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l.INLEIDING
A a n l e i d i n g tot het o n d e r z o e k
De gladiool neemt onder de in ons land geteelde bloembollen en -knollen
een steeds belangrijker plaats in. De beplante oppervlakte schommelt sterk
van jaar op jaar; in het laatste decennium varieerde zij van 1600 tot 2500 ha.
De exportwaarde nam in deze periode toe tot circa / 25.000.000, waarvan
de Verenigde Staten van Noord-Amerika omstreeks 20% voor hun rekening
namen.
Verschillende schimmelziekten vormen een bedreiging voor de cultuur van
dit gewas. Jaarlijks gaan honderdduizenden knollen verloren door het optreden van Fusarium oxysporum i. gladioli (Mass.) Snyder et Hans., Stromatinia
gladioli (Drayt.) Whetz., Botrytis gladiolorum Timmermans en, in afnemende
mate, Septoria gladioli Pass. De verwekker van de brandziekte, Urocystis gladiolicola Ainsw., behoort niet tot deze categorie. Hij komt al tientallen jaren
in ons land voor, doch nooit is gebleken dat hij een groot gevaar voor de teelt
van gladiolen vormt, evenmin overigens als in de ons omringende landen.
In de jaren na de tweede wereldoorlog werden door de fytosanitaire instances in de Verenigde Staten, bij inspectie van gei'mporteerde gladiolen, in
een aantal gevallen door brand aangetaste knollen gevonden. Daar deze ziekte
tot op dat moment slechts eenmaal in dat land was waargenomen (MACLEAN,
1951) en toen met succes was onderdrukt, terwijl geen gegevens bekend waren over de omstandigheden die het optreden bevorderen, vreesde men, dat
introductie van de parasiet in Amerika wel eens ernstige gevolgen zou kunnen
hebben voor de eigen, zeer belangrijke cultuur (LIMBER, 1953). Het voorkomen van brand in Nederlandse partijen gladiolen zou dus een bedreiging
voor de export naar Amerika kunnen worden. In verband met dit gevaar werden door de Plantenziektenkundige Dienst en de Bloembollenkeuringsdiensten zeer strenge maatregelen getroffen. Partijen waarin te velde meer dan
1% van het aantal planten was aangetast, moesten worden vernietigd. Bij
een aantasting van minder dan 1% werden de knollen slechts onder bepaalde
voorwaarden vrijgegeven voor export.
De getroffen maatregelen berustten echter niet op een gedegen kennis van
de ziekte, waarover geen betrouwbare gegevens bleken te bestaan. Nader
onderzoek naar de wijze van infectie, het verloop van de ziekte en de bestrijding was dus zeer gewenst en werd in het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek ter hand genomen.
I d e n t i t e i t e n n o m e n c l a t u u r v a n d e b r a n d sc h i m m e1
In 1830 beschreef DUBY (zie voor deze en enkele van de volgende auteurs
AINSWORTH, 1949) de verwekker van een ziekte op gladiolen onder de naam
Uredo gladioli Requien. SMITH (1876) schreef, na overleg met o.a. BREFELD
in Berlijn, een rot van gladioleknollen toe aan een brandschimmel, die hij
Urocystis gladioli Smith noemde. D E TONI (1888) veronderstelde dat beide
schimmels identiek waren en schiep de naam waaronder de brandziekte van
gladiolen lange tijd heeft bekend gestaan: Urocystis gladioli (Requien) Smith.
In 1922 stelde LIRO voor — op grond van zijn conceptie van het geslacht
Tuburcinia Fries — de brandschimmel van gladiolen onder de naam Tubur5

ciniagladioli (Requien) Liro hierin onder te brengen. De meeste auteurs gaven
hieraan echter geen gevolg.
WERNHAM (1938) meende de brandziekte voor het eerst in Amerika te hebben waargenomen. Hij gaf bovendien aan, dat (voor een brandschimmel wel
zeer merkwaardig) in vitro reeds na een week "chlamydosporen" werden gevormd. De verwarring werd nog groter toen DODGE & LASKARIS (1941) op
grond van hun onderzoek van Amerikaans materiaal tot de conclusie kwamen,
dat er bij gladiolen in het geheel geen sprake was van een brandziekte. Alle
vroegere auteurs zouden ten onrechte een saprofytische of hoogstens zeer
zwak parasitaire schimmel van het geslacht Papulaspora voor een brandschimmel hebben gehouden. Dit hield echter geen stand toen HOTSON in 1942, door
vergelijking van de Amerikaanse schimmel met Europees herbariummateriaal,
aantoonde dat in het laatste geval wel degelijk sprake was van een echte
brandzwam.
Het verlossende woord werd door AINSWORTH (1949) gesproken. Hij maakte het aannemelijk, dat Uredo gladioli Requien synoniem is met Puccinia gladioli Cast, en dat de schimmel die door SMITH werd beschreven een Papulaspora-soott is geweest. De laatstgenoemde auteur heeft ook aan deze mogelijkheid gedacht en zijn afbeeldingen komen met die van Papulaspora overeen, doch mede op gezag van BREFELD en anderen kwam hij tot de conclusie,
dat hier sprake was van een Urocystis-sooit. AINSWORTH beschreef vervolgens de brandschimmel onder de naam Vrocystis gladiolicola, waaraan tot nu
toe niet is getornd.
Als gevolg van de genoemde verwarring zijn de meeste oudere meldingen
van het optreden van deze ziekte onbetrouwbaar. In de volgende landen is de
ziekte met zekerheid waargenomen: Engeland (COLLINGE, 1912; PETHYBRIDGE, 1926; MOORE, 1939, 1948), Nederland (VAN POETEREN, 1924,
1925, 1928, 1929; SCHENK, 1958), Duitsland (PAPE, 1927, 1955) en Italie
(SCURTI, 1955). In de Verenigde Staten is, zoals reeds werd opgemerkt, de
ziekte slechts eenmaal gevonden (MACLEAN, 1951).
Gladioleteelt
Ter wille van een goed begrip van de levenswijze van de desbetreffende
brandschimmel is het dienstig hier enige opmerkingen over de cultuur van
gladiolen te maken.
Men onderscheidt in dit gewas een vroeg- en een laatbloeiende groep. De
belangrijkste vertegenwoordigers van de eerste zijn de cultivars die tot GladiolusXnanus en G.Xcolvillei worden gerekend. Deze worden meestal omstreeks december geplant en door een dikke laag riet tegen vorst beschermd.
Iedere knol vormt, afhankelijk van de grootte, twee tot vijf spruiten, die evenzoveel jonge knollen doen ontstaan. De bloeitijd valt in juni en de rooitijd in
augustus.
Tot de laatbloeiende gladiolen behoort de grootste en verreweg belangrijkste groep van de grootbloemige rassen. Deze worden vermenigvuldigd door
middel van kralen1, die in maart-april worden geplant. Het Meruit groeiende
1
Kralen zijn kleine, door een goed gesloten, harde schub beschermde knolletjes. Morfologisch zijn het bulbillen. Zij worden gevormd aan korte stolonen, diegroeien uit het verbindingsstuk tussen de oude en dejonge knol.

gewas vormt meestal geen bloemen. Het wordt in augustus-oktober gerooid
enlevert danhetzogenaamdeplantgoed, waarvan de knolgrootte kan varieren
van 2-10 cm omtrek. Het volgende voorjaar (april) worden deze weer uitgeplant om tot een leverbaar produkt (10-14 cm of meer) uit te groeien. In tegenstelling tot de vroegbloeiende gladiolen vormen de knollen van de grootbloemige cultivars slechts een of soms twee op de top ingeplante spruiten.
Dit gewasbloeit omstreeks augustus en wordt vanaf de tweede helft van September gerooid. Kralen worden zowel gevormd door planten gegroeid uit
kralen, als door die uit knollen. De praktijk spreekt daarom van "kralen van
kralen" en "kralen van knollen" en duidt daarmee ook het gewas aan, dat
uit deze organen groeit. In het hierna volgende zijn deze termen enkele malen gebruikt.
Voor de bouw en ontwikkeling van de grootbloemige gladioleplant moge
naar HARTSEMA (1937)wordenverwezen.Fig. 8A (biz.35)geeft eenbeeldvan
de ondergrondse delen.

2. S Y M P T O M E N
2 . 1 . ALGEMEEN VOORKOMENDE SYMPTOMEN

In eenvroegere publikatie werd reeds meegedeeld, dat het aantastingsverloop
van Urocystis gladiolicola Ainsw. op gladiolen tweejarig is (SCHENK, 1958).
Daarin werd uiteengezet, dat soms aan het eind van het seizoen waarin infectie is opgetreden, symptomen op de knollen kunnen worden waargenomen,
terwijl in andere gevallen de infectie uitsluitend microscopisch kan worden
onderkend. Uit deze zieke knollen, met al of niet met het blote oog waarneembare symptomen, groeien in het tweede jaar de aangetaste planten.
Macroscopisch zichtbare ziekteverschijnselen ontstaan uitsluitend wanneer
de parasiet overgaat tot sporenvorming. De sporen ontstaan in dichte massa's
in blad- en stengelweefsel. De hierbij gevormde holten, de sori, zijn gevuld
met een donkerbruin tot zwart sporenpoeder, waardoor zij met het blote oog
waarneembaar zijn. In de bladachtige delen van de gladioleplant bevinden de
sori zich aanvankelijk tussen de nerven; in een later stadium volgt meestal
totale desintegratie van het waardplantweefsel.
Als in het eerste jaar infectie heeft plaatsgevonden, kunnen de eventueel
in de ondergrondse delen gevormde sori meestal in de loop van September
worden gevonden. In het dan nogblanke weefsel van deknolschubben, stolonen
en kralen zijn ze zichtbaar als licht- tot donkerloodgrijs doorschemerende,
soms iets opgezwollen vlekken. Na verwijdering van de epidermis en eventueel
ook van enkele cellagen daaronder, komt de kenmerkende zwarte sporenmassa te voorschijn. De grootte van de sori varieert van nauwelijks met het
blote oog waarneembare puntjes, tot grote aaneengesloten plekken (fig. l c ) .
Vaak ligt een groot aantal kleinere sori groepsgewijs bijeen. Na het rooien,
drogen en schoonmaken zijn de schubben van knollen en vooral van kralen
donkerder van kleur, zodat eventueel aanwezige sori minder opvallen.
Ook in het knolvlees kunnen dikwijls sori worden gevonden; vaak zijn zij
klein, alleenliggend of in groepjes, in andere gevallen echter vormen zij grote
holten inhet weefsel, veelal op een willekeurige plaats in de knol (fig. 1A).
In het tweede jaar zijn dikwijls al direct na opkomst de eerste verschijnselen van de aantasting zichtbaar. De planten groeien scheef (fig. 1B) en de
jonge bladeren vertonen aanvankelijk witachtige strepen, die reeds na enkele
dagen, bij het rijpen van de sporen, donker verkleuren op dezelfde wijze
als dit door NOBLE (1924) is beschreven voor Urocystis tritici op tarwe. Deze
ernstig aangetaste planten groeien nog enige tijd door, doch in de loop van de
zomer kleuren ze geel en sterven af. Ze rotten weg, waardoor de sporen vrij
komen, die dan in de grond achterblijven en tijdens de handelingen bij het
rooien ook op de knollen en kralen van gezonde planten terecht komen. Dit
laatste is in 1956 het geval geweest bij een partij "Van Tienhoven", waarover
eerder werd gepubliceerd (SCHENK, 1958).
In andere gevallen treden de tweedejaars-symptomen echter niet zo snel op.
Aanvankelijk groeien deplanten normaal en pas in deloop van dezomer wordt
duidelijk, dat er iets aan de hand is. Vooral bij tegenlicht zijn de zwarte strepen in het blad dan duidelijk waarneembaar; dikwijls groeien de planten krom
en blijft de bloem steken. Sporadisch komt het voor, dat aan een ogenschijnlijk
gezonde plant de bloeiwijze wel tot ontwikkeling komt, doch dat de Stengel,
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de schutbladen en somszelfs het vruchtbeginsel en de meeldraden sori bevatten (fig. ID).
Alsuiterste geval zijn bovengronds in het geheel geen aanwijzingen te vinden, dat de plant door brand is aangetast, terwijl dan bij het rooien op de ondergrondse delen dezelfde symptomen te zien zijn, die ook aan het einde van
het eerste jaar kunnen optreden; dit is het uitgestelde tweedejaarsstadium
(S2U), dat in 3.1.3 nader wordt besproken.
Naarmatedeziektelaterzichtbaarwordt,ondervindt degroeivan de waardplant minder stagnatie.
Zoals hierboven is uiteengezet, blijven de symptomen in het eerste jaar
in het algemeen beperkt tot de ondergrondse delen. Bij infectie onder natuurlijke omstandigheden kunnen echter laat in het seizoen in een gewas gegroeid
uit kralen, soms al enkele planten met sori in het blad worden aangetroffen.
In een dergelijk geval vormen deze planten slechts een fractie van het totale
aantal gei'nfecteerde planten. Na kunstmatige inoculatie in vacuum en onder
optimale omstandigheden voor het optreden van brand, kunnen ook bij planten uit knollen in September al symptomen in de bladeren worden gevonden,
terwijl dan tevens inveelgevallen soriin debloemaar aanwezig zijn, zoals die
ook inhettweede jaar kunnen voorkomen (3.2.1, biz. 25 e.v.).
2.2. BIJKOMENDEVERSCHUNSELEN

A n a l y s e v a n d e a a n t a s t i n g i n e e n vr oeg b l oe i e n d e
c u l t i v ar
In 1957 werd een aantal waarnemingen verricht in een partij G.Xnanus
"Peach Blossom", waarin te velde veel planten door brand waren aangetast.
De grootte van de geplante knollen bedroeg 6-8 cm.
Op 29meiwerden hiervan 765 planten gerooid en onderzocht op het voorkomen van uitwendig zichtbare symptomen in de spruiten. Uit het samenvattende overzicht in tabel 1blijkt, dat 32,7% van het totale aantal planten was
aangetast. Bij 25% was dit echter slechts zichtbaar in een deel van de spruiten per plant. Uit het hogere gemiddelde aantal spruiten per zieke plant, in
TABEL 1. Het voorkomen vanuitwendig zichtbare symptomen in een ernstig door brand aangetaste partij G. Xnanus"Peach Blossom" (29 mei 1957).
TheincidenceofexternallyvisiblesmutsymptomsinaheavilydiseasedlotofG. Xnanus'PeachBlossom'(29th May, 1957).
Spruiten van de plant

Aantalplanten

%

Aantal spruiten

Number of sprouts

Gcmiddeld aantal
spruiten per plant

Sprouts of the plant

Number of plants

Zonder symptomen
Showingno symptoms
Gedeeltelijk metsympt.
Someshowingsymptoms
Allemet symptomen
Allshowingsymptoms
Totaal aantal planten
met symptomen
Total numberofplants
showingsymptoms

515

67,3

1494

2,90

191
/.
59

25,0

659

3,45

7,7

190

3,22

250

32,7

849

3,40

Mean number of sprouts
per plant

% van totaal
aantal planten
°/0oftotal
number ofplants

30^

n planten zonder symptomen
plantswithout symptoms

K\

I

planten met symptomen
plantswith symptoms

SL
groep / group

°/ 0 van aantal planten
(resp. spruiten) in
iedere groep
°/oofnumber ofplants
(resp.ofsprouts)
within each group
planten met symptomen

601

30

i
1 I
.1. y

plantswith symptoms
spruiten met symptomen
sprouts with symptoms
groep | group

°/ovan totaal aantal
zieke planten
°\o oftotal number of
diseasedplants

c

1 groep 3 / group 3
1 groep 4 / group4
aantal spruiten met sori
numberofsprouts withsori

FIG. 2. Analyse van het voorkomen van sori in planten en spruiten van een zwaar aangetaste
partij G. x nanus"Peach Blossom". Het materiaal is ingedeeld ingroepenmeteenzelfde aantal spruiten perplant; ditaantal komt overeen methet groepnummer.
Analysis of thepresence of sori inplants and sprouts of a heavily diseasedstock of
G. Xnanus 'PeachBlossom'. Thematerialisdividedingroups withthe samenumber
ofsproutsperplant; thisnumbercorresponds with thenumberof thegroup.
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vergelijking met dat van gezonde exemplaren, valt op te maken dat de moederknol tengevolge van de aantasting meer knoppen had doen uitgroeien.
Een nadere analyse van dit materiaal wordt in fig. 2 gegeven, waar een
indeling is gemaakt in groepen met eenzelfde aantal spruiten per plant. Planten zonder symptomen in de bladeren waren het talrijkst in de groep met
drie spruiten per plant (kortheidshalve aangeduid als groep 3); planten met
symptomenkwamenechterhetmeestingroep4voor(fig. 2A). Hetpercentage
zieke planten binnen iedere groep nam toe van 3,7 in groep 1 tot 58,8 in
groep 5. De verhouding van het aantal spruiten met sori tot het totale aantal spruiten binnen iedere groep nam in dezelfde volgorde toe van 3,7 tot
38,8% (fig. 2B). Uit het verloop van het percentage zieke planten met toenemend aantal aangetaste spruiten in de groepen drie en vier blijkt tenslotte,
dat planten met slechts een zieke spruit het talrijkst waren, terwijl volledige
aantasting het minst voorkwam (fig. 2c).
Van 250 ogenschijnlijk gezonde planten van dezelfde partij "Peach Blossom" werden ook de oude en jonge knollen op de aanwezigheid van brandsymptomen onderzocht. Bij acht planten met totaal 24 spruiten werden in
negen jonge knollen sori in het knolvlees aangetroffen. Bovendien bleek in
twee planten de moederknol sori te bevatten, terwijl toch de spruiten en de
jonge knollen geen symptomen te zien gaven. Op grond van deze waarnemingen mag de conclusie worden getrokken, dat bij vroegtijdig verwijderen van
alle bovengronds zichtbaar zieke planten, toch een deel van de aantasting in
het gewas achterblijft.
TABEL2. Het voorkomen van macroscopische symptomen in de oude en jonge knollen en
spruiten van 13 van de 50 bij het rooien (29 juli 1957) onderzochte planten, twee
maanden na dein tabel 1 vermeldeanalyse.Eind meiwaren alleplanten met soriin
de bovengrondse delen verwijderd.
Theincidence of macroscopical symptoms at lifting (29thJuly, 1957),intheoldand
youngcormsandthesproutsof13 outof 50plants from the same field as in table 1.
All thesmuttedplantshadbeenremovedbytheendof May.
Spruiten
Sprouts
Oude
knol
Old
corm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

+
+
?

+
+
+
+
+
-

+
+
+

1
Jonge
knol
Toung
corm

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

3

2
Blad
Leaf

+
+
+
+
+
+
-

Jonge
knol
Toung
corm

Blad
Leaf

+
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
-

-

Jonge
knol
Toung
corm

4

5

Blad
Leaf

Jonge
knol
Toung
corm

Blad
Leaf

+

+

+

+

-

-

--

-

-

-

-

-

Jonge
knol
Toung
corm

Blad
Leaf

+: sori gevonden/jonpresent
- :geen sori gevonden/nosoripresent
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Tegen de tijd dat men in het algemeen vroegbloeiende cultivars rooit, nl.
op 29 juli, werden opnieuw 50 planten onderzocht van veldjes, waaruit eind
mei alle zichtbaar aangetaste exemplaren waren verwijderd. Ondanks deze
selectie werden toch nog 13 planten met macroscopische symptomen gevonden. Tabel 2 geeft een overzicht van het voorkomen van sori in de verschillendedelenvan dezeplanten. Bijzesplanten (no's 1 tot enmet 6)was de aantasting zichtbaar in de bovengrondse delen van een of meer spruiten, terwijl
plant 6bovendien nogeen schijnbaar gezonde spruitmeteen ziekeknoldroeg.
Devolgende vierplanten (7tot enmet 10)leken opheteerste gezicht gezond,
doch bij nader onderzoek bleek, dat in acht van de dertien jonge knollen sori
in het knolvlees waren gevormd; in twee van de vier moederknollen werd
geen brand waargenomen. Bij de resterende planten daarentegen (11 tot en
met 13) was wel de oude knol aangetast, doch de dochterknollen waren gezond, voorzover dit met het blote oogkon worden nagegaan.
Het hier besproken macroscopische onderzoek van G.Xnanus "Peach
Blossom" kan alsvolgt kort worden samengevat:
a. Aangetaste knollen vormen meer spruiten per plant dan gezonde.
b. Binnen een partij treedt de ziekte het sterkst op in de groepen met het
hoogste aantal spruiten per plant.
c. In de meeste gevallen is slechts een deel van de spruiten van een plant
zichtbaar ziek. Planten met een aangetaste spruit zijn talrijker dan die
met twee of meer zieke spruiten.
d. Verwijdering van alle planten met een of meer aangetaste spruiten, voor
en tijdens het rooien, geeft geen garantie dat de partij vrij van brand is
gemaakt.
R u s t b r e k i n g tengevolge van i n f e c t i e door b r a n d
Het zojuist voor G.Xnanus "Peach Blossom" beschreven verschijnsel, dat
knoppen die gewoonlijk slapende blijven wel uitlopen als de knol door brand
is aangetast, komt ook bij de grootbloemige cultivars dikwijls voor. Kleine
knollen (b.v. 4-6 cm) vormen bij deze groep normaal slechts een goed ontwikkelde spruit;alszedoorbrand gei'nfecteerd zijn, groeien echter vaak twee,
soms drie spruiten uit en bovendien nog wel eens enkele kleine, eenbladige
spruitjes. Sporadisch ontstaan op deze wijze heksenbezemachtige verschijnselen (fig. 3A).
Behalve de knoppen van het vorige jaar kunnen ook pas gevormde vegetatiepunten van kralen en jonge knollen tengevolge van de infectie uitlopen.
Bij grootbloemige gladiolen kan zo de ziekte soms in het eerste jaar bovengronds herkend worden aan een klein, aangetast blaadje, dat uit een jonge
kraal is gegroeid; de moederplant is dan ogenschijnlijk gezond. Zowel bij de
vroegbloeiende als de grootbloemige cultivars ontstaan soms merkwaardige
misvormingen van de jonge knollen, wanneer pas gevormde vegetatiepunten
voortijdig uitlopen en op hun beurt overgaan tot vorming van knolweefsel
(fig. 3B). Ook tijdens de bewaring in de wintermaanden kan het voorkomen,
dat de hoofd- en/of zijknoppen van zieke knollen uitlopen onder omstandigheden, waarbij gezonde knollen hier niet toe overgaan. Dikwijls zijn de knoppendan sterk misvormd, met een beginvan knolvorming en met jonge soriin
debladachtige delen (fig. 3c en D).
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Het binnendringen vande brandschimmel heeft duseen duidelijk rustbrekend effect. Ookbij andere gewassen heeft menwaargenomen, datna infectie door brand hetaantal scheuten toeneemt. FISCHER &HOLTON (1957)geven hiervan een overzicht, waaruit blijkt, dat het verschijnsel bekend isvan
Gramineae (Tilletiacaries,T. joetida en T. contraversaop tarwe,Ustilago
avenaeophaver, Sphacelotheca cruenta enS.sorghi opsorghum,S.destruens
op gierst). Verder vermelden zij een geval bij Compositae (Ustilago scorzonerae op schorseneer). Gladiolen zijn de enige vertegenwoordigers van de
Iridaceae, waarbij tot nu toe een brandziekte is waargenomen. Deze familie
isnu dusdederde waarbinnen hetbovenbeschreven verschijnsel is geconstateerd.
2 . 3 . GELUKTIJDIGE AANTASTING DOOR ANDERE ZIEKTEN

In deloop vanhetonderzoek werd verschillende malen waargenomen, dat
brand kansamengaan metinfectie door andere gladioleparasieten.
Tijdens de groei kunnen van spruiten met brandsori de blad- en stengeldelen juist bij hetgrondoppervlak wegrotten tengevolge van aantasting door
Botrytis gladiolorum, waarbij dikwijls de sclerotien van deze schimmel kunnen worden gevonden. Bewaarrot, veroorzaakt door dezelfde schimmel, kan
ook bij brandknollen optreden. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de laatste vatbaarder zijn voor Botrytis dan gezonde knollen. In het voorjaar van 1958
bleek namelijk vaneenpartij "Firmament" 50% vanhet aantal knollenmet
brandsori geheel door Botrytistezijn doorwoekerd, terwijl dit slechts bij2%
van deexemplarenzonder brandsymptomen hetgevalwas.
De cultivars uitdegroep vandevroegbloeiende gladiolen worden dikwijls
aangetastdooreenFusarium-soort, waarvannietbekendisofdezemetF. oxysporumf. gladioli identiek is.In 1960werd ineeninoculatieproef waargenomen, dat infectie door deze Fusariumvooral op die gedeelten van de knol
plaatsvond, waareerstdebrandschimmel wasbinnengedrongen. Meestal doorwoekerde de eerstgenoemde parasiet het weefsel zeer snel, daarbij Urocystis
voorbijstrevend en deze verdere groeimogelijkheden ontnemend. Blijkbaar
was ookhier devatbaarheid voor Fusariumverhoogd door de aanwezigheid
van de brandschimmel. Bij grootbloemige gladiolen werd enkele malen een
ongewoon hevige infectie door F. oxysporumf.gladioli waargenomen inpartijen meteenhoog percentage brand. Hetvoorkomen vansoriinde schubben
ging dan dikwijls samen meteen hevige Ftwaraim-aantasting van het knolvlees.
In door Urocystisaangetaste knollen van zowel grootbloemige als vroegbloeiende rassen is enkele malen gelijktijdige infectie door hardrot(Septoria
gladioli) waargenomen. Bijmicroscopisch onderzoek bleek hetmyceliumvan
beide schimmels gemengd in het knolweefsel voor te komen, soms tezamen
met de sclerotiumachtige lichaampjes vandelaatstgenoemde parasiet.
Eenmaalwerdeenzoweldoorbrandalsdoor droogrot(Stromatinia gladioli)
aangetaste spruit gevonden.
Blijkbaar wordt dus geenvandeverwekkersvanbelangrijke gladioleziekten
door deaanwezigheid van Urocystis-mycelhxm gehinderd;insommigegevallen
zijn erzelfs aanwijzingen datbrandzieke knollen vatbaarder zijn voor infectie
door andere schimmels.
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3.B I O L O G I E
3.1.HETVERLOOPVANDEAANTASTING

3.1.1. De standaardmethode (S.M.) voor het microscopische onderzoek
Methodiek
Bij veel brandziekten is de parasiet na het tot stand komen van de infectie
kortere of langere tijd latent aanwezig. Dit wil zeggen dat het mycelium, zonder tot sporenvorming over te gaan, zich in de waardplant heeft gevestigd,
doch haar groei niet of nauwelijks be'fnvloedt. Bij de stuifbranden van tarwe
en gerst {Ustilago tritici en U. nudd) heeft men zich veel moeite getroost om
methoden te ontwikkelen, die waarneming van het latente mycelium in het
embryo mogelijk maken. Het is vooral het onderzoek van POPP (1951, 1958,
1959) geweest, waardoor thans op vrij grote schaal zaadmonsters microscopisch op de aanwezigheid van stuifbrand kunnen worden gecontroleerd. In
1958 beschreef GASKIN een methode om de uitbreiding van het mycelium van
Ustilago syntherismae in planten van Panicum sanguinale na te gaan, door
deze op te helderen in een oplossing van chloraalhydraat en te kleuren in
lactofenol met katoenblauw.
Enkele maanden later verscheen, onafhankelijk van het werk van GASKIN,
de eerste publikatie over het te Lisse verrichte onderzoek omtrent de brandziekte van gladiolen (SCHENK, 1958), waarin kort werd aangegeven hoe knolweefsel op aanwezigheid van latent mycelium kan worden gecontroleerd. De
methodiek — verder aangeduid als S.M. (standaardmethode) — is ongeveer
gelijk aan die van GASKIN en wordt hier uitvoeriger beschreven, daar zij van
essentiele betekenis is gebleken voor het begrijpelijk maken van het verloop
van de aantasting.
Men snijdt de knollen radiaal door, in het vlak waarin de okselknoppen
liggen. Met een scheermes in houder wordt een plak ter dikte van 0,5 tot 0,8
mm van het snijvlak afgeschaafd. Bij groeiende planten kan op deze wijze
zelfs een doorsnede worden verkregen van de moederknol met een of meer
dochterknollen en enkele stolonen. Ook stukken knolschub of plakjes van
stolonen kunnen op de hierna te beschrijven wijze worden geprepareerd. De
plakjes worden 5 tot 24 uur in alcohol 9 5 % gefixeerd, daar anders bij de
volgende bewerking onvoldoende opheldering plaats vindt. Langdurige bewaring in alcohol moet worden vermeden, omdat deze de kleurbaarheid van
het mycelium vermindert. Na afschenken van de fixatievloeistof wordt het ondoorzichtige knolweefsel opgehelderd door enkele minuten opkoken in een
geconcentreerde chloraalhydraatoplossing (8 g in 5 ml aqua dest). Ook deze
vloeistof wordt afgegoten, waarna de kleuring geschiedt door de plakjes vier tot
vijf minuten te koken in lactofenol met 0,05% katoenblauw. Bij kleincellig
weefsel van jonge knollen of extra dikke plakken kan de intensiteit van de
kleuring worden verhoogd door ze daarna enkele dagen in de oplossing van
de kleurstof te bewaren of door ze op te koken met de dubbele concentratie
katoenblauw. In het laatste geval moet hierna nog worden gedifferentieerd
door koken in lactofenol zonder kleurstof. Men kan ze vervolgens bij sterke,
doorvallende belichting en 70-malige vergroting onder een binoculaire loep op
de aanwezigheid van het gemakkelijk herkenbare mycelium controleren.
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T y p e r i n g v a n d e a a n t a s t i n g m e t b e h u l p v a n de S.M.
Met behulp van de S.M. werd gevonden, dat de mate waarin en de wijze
waarop het brandmycelium in gladioleknollen voor kan komen, sterk varieert. Bij grootbloemige cultivars begint de infectie in de basis van de knolom
vandaar uit verder inhet weefsel door te dringen. De schimmel vertoont daarbij een duidelijke voorkeur voor de stele en de bladspoorbundels, doch vooral
tijdens degroeivan dejonge knol vestigt hij zich ook inhet parenchymatische
schorsweefsel. Bijdevroegbloeiende rassenkomtdit ookhetmeestvoor, doch
soms treedt hier een afwijkend aantastingsbeeld op, waarbij de parasiet is
binnengedrongen via een van deknopen hoger op de stengelknol. In dit geval
wordt gesproken van een zijdelingse infectie.
Om de mate van aantasting te kunnen vastleggen, worden de volgende
typen onderscheiden (zie ook fig. 4).
Type 1: mycelium doorgedrongen tot maximaal 1/i van de afstand van basis
tot top van de knol en uitsluitend eenzijdig in stele of aangrenzend
schorsweefsel aanwezig.
Type 2: als type 1, doch het mycelium komt voor over de hele basis van de
stele en eventueel ook in het aangrenzende schorsweefsel.

TYPE
1

MYCELIUM

SORI

FIG. 4. Aantastingstypen van brand in gladioleknollen, nadat in het voorafgaande groeiseizoen infectie heeft plaatsgevonden. Radiale doorsneden, behalve demiddelste knol
van type 2, welkedwars is gesneden.
Infection typesof smut ingladiolus corms,following infectionintheprecedinggrowing
season. Radialsections, exceptthesecondcorm of type2, which isacrosssection.
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Type3: mycelium doorgedrongen tot boven 1/t maar niet hoger dan 3 A v a n
de afstand van basis tot top van de knol.
Type4: mycelium aanwezig tot boven 3/t van de knolhoogte, dikwijls al in
de jonge vegetatiepunten terug te vinden.
Bij zijdelingse infecties is de bovenbeschreven typering niet bruikbaar. In
dit gevalwordt type 1,2 of 3gegeven, naar gelanghet mycelium vanaf dezijkant van de knol respectievelijk 0 - i/i, x/\ - 2/t of 2 A - 3/i van de afstand
tot het centrum heeft doorwoekerd. Indien zijdelingse infecties dicht bij de
basis van de knol zijn opgetreden, is het meestal niet meer mogelijk ze als
zodanig te herkennen.
Jonge aantastingen van het type 1en zijdelingse infecties kunnen in zeldzame gevallen buiten de radiale snede door de vegetatiepunten vallen en zo
ontsnappen aan microscopische waarneming. Bij de bepaling van het percentage knollenmet mycelium magdezemogelijkheid verwaarloosd worden. Wei
moet hier nog met nadruk worden gesteld, dat met de S.M., toegepast na het
rooien en schoonmaken van de knollen, uitsluitend het aantal gevallen met
myceliuminhetknolvleeskanwordenbepaald.Hettotale aantal gei'nfecteerde
planten isdikwijls hoger, daar infecties in de stolonen en kralen of in de knolschubben erveelal nietin slagenhet knolvlees tebereiken (zie 3.2.3, biz. 38).
In de hierna te behandelen proeven werd behoefte gevoeld, de mate van
aantasting van de gei'nfecteerde knollen uit een partij in een cijfer vast te leggen.Daartoe werd aan iedere zieke knol een cijfer toegekend, dat correspondeerde met het desbetreffende type,b.v. een knolmet een aantasting vallende
onder type 3 ontving het aantastingscijfer 3. Het gemiddelde aantastingscijfer werd verkregen door de somvan de aantastingscijfers te delen door het
aantal knollen met mycelium.
3.1.2.Heteerstejaarsstadium (SI en SIB)
I n f e c t i e in n a t u u r l i j k b e s m e t p l a n t m a t e r i a a l
Bij het begin van het onderzoek in 1957 werden enkele proeven opgezet
omna te gaanhoeinfectie door U.gladiolicola tot stand kan komen. Knollen
en kralen van de cultivar "Van Tienhoven", die vrijwel geen macroscopische
symptomen vertoonden en bij onderzoek volgens de S.M. slechts voor een
zeer laagpercentagemycelium bleken te bevatten, doch die alleweluitwendig
met brandsporen waren besmet, werden op onbesmette grond uitgeplant. Uit
de resultaten, dievroeger reeds werden gepubliceerd (SCHENK, 1958), konden
de volgende conclusies worden getrokken.
Uitwendig op knollen en kralen aanwezige brandsporen kunnen tijdens het
groeiseizoen aanleidinggeventot infectie. De groeivan de.planten wordt daar
nietmerkbaar doorbei'nvloed.Tegen de rooitijd kunnen somsmacroscopische
symptomen in de knolschubben en de stolonen worden waargenomen. Microscopisch (S.M.) kan in gezond schijnende knollen toch dikwijls het mycelium
van de parasiet worden aangetoond. Aantasting van de bovengrondse delen
vindt eerst plaats in het tweede jaar, wanneer knollen die mycelium bevatten
worden geplant.
Inhetvervolgwordtheteerste deelvan deaantasting het eerstejaarsstadium
genoemd enaangeduid doorhet symboolSI.De aantasting kan zichtijdens de
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FIG. 1. Brandsymptomen in pkinion en knollen \;in de ukuliool.
A: son in het knolvlees van een vroegbloeiende cultivar.
B: scheef groeiendeplanten uit aangetaste knollen vaneengrootbloemige cultivar.
C: soriin hetjonge knolvlees en debladachtige delen van een door brand aangetaste
spruitvan G. x nanus "Peach Blossom"(links:drieschedebladen;midden:tweebladscheden; rechts: doorgesneden bloemsteel).
D: sori in de bloeiwijze van een grootbloemige cultivar.
Smut symptoms inplants andcorms ofgladiolus.
A: soriinthecormfleshof anearlyfloweringcultivar.
B: malformationofplantsgrowingfrom diseasedcormsof a large-floweredcultivar.
C: soriand in the flesh of the young corm (below)intheleavesand in the cutflower
stalk (from left toright) of theearlyfloweringcultivar'PeachBlossom1.
D: soriinthe inflorescence of alarge-floweredcultivar.

FIG. 3. Misvormingen tengevolge van de aantasting door brand.
A: heksenbezem-achtige groei.
B: voortijdig uitlopen en knolvorming door pas gevormde knoppen.
C en D: als B, doch tijdens de bewaarperiode.
Malformationscausedby smutinfection.
A: symptomsof witches'' broom.
B: prematuresproutingandcormformation bynewlyformedbuds.
C andD: thesameasB, but during storage.

bewaring van de knollen verder uitbreiden. Deze fase in het verloop van de
aantastingwordt aangeduid met het symboolSIB. De daarop volgende stadia
S2en S2Uzullen later worden gekarakteriseerd (3.1.3, biz. 18).
I n f e c t i e in b e s m e t t e g r o n d
Op 1mei 1957 werden gezonde, onbesmette kralen en knollen van de vatbare cultivar "Dr. Fleming" geplant op een perceel, waar in 1956 een partij
„Van Tienhoven"had gestaan met 17,6% door brand aangetaste planten. De
zieke exemplaren waren in de loop van het seizoen gaan rotten, waardoor de
sporen waren vrijgekomen. Uit een hiertoe ingesteld onderzoek1 bleek, dat
het terrein (een grofkorrelige zandgrond) vrij homogeen met sporen was besmet. Eerst zullen de resultaten van het onderzoek aangaande planten uit
knollen worden behandeld; vervolgens zal de infectie bij planten uit kralen
worden besproken.
Deplanten uit knollen groeiden geheel normaal en gaven geen bovengronds
zichtbarebrandsymptomen tezien.Op 15augustus werden 50planten gerooid
ennauwkeurig onderzocht ophet voorkomen van macroscopische symptomen
in de ondergrondse delen, welke evenwel niet werden gevonden. Bijna zes
weken later, op 23 September, werden weer 25 planten onderzocht. Bij 23
hiervan bleken nu sori aanwezig te zijn in de knolschubben en/of de kralen
en stolonen. De sori kwamen onafhankelijk van elkaar in de genoemde delen
voor. In betrekkelijk korte tijd was dus een zeer hevige, met het blote oog
waarneembare aantasting ontstaan.
Microscopisch onderzoek van een drietal planten met symptomen toonde
aan, dat het mycelium hier was doorgedrongen tot in het verbindingsstuk tussen oude enjonge knolenin een geval reeds in de basale delen van het jonge
knolweefsel.
Na het rooien, drogen en schoonmaken van het resterende gedeelte van de
partij werden deknollen met en zonder sori in de schubben gescheiden engeteld. Er bleken op een totaal van 549 knollen 187 (34%) met en 362 (66%)
zonder macroscopische symptomen voor te komen. Vervolgens werd met behulp van de S.M. bepaald, in welke mate in beide groepen mycelium van de
brandschimmel in het knolvlees voorkwam. Dit leverde het volgende resultaat
(tussen haakjes het aantal onderzochte knollen): knollen met sori in de
schubben: 62% met mycelium (55);knollen zonder soriin de schubben: 49%
met mycelium (75).
Dit vormt enerzijds een bevestiging van hetgeen bij de partij "Van Tienhoven" werd gevonden (SCHENK, 1958), daar schijnbaar gezonde knollen dikwijls toch aangetast bleken te zijn. Anderzijds kon thans bij "Dr. Fleming"
in veel knollen met schubsori geen mycelium worden aangetoond, hetgeen bij
"Van Tienhoven"welsteedshet gevalwas.In 3.2.3 op biz. 38 e.v. wordt hier
nader op ingegaan.
Zowel bij "Van Tienhoven" als "Dr. Fleming" bleken de aangetaste knol1

Hiertoe werden grondmonsters van enige cm3 met water geschud. Na het bezinken van
de gronddeeltjes werd de bovenstaande vloeistof afgeschonken en bij laag toerental gecentrifugeerd. In het neerslag werden bij microscopisch onderzoek talloze brandsporen aangetroffen. Deze werkwijze leverde op met brandsporen besmette zavel- en humusrijke zandgronden toegepast, geen betrouwbare resultaten op.
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len van knollen bij onderzoek na het rooien vrijwel uitsluitend te behoren tot
deaantastingstypen 1 en2.
Bij de planten uit kralen kwamen op 13 September 1957 enkele exemplaren met sori in debladeren voor. Dit dus in tegenstelling tot wat bij de zojuist beschrevenproef metplantenuitknollen werd geconstateerd. Voor nader
onderzoek werden 47 planten gerooid, waaraan het volgende werd waargenomen:
29planten hadden geen symptomen in enig plantedeel,
15planten vertoonden uitsluitend sori in de knolschubben,
3planten lieten tevens sori in bovengronds bladweefsel zien.
Bijmicroscopisch onderzoek van de drie laatstgenoemde planten bleek, dat
de aantasting van allejonge knollen van het type 4 was, terwijl het mycelium
via de schedebladen en bladscheden in directe verbinding stond met de sori
in de hogere delen. Bij zes planten met uitsluitend schubsori werd in alle gevallendeparasiet ookinhet knolvlees aangetroffen, waarbij demate van aantastingvarieerdevan type 1tot en met 4.Bij onderzoek van tien knollen zonder sori werd geen schimmel in het knolvlees waargenomen. Uit dit onderzoekbleekdus,datbijplantenvankralendeparasiet dikwijls veelverderin de
jonge knol en eventueel zelfs al in debladeren was doorgedrongen dan bij de
overeenkomstige grote planten.
3.1.3.Het tweedejaars- en uitgestelde tweedejaarsstadium (S2en S2U)
D e f i n i e r i n g v a n d e b e g r i p p e n S2 e n S2U
Naar wijzagen kan het aantastingstype in SI van jonge, pas gerooide knollenvarierenvan 1 totenmet4.Onder 3.3.3 (biz.47e.v.) wordtbesproken hoe
debewaartemperatuur gedurende het winterhalfjaar van invloed is op degroei
van het mycelium in de knollen in rust. In knollen met een laag aantastingscijfer groeit de schimmel bij temperaturen tussen 13 en 20 °C in de loop van
enkelemaandendoortotindetopvandejongeknol.Thanszalaandacht worden besteed aan de invloed van het aantastingstype van de knollen bij het
planten ophet verdere verloop van deziekte.
Knollen met schubsori van "Dr. Fleming", afkomstig van een proefveld op
besmette grond, werden bewaard bij respectievelijk 9, 17 en 25,5 °C. Microscopische controle (S.M.)vlak voor het planten op 1maart 1958 weesuit, dat
het gemiddelde aantastingscijfer van de zieke knollen respectievelijk 1,4, 3,4
en 2,2 bedroeg. Van elk der drie partijtjes werden 25 knollen in potten geplantenineenwarmekas geplaatst.
Reeds direct na opkomst van de planten werden opvallende verschillen
waargenomen.Veelplantenuitdebij 17 °Cbewaarde knollen groeiden scheef,
terwijl de planten uit de bij 9 °C bewaarde knollen geen afwijkingen te zien
gaven. De knollen bewaard bij 25,5 °C liepen onregelmatig en minder snel
uit, waarschijnlijk omdat de rust bij deze hoge temperatuur niet volledig gebroken was. In deze groep werden enkele scheef groeiende planten waargenomen. Op verschillende tijdstippen werd het aantal aangetaste spruiten ten
opzichtevanhet totale aantalbepaald. Bijhet beeindigen van deproef werden
bovendien alle knollen van spruiten zonder symptomen volgens de S.M. op
aanwezigheid van mycelium gecontroleerd. Het resultaat is in tabel 3 samengevat.

TABEL3. Het verband tussen de bewaartemperatuur, het aantastingscijfer bij het planten
(1 maart 1958) en de ontwikkelingvan de ziekte.
The relationbetweenthe storagetemperature,the rate of infection at the time of
planting(1st March,1958)andthedevelopment ofthedisease. Cultivar 'Dr.Fleming'.
Macroscopische s y m p t o m e n
Bewaartemperatuur
Storage
temperature

Gemiddeld
aantastingscijfer
Mean rate of
infection

14 april
14 April

20mei
20 May

17 sept.
17 Sept.

Microscopische
symptomen (S.M.)
op 17 September.
Knollen met m y c e l i u m / totaal a a n tal knollen
Corms with mycelium!
total number of
corms

4/26

5/26

11/28

17/28

6

15/25 15/25

15/25

15/25

0

10/24

15/24

5

Spruiten met sori / totaal
a a n t a l spruiten o p :
Sprouts with sori / total
number of sprouts on:
21 m a a r t
21 March

9°C

1,4

0/25

17°C

3,4

12/25

25,5°C

2,2

3/18

5/21

7/21

Spruiten zonder
sori, knollen m e t
mycelium
Sprouts without
sort, corms with
mycelium

Wanneer bij het planten het mycelium in de topvan de knol aanwezigwas,
werden drie weken daarna reeds 12 van de 25 spruiten aangetast bevonden.
Na zeswekenwasdit aantal opgelopen tot 15.Daarna werd geen verderetoenemingmeergeconstateerd, terwijl microscopisch bleek, dat nahet rooien ook
geen latente infecties aanwezig waren. Bij knollen met een laag aantastingscijfer washet aantal spruiten met sori aanvankelijk gering, om daarna tot aan
het einde van de groeiperiode langzaam toe te nemen tot respectievelijk 11
van de 28 en 10 van de 24 spruiten. Bovendien bleek latent mycelium aanwezig te zijn in respectievelijk zes en vijf van de knollen waarvan de spruiten
gezond schenen. In aldeze knollen washet aantastingstype4.
Blijkbaar was de schimmel tijdens de groei van de planten uit de basale
delen van debij 9 en 25,5 °C bewaarde moederknollen omhoog gegroeid. In
een aantal gevallen was hij erin geslaagd om vroeger of later het groeipunt te
bereiken voor de laatste bladeren waren uitgegroeid, zodat bovengronds nog
symptomen konden ontstaan. In zes respectievelijk vijf gevallen was dit echter
niet gelukt, zodat uitsluitend het jonge-knolweefsel kon worden aangetast.
Hier zou dus de parasiet een jaar langer latent aanwezig zijn gebleven, zodat
het gehele ziekteproces niet intwee doch in drie jaar zou zijn voltrokken.
Wanneer inhetjaar na de infectie spruiten bovengronds zichtbaar zijn aangetast, wordt gesproken van het tweedejaarsstadium (S2), terwijl die gevallen,
waarin het mycelium een jaar langer latent blijft of hoogstens aanleiding geeft
tot het ontstaan van sori in de ondergrondse delen, worden aangeduid met de
term uitgesteldtweedejaarsstadium (S2U).
Een andereverklaringvoor hetna hetrooien indeknollen gevonden latente
mycelium dient nog te worden overwogen. Het uitgangsmateriaalin de zojuist
besproken proef bestond uit knollen met schubsori. De hierin aanwezige sporen zouden ook aanleiding tot infecties hebben kunnen geven. Na het rooien
is dan niet meer uit te maken of er sprake is van SI, dan wel van S2U. De
kans, dat veelnieuwe infecties zijn opgetreden isechter gering, daar deze dan
ook gevonden zouden moeten zijn in de nakomelingen van de bij 17 °C bewaardeknollen, hetgeen niethet gevalwas.Ook deresultaten van dehierna te
beschrijven proeven geven nadere aanwijzingen, dat men de bovengenoemde
latente aantastingen, althans voor het grootste deel, tot S2U moet rekenen.
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D e g r o e i v a n br an dm yceH u m in k n o l l e n m e t l a a g
a a n t a s t i n g s c i j f e r na h e t p l a n t e n
Knollen zonder schubsori van dezelfde partij "Dr. Fleming" als die, welke
in de zojuist besproken proef is gebruikt, werden gedurende de winter bij
9 °Cbewaard.Bijmicroscopischonderzoek van 75knollen (S.M.)vlakna het
rooien was gebleken, dat circa 49% mycelium bevatte, waarbij de volgende
aantastingstypen waren gevonden: 27maaltype 1, 8maal type 2, 1maaltype
3 en 1maal type 4 (gemiddeld aantastingscijfer 1,4). Op 7 mei 1958 werden
zowel buiten als in een kas 60 knollen uitgeplant. Tijdens de groei werd op
19 juni, 8 augustus en 30 September een aantal planten op macroscopische
symptomen onderzocht, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen aantasting
van de hoofdspruit (ingeplant op de top van de oude knol) en aantasting van
dezijdelings ofbasaalingeplantespruiten.Van alleplanten waarvan de hoofdspruit bovengronds geen symptomen vertoonde werden de moederknollen en
jonge hoofdknollen ook microscopisch (S.M.) onderzocht. De waarnemingen
zijn samengevat in tabel4.
TABEL4. Groeivanbrandmyceliuminknollen,nauitplantenineenkasenbuitenop7mei1958
en deontwikkeling van S2en S2U.Demeesteknollen met mycelium vertoonden bij
het planten het aantastingstype 1of 2.
Growth ofmycelium of thesmutfungusincormsCDr.Fleming')afterplanting inthe
openandinaglass-houseon7thMay,1958,andthedevelopmentofS2 andS2U.Most of
thecormswithmycelium showedtheinfectiontype 1or2 atplanting time.

Geplant
Planted

Buiten
In theopen

Datum
Date

19/6
8/8
30/9

Totaal
aantal
onderzochte
planten
Total
number of
plants
examined

10
17
27

Mycelium in o u d e knol, bijbehorende hoofdspruit zonder sori
Mycelium in the old corm, corresponding main sprout
without sori
Hoofdspruit
inS2
Main sprout
inS2

3
2
3

Aantal1
Number1

3 (0)
6 (3)
12 (7)

Gem. aantastingscijfer
o u d e knol
Mean rate
of infection of
the oldcorm

1,0
2,8
3,7

J o n g e hoofdknollen
m e t mycelium (S2U)
Young main corms with
mycelium (S2U)
Aantal
Number

0
l
8

Gemiddeld
aantast.cijfer
Mean rate
of infection

4,0
2,1

In de kas
In theglass-house

19/6
10
3
1,0
0
1 (0)
8/8
15
4
0
0 2(0)
30/9
26
13
3,6
3
5 (0)
1
Tussen haakjes het aantal planten met uitsluitend een zijspruit in S2.
Inparentheses thenumber ofplants withonlyasecondary sproutin S2.
2
Waaronder driemet macroscopische S2U symptomen in de ondergrondse delen.
Threeshowing macroscopicalS2U symptoms intheundergroundparts.

2,4

WanneerbuitenS2-symptomen werdenwaargenomen, bleekdit voorallater
in het seizoen dikwijls uitsluitend in de zijspruiten het geval te zijn, terwijl in
dehoofdspruiten geen sorikondenworden gevonden. In de kaswaren deomstandigheden blijkbaar gunstiger voor een snelle groei van het mycelium, daar
hier de S2-symptomen, behalve in een of meer zijspruiten, in alle gevallen
ook in de hoofdspruit konden worden waargenomen.
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In de loop van het seizoen was vooral in de buiten geplante serie de groei
van deparasiet vanuit de basis van de oude knollen mooi te volgen. Dit blijkt
uit de toeneming van het gemiddelde aantastingscijfer van de oude knollen en
van het aantal jonge hoofdknollen met mycelium. Bij de seriein de kaskwam
dit minder duidelijk naar voren, daar hier op 19juni en 8 augustus weinigof
geen planten werden getroffen met een latente aantasting. Het feit, dat op
30 September nog oude knollen werden gevonden met mycelium dat er niet in
was geslaagd in dejonge knol door te dringen, bewijst dat de waardplant aan
een aantasting met een laag cijfer kan ontgroeien.
Hoofdspruiten met latente infecties moeten tot S2U worden gerekend, ook
wanneer de bijbehorende zijspruiten bovengronds sori te zien geven. Op deze
wijze was het totale aantal hoofdspruiten in S2U (inclusief de verloren gegane
latente aantasting) op 30 September buiten 12, of wel 44% van het aantal
planten dat op die datum werd nagezien. Aannemende, dat uitsluitend uit
knollen van aantastingstypen 1 en 2 planten kunnen groeien die dit stadium
van aantastingvertonen, mochten weopgrond van het microscopische onderzoek bijhet beginvan deproef verwachten, dat circa 47% van de knollen (27
stuks type 1 + 8 stuks type 2 op een totaal van 75) hoofdspruiten met S2U
zouden vormen. Onder de omstandigheden die buiten heersten, bestond dus
een goedeovereenstemmingtussen deteverwachten en dewerkelijk gevonden
waarden, hetgeen pleitvoor dejuistheid van de genoemde veronderstelling. In
dekaswerden echter op30Septembermaar driegevallen van echte S2U-plantengevonden,waarbijsterke sorusvormingindeondergrondse delenwasopgetreden, terwijl bij twee planten het mycelium uitsluitend in de oude knollen
voorkwam.ZowelhetweinigeoptredenvanS2U,alshet sterkevoorkomenvan
sori in de ondergrondse delen, is in overeenstemming met het boven geuite
vermoeden, dat in de kas de omstandigheden voor een snelle groei van het
mycelium veel gunstiger waren dan buiten.
H e t v e r l o o p v a n de a a n t a s t i n g n a h e t p l a n t e n v a n
k n o l l e n met a a n t a s t i n g s c i j f e r s v a r i e r e n d van 1 tot
en m e t 4
Daar in beide vorige proeven het optreden van nieuwe infecties door aanhangende sporen, hoewel niet waarschijnlijk, toch niet geheel mocht worden
uitgesloten, werd in 1959 nogmaals een proef ingezet om het optreden van
S2Uinafhankelijkheid vandebewaartemperatuur nate gaan.Het ter beschikking staande materiaal bestond uit "Dr. Fleming"-knollen van 11-13 cm. Bij
een korte tijd na de oogst uitgevoerd microscopisch onderzoek (S.M.) van een
monster, groot 25 knollen, werden er 12 met brandmycelium gevonden, die
als volgt over de verschillende aantastingstypen konden worden verdeeld: 2
maal type 1, 1maal type 2, 4 maal type 3 en 5maal type 4 (gemiddeld aantastingscijfer 3,0). Gedurende dewinter werden 260 knollen bij 5 °C bewaard
en een gelijk aantal bij 17 °C. Ter vermijding van nieuwe infecties werden
vlak voor het planten op 23 april alle knolschubben zorgvuldig verwijderd,
waarna beide partijtjes gedurende een uur werden ontsmet in 1% Aamersil.
Tijdens de groeiin dezomermaandenwerd enkele malen het aantal geheel en
gedeeltelijk aangetaste planten bepaald. Na het rooien op 5 oktober werden
de ondergrondse delen onderzocht op het voorkomen van S2U-symptomen,
terwijl alle hoofdknollen met spruiten zonder sorimicroscopisch (S.M.) op de
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aanwezigheid van latent mycelium werden nagekeken. Het resultaat van deze
proef isin tabel 5 samengevat.
TABEL5. Het optreden van S2en S2U in dezomer van 1959,in afhankelijkheid van de bewaartemperatuur in de voorafgaande winter, in procenten van het totale aantal
planten. Aantastingstypen in een monster van 25 knollen na het rooien in 1958:
2maaltype 1; 1 maal type 2;4maal type 3;5maal type4.
Theeffect ofstoragetemperature in winteron the incidenceof S2 and S2U in the
following summer (1959), as percentages of the total numberofplants. Infection
types ina sampleof 25 corms('Dr. Fleming') after lifting in 1958: twice type 1;
once type2;4timestype3;5 timestype4; othercormswithout mycelium.
Sori in alle spruiten ran de pi m t (I) of in
u

hv "3
It

N a het rooien/After lifting

Sori in all sprouts of theplant (1) oronly in part
of them (II) at:

a-a

18 juni
18 June

is

11

as

5°C

242

10 augustus
10 August

5 oktober
5 October

sS
"§ s
.2 o

e-o.
I

II

I

II

I

32,6

7,9

42,1

3,3

44,6

II

Z o n d e r macroscopische
S2U-sympt o m e n
Without macroscopical
S2U-symptoms

o •£•

Aantal
Number

5,82

46,7

rc .a

2,9*

M y c e l i u m in
o u d e knol
Mycelium in
oldcorm

6,63

17°C
233
52,8
54,5
0
0
54,5
0
0
45,5
1,7
1
Totaal 7planten met 8grotespruiten zonder S2-symptomen, waaronder 6 met mycelium
in deknollen (gemiddeld aantastingscijfer: 3,7).
Totalof7plants with8mainsprouts withoutS2-symptoms; 6 with mycelium in the corms
(meanrateof infection:3.7).
2
Totaal 14planten met 17grote knollen, waaronder 11met mycelium (gemiddeld aantastingscijfer: 2,9).
Totalof14plantswith17bigcorms;11 withmycelium(meanrateofinfection:2.9).
3
Totaal 16spruiten, waaronder 4met mycelium in dejonge knol (gemiddeld aantastingscijfer: 2,0).
Totalof16sprouts,4withmyceliumintheyoung corm(meanrateofinfection: 2.0).

Nabewaringbij 17 °C gaven allegevormdespruiten snelS2-symptomen te
zien. Op 18juni waren bijna alle planten uit knollen met mycelium reeds geheel aangetast, terwijl het totalepercentage bovengronds zichtbaar zieke planten na die datum niet meer toenam. Na het rooien werden geen — al of niet
latente — S2U-aantastingen gevonden. Wanneer de knollen echter gedurende
de winter bij 5 °C waren bewaard, bleef het totale aantal planten met S2symptomen tot aan het einde van het groeiseizoen toenemen (van 40,5% op
18 juni tot 47,5% op 5 oktober). Bij het rooien bleek 5,8% van het totale
aantal planten macroscopisch S2U-symptomen te vertonen, terwijl onder de
schijnbaar gezonde planten enkele met een latent gebleven S2U-aantasting in
de hoofdknollen werden gevonden en een aantal waarbij het mycelium uitsluitend indemoederknol voorkwam. In het laatste gevalhad de parasiet het
jonge weefsel niet tijdig kunnen bereiken en waren de knollen dus aan de
ziekte ontsnapt.
Het totale percentage planten met hoofdknollen in S2U plus dat wat aan
deziektewasontsnapt, bedroeg: 2,9% + 5,8% + 6,6% = 15,3% (dit getal
iswaarschijnlijk ietstehoog, daar inhet percentage 6,6 mogelijkerwijs enkele
plantendubbelzijngeteld).Bijhetmicroscopischeonderzoek vanhetuitgangsmateriaal waren 3 van de 25 knollen van de typen 1en 2, of wel 12%. Ook
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in deze proef werd dus weer een zeer goede overeenstemming gevonden tussen het aantal moederknollen met laag aantastingscijfer en het voorkomen
van S2Uvermeerderd methet aantalplanten dat aan de aantasting ontgroeide.
H e t v o o r k o m e n v a n S2U bij v r o e g b l o e i e n d e g l a d i o l e n
Hierboven werd het optreden van S2U bij grootbloemige gladiolen aangetoond. Het verschijnsel berust hierop, dat bij deze cultivars gewoonlijk slechts
een of twee spruiten worden gevormd op de top van de moederknol, zodat in
het gevalvan een aantasting met laag cijfer het mycelium van de brandschimmel nog een zekere afstand moet afleggen, alvorens de jonge spruiten te kunnen aantasten.
Bij de vroegbloeiende gladiolen lopen echter meestal drie of meer knoppen
uit, waaronder ook basaal ingeplante, welke onderling gelijkwaardige spruiten
vormen.Dekans,dateeninfectie vanhettype 1 of 2latent blijft isindit geval
dus gering, dit temeer daar eventueel aanwezig mycelium rustbrekend werkt
op knoppen die anders slapend zouden zijn gebleven. Onder 4.4 (biz. 84 e.v.)
zal worden aangetoond, dat in deze groep gladiolen, na ontsmetting van de
knollen voorhetplanten (tervoorkoming van infecties door aanhangende sporen), gecombineerd methetzorgvuldigverwijderen van alleplanten met eenof
meeraangetastespruiteninhetdaaropvolgendegroeiseizoen, degeoogsteknollen vrij zijn van brand. Ook dit wijst erop, dat een knol met mycelium altijd
wel een zieke spruit vormt, waardoor de plant als geheel in S2 valt.
Hetbovenstaande sluituiteraardhetoptredenvan S2Ubijindividuele spruiten niet uit. Demacroscopische analysevan aangetaste plantenvan de cultivar
"Peach Blossom" (zie 2.2, biz. 9 e.v.; zie ook fig. 2) doet vermoeden, dat

llll Aangetaste spruiten/Affected sprouts
© Mycelium

« Sori
FIG. 5. Verspreiding van mycelium en sorivan debrandschimmelin planten van G. x nanus
"Peach Blossom" met een of meer S2-spruiten.
The spreadof myceliumand sori of the smutfungus inplants of G. Xnanus 'Peach
Blossom' withoneormore S2-spwuts.
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ditverschijnsel hier een belangrijke rolkan spelen. Om dit te bevestigen werd
op 26 juni 1958 in een 30-tal aangetaste planten de verspreiding van het mycelium microscopisch nagegaan (S.M.). Fig. 5 geeft een overzicht van enkele
karakteristieke gevallen. Bij de in totaal 127 spruiten werden de volgende
situaties waargenomen:
Spruiten met S2-symptomen
: 60
Jonge knollen met sori en/of mycelium,
spruitenechterzonder S2-symptomen
Mycelium in de moederknol tot aan het
verbindingsstuk met dejongeknol
Mycelium in demoederknol, doch niet in
denabijheid van dejonge knol
: 55
Wanneer bij de vroegbloeiende cultivars te velde uitsluitend aangetaste
spruiten wordenverwijderd, zaldusindegeoogsteknollen methet voorkomen
van S2U rekening moeten worden gehouden.
O v e r z i c h t v a n h e t v e r l o o p v a n de a a n t a s t i n g
Uit de resultaten van de hiervoor beschreven proeven kan thans een volledigbeeldvanhetverloop van debrandaantasting van gladiolen worden ontworpen. Een schematische weergave daarvan is gegeven in fig. 6, welke geheelvoor zichzelf spreekt.

V00RJAAR '57

V00RJAAR '59

FIG. 6. Schematischoverzicht vanhet verloop van deaantasting van grootbloemige gladiolen
door Urocystisgladiolkola.Bijdevroegbloeiende cultivars treedt eenverschuiving op
vandeseizoenen,terwijlS2Udaarzeldenofnooitvoorkomtbijplanteninhungeheel,
doch uitsluitend bij individuele spruiten.
Schematicalviewoftheinfection cycleo/Urocystisgladiolicola onlarge-floweredgladioli.In theearlyfloweringcultivarsa shiftingof theseasons occurs, andS2U seldom or
neverarisesinplantsasawhole, butonlyinindividualsproutsof diseasedplants. Voorjaar = spring;zomer = summer.
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Correlatie tussen het microscopische onderzoek
(S.M.) e n d e w a a r n e m i n g e j i t e v e l d e
Tenslotte moeten hier nog enkele opmerkingen worden gemaakt over de
correlatie tussen het volgens de standaardmethode bepaalde percentage infectie vandeknollen enhetaantal zieke planten dattevelde kanwordenherkend. Bijdepartij "Van Tienhoven" bestond een zeer goede overeenstemming
tussen debeide waarden (SCHENK, 1958). Bijdegrootbloemige gladiolen is dit
meestal het geval, zoals uit vele vande hierna te bespreken proeven zal blijken. Eenuitzondering moet worden gemaakt voor zieke knollen meteen laag
aantastingscijfer, waar hetpercentage S2-planten lager kanliggen danvolgens
microscopisch onderzoek (S.M.) zou mogen worden verwacht, dank zij het
voorkomen vanS2Uenhet ontgroeien aanlatente aantastingen.
Bij devroegbloeiende gladiolen daarentegen isdeaantasting tevelde meestal
belangrijk lager danhet percentage SI van de moederknollen zou doen verwachten, zonder datvanS2Usprake is (zietabellen 26 en 27). Waarschijnlijk moet dit worden toegeschreven aan de verhoogde vatbaarheid van door
brand aangetaste knollen voor andere ziekten, waardoor veel knollen met
mycelium uitvallen zonder spruiten te hebben gevormd.
Bij stuifbrand vangerst vond POPP (1951) een goede correlatie tussen het
microscopische onderzoek en de aantasting te velde. Bijtarwe isdit echter in
sterke mate afhankelijk vanhet tarweras, de fysio van de parasiet, dehoeveelheid mycelium inhetembryo envande interactie waardplant-parasiet in
de verschillende ontwikkelingsstadia van de plant. Hij vond een goede overeenstemming, wanneer uitsluitend rekening werd gehouden methet al of niet
voorkomen van mycelium indeplumula (POPP, 1959).Bijzogenaamd resistente rassen kunnen dikwijls stuifbrandhyfen inhetscutellum worden aangetoond,
zonder datditleidt tot aantasting vande uitgroeiende plant.
Op grond van statistische gegevens veronderstelde PETIT (1955), dat in
embryo's met weinigmycelium dewaardplant ontsnapt, terwijl zeer zwaar aangetaste zaden geen of verzwakte kiemplantjes geven.
OHMS & BEVER (1955) vonden dat fysio 11 in het tarweras "Wabash" een

overgevoeligheidsreactie veroorzaakte, hetgeen eenverminderde stand eneen
geringe zichtbare brandaantasting tengevolge had. In gestoomde grond was
de reductie minder, zodat waarschijnlijk bepaalde bodemorganismen ookeen
rol spelen. In andere gevallen verklaarden zij de veldresistentie door aan te
nemen, dat het mycelium geen gelijke tred kanhouden met de groei vande
waardplant.
Onafhankelijk van microscopisch onderzoek werd het verschijnsel van de
overgevoeligheid van tarwerassen voor stuifbrand voor het eerst door OORT
(1944) waargenomen en uitvoerig beschreven.
3.2. DE INFECTIE

3.2.1. De invloed van inoculatiemethode en sporenconcentratie
Het inoculum
Tenzij anders vermeld, werd bij alle hierna te bespreken proeven gebruik
gemaakt vanbrandsporen diewerden verzameld door bladweefsel metsori na
25

toevoegingvan water in een mixer fijn te slaan. De sporen werden door kaasdoek gezeefd en verder gezuiverd door ze velemalen te laten bezinken en de
bovenstaande vloeistof af te schenken en te verversen. Daarna werden zij bij
kamertemperatuur gedroogd en in een gesloten fles bij 1-3 °C bewaard. De
aldus behandelde sporen behielden het vermogen tot infectie gedurende minstenstweejaar.
In veleproeven werden degladioleknollen ge'fnoculeerd door ze in een sporensuspensie met 1% methylcellulose onder vacuum tebrengen.Meestal werd
de lucht twee of drie maal afgezogen en opnieuw toegelaten. Daar in het begin na toepassing van deze methode enkele keren zeer zware infectie door
Fusarium oxysporum f. gladioliwerd waargenomen, werden naderhand de
knollenvoordeinoculatiegedurende een of tweeuur ontsmetmet 2% Aaglitan, waarna zij een nacht in stromend water werden gespoeld.
I n f e c t i e i n k u n s t m a t i g b e s m e t p1a n t m ateriaa l i n
a f h a n k e l i j k h e i d v a n de p l a a t s v a n i n o c u l a t i e
In 1957 werd een proef opgezet, waarin knollen en kralen op verschillende manieren kunstmatig werden besmet. Alsinoculum diende in dit gevaleen
suspensie van brandsporen met 1% methylcellulose, afkomstig van sori in
planten van G. tristis.Knollen van de cultivars "Dr. Fleming" (4-5 cm) en
"Alfred Nobel" (5-6 cm) werden kaal gemaakt, zodat de jonge knoppen onbeschermd lagen. De volgende inoculatiemethoden werden toegepast:
1. De knollen werden geplant met de basis op een watje gedrenkt in de suspensie.
2. Deholte omdejonge knop werd gevuld met de suspensie.
3. De knollen werden gedompeld in de suspensie; tevens werden knollen in
een suspensie zonder methylcellulose gedoopt.
4. Een druppeltje suspensiewerdmeteenfijne injectienaald indejonge knop
gebracht.
5. Met eenkurkboor werdeenholteindeknolgeboord, van debovenrandaf
schuin onder de knop door tot in de stele. Deze ruimte werd gevuld met
suspensie enmet een houten propje afgesloten.
Op 16 meiwerden 25 knollen volgens elk van deze methoden behandeld,
in potten geplant en in een kas gebracht. Bovendien werden groepen van 25
gepelde of ongepelde kralen van "Dr. Fleming" uitsluitend volgens methode
3 ge'fnoculeerd. De eerste maanden na opkomst van de planten werden geen
afwijkingen geconstateerd. Op 24 augustus werden drie plantjes van kralen
gevonden met sori in de bovengrondse bladdelen, terwijl enkele weken later,
op 10 September, ook enkele planten uit knollen symptomen te zien gaven.
In de loop van de daaropvolgende twee maanden nam dit aantal nauwelijks
toe. In detweede week van november werden alleplanten gerooid en macroen microscopisch op de aanwezigheid van sori en mycelium onderzocht. De
waarnemingen zijn samengevat in tabel 6.
Opvallend is, dat de inoculatiemethoden 1, 4 en 5 in geen enkel geval tot
infectie hebben geleid. Blijkbaar was de brandzwam niet in staat direct het
oude knolweefsel binnen te dringen, terwijl de afstand tot de wel vatbare,
jonge delen van de plant te groot was om infectie mogelijk te maken. Ook
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sporen diein dejonge knoppen waren gebracht, slaagden er niet in de ziekte
te verwekken.
Wanneer de brandsporen buiten om de jonge knop werden aangebracht,
Week een zeer hevige infectie tot stand te komen. Vooral veel planten van
"Alfred Nobel" vertoonden dan bovengrondse symptomen. In alle gevallen
werden deze uitsluitend gevonden in de binnenste bladen. Blijkbaar was de
parasiet er in dezegevallen in geslaagd zo snelin het vegetatiepunt binnen te
dringen, dat de laatst gevormde delen waren aangetast voor ze uitgroeiden.
Dat de omstandigheden de ziekte begunstigden, blijkt ook uit het hoge aantastingscijfer dat allejongeknollen,dusookdiezondermacroscopische symptomen, na het rooien tezien gaven.Een interessant verschijnsel is verder, dat
de schimmel na deinfectie via dejonge delen ook was doorgedrongen in het
ondertussen reeds grotendeels leeggezogen weefsel van de moederknol. Dikwijlskon hijzelfs in debasale delen worden waargenomen. Ook in andere infectieproeven is dit vastgesteld en zelfs is een enkele maal geconstateerd, dat
hier sori werden gevormd. Dit is een bij brandschimmels weinig voorkomend
verschijnsel, daardezeparasietenmeestaluitsluitend injongeweefsels groeien.
Opvallend was, dat bij beide cultivars dompelen in de suspensie een minder
hevigeinfectie tot gevolghad dan het toedienen van de sporen in de holteom
dejonge spruit. Waarschijnlijk isinhetlaatste gevalde concentratie van sporenindeomgevingvandejonge, vegetatievedelen groter geweest, daar na de
dompeling een deel van de suspensie is afgevloeid.
In 1961 werd nogmaals een groot aantal knollen van "Dr. Fleming" (6-8
cm)volgensmethode4besmetmeteen suspensiemet 10.000 sporenper mm3.
Na de behandeling werd onder een binoculaire loep vastgesteld, dat zich een
groot aantal sporen tussen de blaadjes van de knoppen bevond. De op deze
wijze besmetteknollen werden in bakken geplant, die vervolgens bij de voor
het optreden van brand optimale temperatuur van 20 °C werden geplaatst
(zie3.3.2, biz.45 e.v.).In de daarop volgende maanden werden enige malen
vijf tot tienplanten microscopisch onderzocht. Ookindeze proef werdengeen
aanwijzingen gevonden, dat de schimmel er in was geslaagd in de waardplant
binnentedringen.Hetisdusvrijweluitgesloten,datbrandsporen opdezewijze
in dejonge knoppen gebracht, infectie tot stand brengen.
I n o c u l a t i e van v r o e g b l o e i e n d e c u l t i v a r s
Nadat in 1957het verloop van de aantasting van grootbloemige gladiolen
doorU. gladiolicolain grotelijnen bekend was geworden, werd in de daaropvolgende winter een inoculatieproef met een tweetal vroegbloeiende cultivars
opgezet; enerzijds met het doel om na te gaan of ook in dit geval het ziekteproces in principe twee jaar duurt, anderzijds om de invloed van de inoculatiemethodeen de sporenconcentratie te bestuderen.
Van de cultivars "Spitfire" en "Peach Blossom" werden op 3januari 1958
telkens 25 knollen gei'noculeerd door deze enkele minuten te roeren in een
brandsporensuspensie met 1% methylcellulose of door ze in de suspensie enkele malen onder vacuum te brengen. Dit werd gedaan met inocula, die respectievelijk 300,30en3 sporenpermm3bevatten.Enkele dagenlater werden
alle partijtjes buiten uitgeplant, tezamen met 25 onbehandelde knollen van
beide rassen. In de loop van het groeiseizoen werden de planten onderzocht
op het voorkomen van sori in de bladeren, terwijl na het rooien de geoogste
28

knollenwerdennagekekenopmacro-enmicroscopischesymptomen.De waarnemingen zijn vermeld in tabel 7.
TABEL7. Invloed van deinoculatiemethode en desporenconcentratie op infectie door brandsporen bij de vroegbloeiende gladiolen "Spitfire" en "PeachBlossom". Knollengeroerd in de suspensie (D) of onder vacuum in de suspensie gedompeld (V); 25
knollen per behandeling.
Theeffect of the methodof inoculation andsporeconcentration on infectionbysmut
spores intheearlyfloweringgladioli'Spitfire' and1Peach Blossom". Corms inoculated
eitherby stirringthemfor afew minutesinaspore suspension in1% methylcellulose
(D), orbyplacing themina vacuum inthesamemedium(V) ; 25 corms per treatment.

Cultivar

"Spitfire"

" P . Blossom"

"Spitfire"
"P. Blossom"

Monsters van 25 knollen per object
Samples of 25 cormsper treatment

Inoculatiem e t h o d e en
a a n t a l sporen
per m m 3
Inoculation
method and
number of
sporesper mm3

S2symptomen

Gerooid
a a n t a l knollen
Number of
corms lifted

D300
D 30
D 3
D totaal

0
0
0
0

72
88
80
240

6
1
0
7

3
1
0
4

7
1
0
8

2,3
4,0

V 300
V 30
V 3
V totaal

0
0
0
0

88
81
76
245

5
3
0
8

7
3
0
10

9
6
0
15

3,2
2,2
2,8

D300
D 30
D 3
D totaal

2
0
1
3

65
101
83
249

10
5
1
16

8
3
1
12

17
8
2
27

2,7
2,4
2,5
2,6

V 300
V 30
V 3
V totaal

1
1
1
3

63
101
85
249

14
8
1
23

17
8
1
26

22
12
1
35

2,9
2,3
3,0
2,7

onbeh.
control
onbeh.
control

0

86

0

0

0

1

73

0

0

0

Aantal met
sori in de
knolschubben
Number with
sori in the
cormscales

Microscopisch (S.M.)
Sori in het
knolvlees
Sori in the
corm flesh

Aantal met
mycelium
Number with
mycelium

Gemiddeld
aantastingscijfer
Mean rate
of infection

2,5

-

Uitsluitend bij "Peach Blossom" werden enkele planten met bovengronds
zichtbare symptomen waargenomen.Daar echter ook een plant in de controle
soriin de bladeren had, moet worden aangenomen, dat enkele moederknollen
van "Peach Blossom" bij het planten latent mycelium bevatten. De verschijnselen na het rooien wijzen uit, dat het aantastingsverloop van brand ook in
deze groep gladiolen in principe tweejarig*is.
De methode van inoculatie had een duidelijke invloed op het optreden van
de infectie. Na inoculatie invacuum kwamen knollen met macroscopische Slsymptomen talrijker voor, terwijl ook het totale aantal knollen met mycelium
groter was dan na dompelen zonder meer. Het voorkomen van macro- zowel
alsmicroscopische symptomen was ook in sterke mate afhankelijk van de ge29

bruikte sporenconcentratie. Met drie sporen per mm3 wasbij "Spitfire" in het
geheel geen infectie tot stand gekomen en bij "Peach Blossom" slechts een
zeergeringe,terwijl bij 300 sporen per mm3hetpercentage aangetaste knollen
na vacuum-inoculatie circa 36% bedroeg in het eerstgenoemde ras en circa
88% in het laatste. Gezien het verschil in aantasting tussen "Spitfire" en
"PeachBlossom"bleek decultivar een derde factor tevormen dievan invloed
is op demate van aantasting.
Dat dehevigheid van de aantasting bij "Peach Blossom" in sterke mate afhankelijk isvandewijzewaaropde sporenworden aangebracht,bleek opnieuw
uit een in 1960 genomen proef. De knollen werden in dit geval besmet door
toepassing van vacuum-inoculatie (500 sporen/mm3 in 1% methylcellulose)
of door schudden met sporenpoeder (circa 7.104 sporen per knol). Het resultaat hiervan bij tienwillekeurig gekozen dochterknollen uit beide groepen isin
fig.7weergegeven.Duidelijk blijkt hieruit, datsterkesorusvorminginhetknolvleesvooral voorkwam na vacuum-inoculatie van de moederknollen.
V o r m i n g v a n s o r i i n d e b o v e n g r o n d s e d e l e n i n SI
na i n o c u l a t i e in v a c u u m
Enkele orienterende proeven, genomen in de eerste jaren van het onderzoek met vatbare rassen uit de groep van de grootbloemige gladiolen, wezen
uit dat ook hier meestal enkele honderden brandsporen per mm3 inoculum
aanwezig moeten zijn om een hoog percentage infectie te verkrijgen. Behalve
de inoculatiemethode, de sporenconcentratie en de cultivar, bleek echter ook
de aard van het plantmateriaal (kralen of knollen) een rol te spelen, zoals de
volgende proef laat zien.
In 1958 werden kralen en knollen van "Dr. Fleming" en "Alfred Nobel"
in vacuum gei'noculeerd (300 sporen/mm3 in 1% methylcellulose) en buiten
uitgeplant. Na het rooien werd het percentage knollen in SI microscopisch
vastgesteld (S.M.), met het volgende resultaat (tussen haakjes het aantal onderzochte knollen):
Plantmateriaal
"Dr. Fleming" (kralen)
"A. Nobel" (kralen)
"Dr. Fleming" (knollen, 2-4 cm)
"A. Nobel" (knollen, 4-6 cm)

%knollen in SI
5( 75)
30(100)
53(125)
92(25)

Bij kralen was dus minder infectie opgetreden dan bij knollen en bij "Dr.
Fleming"minder dan bij "A. Nobel".
Daarnaast leverde deze proef ook nog een ander belangwekkend resultaat
op. Begin September werd namelijk bij de planten uit knollen van beide rassen een aantal exemplaren gevonden met bovengronds zichtbare Sl-symptomen, in de vorm van lichte sorusvorming in de binnenste bladeren of in de
bloeiwijze. Bij het microscopische onderzoek van geoogste knollen, gevormd
door planten zonder dezemet het blote oog zichtbare verschijnselen, werd gevonden dat in verreweg de meeste gevallen het aantastingscijfer 4 was. Het
mycelium bleek dikwijls zelfs aanwezig te zijn in de resten van de afgebroken
bloemstengel. Opgrondhiervan werd verondersteld, dat na vacuum-inoculatie
de schimmel er onder bepaalde omstandigheden in slaagt zeer snel het knol30

vleeste bereiken. Somszelfs zo snel,dat het in het vegetatiepunt binnendringt
als de laatste bladeren en/of de bloemaar nog niet of nauwelijks zijn uitgegroeid, zodat nog tijdens SI bovengronds symptomen kunnen ontstaan. In de
meeste gevallen zal de parasiet echter niet op tijd zijn om dit laatste te bewerkstelligen. Doch een hoog aantastingscijfer tegen het einde van het groeiseizoen bewijst dan, dat hij hier bijna in was geslaagd.
Bij infectie onder natuurlijke omstandigheden werden aan het eind van het
groeiseizoen uitsluitend bij kralen wel eens enkele planten met bovengronds
zichtbare SI-symptomen waargenomen. Bij knollen was dit echter nooit het
geval.
Vergelijking van v a c u i i m - i n o c u l a t i e met enige
a n d e r e i n o c u l a t i e -m e t h o d e n
In 1959 werd een veldproef opgezet, waarin de vacuiim-inoculatie werd
vergeleken met inoculatiemethoden diemeer met de natuurlijke wijze van besmetting overeenkomen. Per behandelingwerden circa 1000 knollen van "Dr.
Fleming" (2,5-4 cm) en "A.Nobel" (3-4 cm) gebruikt, die gedurende de winter een warmwaterbehandeling gedurende een half uur bij 46 °C hadden ontvangen, om demogelijkheid uit te sluiten, dat tijdens de groei S2-planten aanwezigzouden zijn (zie 4.2.1, biz. 66 e.v.). De knollen werden op de volgende
wijze met brandsporen besmet:
1. Vacuiim-inoculatie: in een suspensiemet 500 sporen/mm3 in 1% methylcellulose.
2. Dompelen: deknollenwerden een halveminuut inde genoemde suspensie
geroerd.
3. Bespuiten: ieder partijtje knollen werd bespoten met 60 cm3 van de genoemde suspensie (totaal aantal sporen circa 3.107).
4. Bepoederen: de ietsbevochtigde knollen werden met 60 mg sporen bestoven en enige tijd heftig geschud (totaal aantal.sporen circa 3.107).
Op 15 april werden alle groepen buiten uitgeplant. Na een goede opkomst
en groei in de eerstemaanden werd reeds begin augustus, vooral bij "Dr. Fleming" na vacuiim-inoculatie, een groot aantal planten met bladsymptomen
waargenomen. Bij deze planten stagneerde de groei en bleef de bloeiwijze
meestal steken. Minder ernstig aangetaste planten produceerden welbloemen,
dieineen aantal gevallen sorivertoonden. Somswaren de soriuitsluitend aanwezigindesteel;zewerdendanmeestalpaszichtbaarna afsnijden van de aar.
Tabel 8geeft een overzicht van develdwaarnemingen.
De resultaten van deze proef bevestigden het vermoeden, dat het al of niet
optreden van sori in de bladeren tijdens de laatste maanden van het eerste
groeiseizoen na de inoculatie, bij een gewasuit knollen gegroeid, in eerste instantie wordt bei'nvloed door de inoculatiemethode. Bij "Dr. Fleming" en in
mindere mate bij "A.Nobel", wasde bovengronds zichtbare aantasting gennger naarmate de besmetting van de knollen op een natuurlijker wijze had
plaatsgevonden.
,
Op 26 Septemberwerdenuit allenummers25planten zonder bovengrondse
symptomen gerooid, waarna deondergrondse delenop macro-en microscopische symptomen werden onderzocht. Het resultaat is gegeven in tabel 9.
Onafhankelijk van inoculatiemethode en cultivar waren in stolonen en kra31

TABEL 8. Invloed van de inoculatiemethode op het optreden van bovengrondse symptomen
van brand in het eerste seizoen na de inoculatie (SI).
Theeffect of the method of inoculation on the incidence of smut symptoms in the
first season after inoculation (SI), in theleaves andflowersof thecultivars 'Dr.Fleming' and'Alfred Nobel'.
Inoculation methods:
J. Vacuum-inoculation: inasuspension with500spores/mm*in1%methylcellulose.
2. Dipped: cormsstirredfor halfa minuteinthe suspension.
3. Sprayed: 60mlof thesuspensionsprayedupon the corms.
4. Dusted: cormsdustedwithanamountof spores equivalent to 3.
Sori in de bladeren
Cultivar

"Dr. Fleming"

"A. Nobel"

A a n t a l planten
Number of plants

Inoculatiemethode

Sori in d e bloemen

(%)

(%)

Sori in the leaves

Sori in the flowers

(%)

(%)

vac.inocul.
dompelen
dipped
bespuiten
sprayed
bepoederen
dusted

824
810

26,3
7,0

5,7
1,9

789

1,8

0,5

806

2,0

0,2

vac.inocul.
dompelen
dipped
bespuiten
sprayed
bepoederen
dusted

903
891

1,2
0,7

0,1
0

906

0

0

841

0,4

0

TABEL 9. Aantal planten met macroscopische en microscopische Sl-symptomen in een monster van 25planten zonder bovengrondszichtbare aantasting. Dezelfde objecten als
in tabel 8.
Numberofplants withmacroscopicalandmicroscopical Sl-symptoms ina sampleof
25plantswithoutson intheleavesandflowers,takenfrom thesamelotsas mentioned
intable8.

Cultivar

"Dr. Fleming"

"A.Nobel"
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Inoculatiemethode

vac.inocul.
dompelen
dipped
bespuiten
sprayed
bepoederen
dusted
vac.inocul.
dompelen
dipped
bespuiten
sprayed
bepoederen
dusted

Microscopisch (S.M.) .

Sori in
stolonen
en kralen
Sori in
stolons
and cormels

Sori in
knolschubben
Sori in
cormscales

Sori in
knolvlees
Sori in
corm flesh

25
24

25
20

25

Met
mycelium
With mycelium

Gemiddeld
aantastingscijfer
Mean rate of
infection

24
19

24
25

4,0
4,0

22

12

24

4,0

20

10

9

23

3,9

25
25

25

4
0

25
19

2,8
2,0

0

14

1,9

0

13

1,5

22

24

15
24

17
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FIG. 7. De mate van aantasting in afhankelijkheid van deinoculatiemethodebij G. X nanus
"Peach Blossom"; ziektebeeld op doorsnede in een tiental willekeurig gekozen
knollen, waarvan 'de moederknollen (A):metsporenpoeder werden bestoven en(B):
invacuumwarengeinoculeerd.
Thedegreeof infectioninrelationto the methodof inoculation (G. X nanus Peach
Blossom'); diseasesymptoms inradialsections of ten corms,chosenat random, from
mother corms whichwere(A) dustedwith smutsporesor(B) inoculatedinvacuum.
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FIG. 11. Deinvloedvan debodemtemperatuur ophet optredenvaninfectieenhet voorkomen
van sori in het knolvlees in SI. De aanwezigheid van schubsori verraadt zich in de
figuuralleen door het donkerder uiterlijk van deknollen, gegroeid bij 16en 20°C.
Theeffectofsoiltemperatureoninfection andtheformation of sori in the cormflesh
inSI. Thepresenceofsoriinthescalesofthecormsgrown at 16and20°C is indicated
by thedarkerappearance of thecormsinthis illustration.

len in bijna alle gevallen sori gevormd. In de knolschubben kwamen de sori
minder algemeen voor, behalve na vacuiim-inoculatie. Bij "Dr. Fleming" waren de symptomen in het knolvlees minder talrijk, naarmate de knollen op
minder drastische wijze waren besmet. Bij "A. Nobel"werden deze, in gering
aantal, uitsluitend na vacuiim-inoculatie waargenomen. Ook het microscopische onderzoek liet zien, althans bij "A. Nobel", dat zowel het totale aantal
gei'nfecteerde knollen alshet aantastingscijfer lager was, naarmate de besmetting op natuurlijker wijze had plaats gevonden.
Het tussen de beide cultivars waargenomen verschil is merkwaardig, daar
de re'actie juist tegengesteld was aan die in enkele hiervoor beschreven proeven.In deopbiz. 26beschreven kasproef gaf vooral "A.Nobel" bovengronds
SI-symptomen te zien, terwijl de op biz. 30 gegeven resultaten van een proef
met invacuum gei'noculeerdekralen enknollen van beide rassen uitwezen dat
bij "A.Nobel"eenhogerpercentage Sl-planten optrad dan bij "Dr. Fleming".
Een factor die van invloed was op het resultaat in 1959 is ongetwijfeld de
bodemtemperatuur geweest. Het aantal uren zonneschijn van mei tot en met
oktober was ongewoon groot. Tengevolge van de sterke instraling lag de gemiddelde bodemtemperatuur op 10cm diepte — gemeten in het open, onbegroeide veld — veel hoger dan normaal; in mei bedroeg deze reeds (tussen
haakjes het verschil met het veeljarig gemiddelde) 18,0°C (+5,1°) en in de
daaropvolgende maanden respectievelijk 22,2 °C (+6,5°), 22,8 °C (+5,2°),
21,4 °C (+4,0°), 18,5 °C (+3,9°). Een bodemtemperatuur van circa 20 °C
isoptimaalvoorhetoptredenvanbrandingladioleninSI (3.3.2,biz.42 e.v.).
Het blijkt dus, dat in 1959 de omstandigheden al spoedig na het planten
gunstiger waren voor deziektedan meestal het gevalzal zijn. In de hierboven
besproken proef werden jammer genoeg geen bodemtemperaturen geregistreerd, doch wemogen aannemen dat de temperatuur hier iets lager heeft gelegen dan in de zojuist vermelde gegevens tot uiting komt, daar de zoninstraling door de begroeiing werd belemmerd. Daar het gewas van "A. Nobel"
zeer hoog en dicht was, dat van "Dr. Fleming" daarentegen kort en ijl, zal de
bodemtemperatuur in het eerste geval minder hoog zijn opgelopen dan in het
tweede. Dit zou dan het in 1959 gevonden verschil tussen de beide cultivars,
althans ten dele, kunnen verklaren.
3.2.2.Het tijdstip endewijzevan infectie
I n o c u l a t i e o p ver s chil,Lende d a t a i n d e l o o p v a n
het groeiseizoen
In 1960 werd de volgende proef opgezet om tijdstip en wijze van infectie
na te gaan. "Dr. Fleming"-knollen (6-8 cm) werden op 21 april buiten uitgeplant, na gedurende een half uur in Vs% Panosan te zijn ontsmet. Gelijktijdig werden knollen van dezelfde partij geplant na vacuUm-inoculatie in een
brandsporensuspensie met 425sporen/mms.Gedurende het groeiseizoen werd
op 4 juni, 1juli en 3 augustus telkens een deelvan de planten van de onbesmette knollen op de volgende wijze ge'inoculeerd. De ondergrondse delen
werden voorzichtigblootgelegd enschoongespoten met water;vervolgens werd
een wattenprop, gedrenkt in een sporensuspensie met 1% methylcellulose
(circa400sporen/mm3),aangebrachtomdebasisvandejongeknolen— op1
juli en 3 augustus
tevens tegen de reeds gevormde stolonen. In de loop
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vandezomerwerdenopverschillende tijdstippen enkeleplantenvandediverse
behandelingen gerooid en microscopisch nader onderzocht op de aanwezigheid van jonge infecties. Op 7 oktober werden de resterende planten gerooid,
beoordeeld op het voorkomen van macroscopische symptomen en microscopisch geanalyseerd door middel van de S.M. Een samenvatting van de
waarnemingen isgegeven intabel 10en fig. 8.
Opvallend is de zeer zware infectie, die in alle op 4 juni en later gei'noculeerde planten in de stolonen optrad. Nadat dit op 19 juli in de "inoculatie
4/6"voorheteerstwasgeconstateerd (45dagennahetaanbrengenvandespoTABEL 10. Waargenomen infecties in stolonen, kralen en knolschubben na inoculatie op verschillende data en de invloed van het tijdstip van infectie op het aantastingscijfer
van deknollen na het rooien.
Microscopicallyobservedinfectionsinstolons,cormelsandcormscalesafterinoculation
at differentdatesandtheeffect of the time of entry of thefungus on the rate of infectionofthecormsafterlifting(7th October). Inoculation on 4thJune,1stJuly and
3rdAugustbybringingsporesaroundthebaseof thegrowingplants.
Opmerkingen

op
Inoculation on

Remarks

21/4
(vacuum
inoculatie)

13/6
19/7
7/10

4/6

19/7
3/8

24planten, allemet sori in de ondergrondse delen.
Knollen (S.M.): 22 met mycelium, gemiddeld aantastingscijfer: 2,0.
24plants,allwithsoriinundergroundparts. Corms(S.M.) :
22with mycelium,mean rate of infection: 2.0.

7/10

++
++
+++

45dagen na inoculatie/45daysafter inoculation
Eerste sori, 8J weekna inoculatie
Firstsori, 81weeksafterinoculation
26planten, allemet soriin deondergrondse delen.
Knollen (S.M.): alle met mycelium, gemiddeld aantastingscijfer: 2,4.
26plants,allwithsoriinundergroundparts. Corms (S.M.):
allwithmycelium,mean rate of infection:2.4.

1/7

26/7
7/10

++
+++

25dagen na inoculatie/25daysafter inoculation
25planten, allemet soriin deondergrondse delen.
Knollen (S.M.): alle met mycelium, gemiddeld aantastingscijfer: 1,8.
25plants,allwithsoriinundergroundparts.Corms (S.M.):
all with mycelium,meanrateof infection:1.8.

3/8

16/8
25/8

+
+++
+++

13dagen na inoculatie/73daysafter inoculation

7/10

+:
++:
+++:
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+
+++

15planten, allemet sori in de schubben en stolonen, 9
weken na inoculatie. Knolvlees zonder mycelium.
15plants, all withsoriincormscalesandstolons, 9weeks
after inoculation. Cormfleshwithout mycelium
Geen infectie waargenomen/iVo infections observed
Enkele infecties in de stolonen//lfew infectionsinthestolons.
Talrijke en hevige infecties in de stolonen/Ma/y and heavy infections in the
stolons.
Infecties in stolonen, kralen en knolschubben//«/~ec/wm'instolons,cormelsand
corm scales.

m MYCELIUM

FIG. 8. A. Doorsnede door debasale delenvan eengladioleplant en deplaatsen waar infectie
kan optreden. ST:stelevan destengelknol; C: cortex; B:bloemsteel;SCH:knolschubben (basale delen van de schede- en loofbladen); S: stolonen; K: kralen;
T: trekwortels.
B. Doorsneden door het verbindingsstuk tussen oude enjonge knol en het aangrenzende weefsel, met deverspreiding van mycelium en sori van brand op 7oktober
1960,nadat op4juni, 1 julien 3augustus wasgeiinoculeerd.
A. Section through the basalparts of a gladiolus plant and the possiblepoints of
infection. ST: steleof thecorm;C:cortex;B:flowerstalk;SCH: cormscales(basal
parts of theleaves); S: stolons;K: cormels;T: contractile roots.
B. Sectionsthroughtheconnectingparts betweenoldandyoungcormandthesurrounding tissues,and the spreadof myceliumandsoriofthesmutfungus by7th October
1960,after inoculation on4thJune, 1stJuly and3rdAugust.

ren), werd bij latere inoculaties de eerste controle kortere tijd na de behandeling uitgevoerd. Zo werden op 16 augustus in de "inoculatie 3/8" de eerste
infecties waargenomen. Onder gunstige omstandigheden kunnen de brandsporen dus 2 wekennadat zemet devatbare delen van de waardplant in contactzijngekomen,reedsinfecties tot standhebbengebracht.Ongeveer 2maanden na de inoculatiewerden indeop 4 junien 3 augustus behandelde planten
de eerste sori gevonden. Onder optimalecondities is de incubatietijd dus circa
8 weken.
.
Op 25 augustus werd van "inoculatie 3/8" behalve de epidermis van de
stolonen, ook die van de kralen en knolschubben onderzocht. Hierbij Week,
dat de infectie ook in deze delen kan plaats vinden. Bij het beeindigen van
deproef op 7 oktober werden van "inoculatie 1/7" twaalf stukken knolschub
verzameld, die gelegen waren onder een sorus in de buitenste schub. In geen
enkel geval werden hierin sori aangetroffen. Bij microscopisch onderzoek
(S.M.) bleek echter, dat in zeven stukken brandschimmel voorkwam. In vier
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van deze gevallen was het mycelium duidelijk gelokaliseerd. Blijkbaar kan
de parasiet dus van de ene schub op de andere overgroeien.
Uitfig. 8blijkt hoedeparasiet ophet tijdstip van rooien verder in het knolweefsel wasdoorgedrongen, naarmatedeinoculatie vroeger in het seizoen had
plaats gevonden.Deinoculaties uitgevoerd op4juni enlatere data gaven aanleiding tot 100% infectie van een zeer homogeen aantastingstype. Blijkbaar
was op deze wijze, dank zij de hoge sporenconcentratie, steeds infectie opgetreden opdegunstigsteplaats omhetknolweefselte bereiken, zodat de schimmel in alle knollen die op dezelfde datum waren ge'inoculeerd ongeveer even
ver was doorgedrongen. Na inoculatie op 3 augustus was het mycelium wel
in de stolonen aanwezig,doch het was er nog niet in geslaagd om twee maandennahet aanbrengen vande sporentot indeknollen door te dringen. Onder
de omstandigheden van deze proef groeide het mycelium dus wel zeer langzaam in het weefsel van de waardplant.
De infectie na vacuum-inoculatie was veel minder homogeen. Van de 24
volgens de S.M. onderzochte knollen waren er acht waarin het mycelium ongeveer even ver in het knolvlees was doorgedrongen als na "inoculatie 4/6".
In de overige gevallen was het aantastingscijfer lager, terwijl twee knollen
vrij waren van de schimmel. Het totale aantal sporen per plant was hier veel
minder dan bij de later toegepaste methode en blijkbaar zijn ze niet steeds in
voldoende aantallen op de voor infectie gunstigste plaatsen aanwezig geweest,
omsnelbinnentekunnen dringen.
Uit het bovenstaande mogen de volgende conclusies worden getrokken.
Infectie van gladioleplanten door U. gladiolicola vindt plaats in de stolonen,
kralen en knolschubben. Vervolgens groeit het mycelium van de stolonen en
misschien soms ook van de knolschubben uit, via het verbindingsstuk, tot in
het weefsel van oude en jonge knol.
D e i n f e c t i e e n h e t v e r l o o p v a n de a a n t a s t i n g in de
e e r s t e m a a n d e n v a n d e g r o e i v a n de g l a d i o o l bij
o p t i m a l e bod e m t em peratuur
In 3.2.1 (biz. 33) is verondersteld, dat het in 1959 in sterke mate voorkomen van Sl-symptomen bij planten van in vacuum gei'noculeerde knollen,
veroorzaakt werd door de voor ons land ongewoon hoge bodemtemperaturen
in dat jaar. Reeds inhet begin van degroeiperiode van de gladiool lagen deze
dicht bij het optimum voor het optreden van de ziekte.
Om de invloed van een optimale bodemtemperatuur in de eerste maanden
na het planten te demonstreren, werd in 1961 de volgende proef uitgevoerd.
"Dr. Fleming"-knollen (6-8 cm) werden op 5januari in vacuum ge'inoculeerd
(2500 sporen/mm3) enuitgeplant in bakken, die vervolgens bij 20 °C werden
gebracht. Bij de eerste microscopische controle (S.M.) op 24 januari werden
indebasaledelenvandebuitenste,vlezigeschedebladen tallozeinfecties waargenomen. Bij later onderzoek bleek, dat de aantasting zich snel uitbreidde in
beide richtingen in delengtevan dezebladen, terwijl ook in toenemende mate
inhet tweedeenin enkelegevallen zelfs inhet derde en laatste vlezige schedeblad mycelium kon worden aangetoond.
Deze schedebladeren zijn aandebasisvandejongeknol ingeplant; de daarbinnengelegendrieavierloofbladen staanzijdelings enopdetopvandejonge
knol (HARTSEMA, 1937).
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Via de inplantingsplaats van de schedebladen drong de schimmel al spoedig
door tot in het basale weefsel van de nog zeer kleine knol, om vandaar uit in
korte tijd het vegetatiepunt te bereiken. Op 15 maart werden tien planten
onderzocht en in zes daarvan was het mycelium al volop in de groeipunten
aanwezig, terwijl het in de overige vier iets minder ver was doorgedrongen. In
geen enkel geval werd het in de basale delen van de beide eerste, zijdelings
ingeplante loofbladen waargenomen, terwijl het een enkele maal in het derde
en nog vaker in het vierde, nog niet uitgegroeide loofblad kon worden gevonden.
De gang van zaken was hierna duidelijk. De parasiet drong na de infectie
in de schedebladen snel door tot in de knol, doch kwam te laat om de beide
buitenste, reeds uitgegroeide loofbladen aan te kunnen tasten, terwijl ook de
•groei naar binnen van blad op blad te langzaam plaats vond om deze beide
delen binnen te kunnen dringen. Daar de jonge knol nog zeer klein was, werd
het vegetatiepunt dikwijls bereikt voordat het derde en het vierde loofblad
waren uitgegroeid.
Dat bovengrondse symptomen in SI vrijwel uitsluitend optreden na vacuum-inoculatie kan nu worden verklaard door aan te nemen, dat de brandsporen uitsluitend infecties tot stand kunnen brengen als ze in zeer nauw contact met de vatbare weefsels komen. Na besmetting in vacuum kunnen namelijk talloze sporen op de buitenste, vlezige blaadjes van de knoppen worden
gevonden. Deze knoppen worden beschermd door enkele goed gesloten, vliezige schubjes, die bij minder drastische besmetting verhinderen, dat de sporen
in aanraking komen met de daarbinnen gelegen delen. Infectie in een jong
stadium is dan zo goed als uitgesloten; deze vindt pas later in het seizoen en
op grotere afstand van de knolbasis plaats, met het gevolg dat het mycelium
het vegetatiepunt niet meer of in ieder geval te laat bereikt om nog SI-symptomen in de bladeren te kunnen doen ontstaan.
Dat bij planten uit kralen onder minder gunstige omstandigheden soms wel
in het eerste jaar bovengronds symptomen worden gevormd, moet worden toegeschreven aan het feit, dat de groei van de knollen in dit geval minder sterk
is en later in het seizoen begint. Bovendien vindt de vorming en het uitgroeien
van de binnenste bladeren later plaats. De parasiet heeft dus een minder grote
afstand af te leggen en kan daar langer over doen.
D e w i j z e v a n i n f e c t i e d o o r U. gladiolicola i n v e r g e l i j k i n g
m e t d i e d o o r a n d e r e b r a n d sc h i m m e l s
We kunnen ons thans afvragen hoe deze manier van infectie zich verhoudt
tot die van andere brandschimmels. FISCHER & HOLTON (1957) onderscheiden
de volgende vier groepen:
1. Kiemplant-infectie: de infectie vindt plaats in het kiemplant-stadium; het
mycelium groeit later systemisch.
2. Lokale infectie: de infectie vindt plaats daar, waar later ook de symptomen te voorschijn treden; het mycelium groeit niet systemisch.
3. Embryo-infectie: de infectie vindt tijdens de bloei plaats; het mycelium
overwintert in het embryo en groeit naderhand systemisch met de waardplant mee.
4. Scheut-infectie: de infectie vindt plaats in jonge knoppen en/of uitgroeiende scheuten; het mycelium groeit systemisch.
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De brandziekte van gladiolen valt niet onder een van de eerste drie groepen.
Bij de tot nu toe tot groep 4 gerekende gevallen is meestal weinig bekend over
de wijze waarop de infectie plaats vindt. Een uitzondering hierop vormt Ustilago scitaminea op suikerriet, waarvoor DASTUR (1920) heeft aangetoond, dat
de schimmel in jonge, tere knoppen binnendringt via dunwandige haren. De
infectie kan hier zowel in slapende als in uitlopende knoppen plaats vinden.
Bij Ustilago violacea op koekoeksbloem (HECKE, 1926) en Tolyposporium
ehrenbergii op sorghum (PRASAD, 1945) treedt scheut-infectie op als jonge
knoppen met brandsporen of sporidien worden besmet. LEACH et al. (1946)
verkregen infectie door Ustilago striaeformis bij Poa pratensis, wanneer zij
de brandsporen met behulp van een injectienaald in de jonge knoppen brachten. Onder 3.2.1 (biz. 26 e.v.) is reeds aangetoond, dat deze wijze van inoculatie bij gladiolen niet tot infectie leidt.
Bij Sphacelotheca occidentalis op Andropogon (DUNLEAVY, 1956) en Ustilago spegazzinii op Agropyron (FISCHER, 1945) komt geen infectie voor na
inoculatie van de bloemen, zaden en, althans bij de eerstgenoemde schimmelziekte, van kiemplanten. Dit is echter wel het geval als de ondergrondse delen
worden besmet. DUNLEAVY veronderstelde dat de infectie plaats vindt in de
rhizomen, daar inoculatie van knoppen en heel jonge scheuten geen succes opleverde. De zeer lange incubatietijd van twee a drie jaar in het bovenvermelde geval van U. spegazzinii doet vermoeden, dat de knoppen of jonge
scheuten ook hier niet direct worden gei'nfecteerd.
Gladiolen vormen, voor zover bekend, het eerste gewas waarbij met zekerheid is vastgesteld, dat bij scheut-infectie de brandschimmel niet steeds direct
in de knoppen of jonge scheuten binnendringt, doch het vegetatiepunt ook via
een omweg kan bereiken. Bij deze plantesoort worden gewoonlijk de stolonen
gei'nfecteerd en van daaruit groeit de parasiet naar het vegetatiepunt, dat
meestal na een of soms zelfs pas na twee jaar wordt bereikt. Een uitzondering
op deze regel kwam hiervoor (biz. 36) ter sprake; daar werd aangetoond, dat
wanneer knollen na vacuiim-inoculatie worden geplant onder omstandigheden,
optimaal voor het optreden van infectie, de schimmel snel in de basale delen
van de schedebladen (dat zijn dus de jonge knolschubben) binnendringt en
reeds drie a vier maanden later in de bovengrondse delen tot sporenvorming
kan overgaan.
3.2.3. Variatie in het effect van de infectie in SI
Zoals beschreven, werden bij diverse gelegenheden gladioleplanten in SI
macro- en microscopisch onderzocht op het voorkomen van sori en mycelium
van de brandschimmel. Hierbij waren planten van kralen en knollen van "Dr.
Fleming" en "A. Nobel" betrokken, terwijl mfectie had plaats gevonden in
besmette grond zowel alsinkunstmatig besmet plantmateriaal (zie onder 3.1.2,
3.2.1 en 3.2.2). De verschillen in mate van aantasting die in SI werden waargenomen, zijn schematisch in fig. 9 weergegeven. Steeds werden de eerste macroscopisch zichtbare verschijnselen gevonden in de stolonen en, gelijktijdig
of iets later, ook in de kralen en de knolschubben. Het mycelium was echter
steeds meer of minder ver vooruit op de eventueel gevormde sori en was dikwijls via het verbindingsstuk tussen oude en jonge knol al in het weefsel
van beide doorgedrongen, waar soms in een later stadium ook sori konden
worden gevormd.
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FIG. 9. Verschillende stadia van aantasting door brand in SI, aan het einde van de groeiperiode.
DifferentstagesofinfectionbysmutinSI attheendofthegrowingseason.

Bij infectie onder natuurlijke omstandigheden was bij planten uit knollen
de situatie tegen de rooitijd meestal als aangegeven in fig. 9A, Bof c. Bij kralen was deparasiet dikwijls verder doorgedrongen en soms slaagde hij er zelfs
in om tijdens SI in de bovengrondse, bladachtige delen son te vormen (fig.
9D). Na vacuum-inoculatie en onder gunstige omstandigheden voor het optredenvandeziektewerdookbijplantenuitknollen dezezware aantasting waargenomen; dikwijls kwamen dan sori in de binnenste bladeren en/of de bloeiwijze voor.
.
,
.,
Na het rooien wordt inhet basale deelvan de jonge knol een periderm gevormd Bij het schoonmaken breken de verdroogde moederknol en de resten
vantrekwortels enstolonenhierlangsaf.Terwijl bijdemeeste andere gladioleziekten devormingvan dezekurklaag geheelof gedeeltelijk wordt verhmderd,
waardoor het "pellen" moeilijkheden oplevert, heeft de aanwezigheid van
brandmycelium geen invloed op het ontstaan van deze laag. Het felogeen
vormt cellen in longitudinale richting, zodat de vaatbundels worden gebroken
en afgesloten door de kurklaag. Hetzelfde gebeurt met het brandmycelium,
waarvan later soms restjes in het periderm kunnen worden teruggevonden.
Als het mycelium uitsluitend in de basale delen van de knollen voorkomt
(fig 9 B) ishet afhankelijk van deplaats waar dekurklaag ontstaat, of het al
of niet in het jongeknolweefsel wordt opgenomen. "Dr. Fleming -knollen gegroeid in besmette grond (biz. 17) bleken na de oogst, vnjwel onafhankelrjk
van het voorkomen van sori in de schubben, al of met mycelium te bevatten.
Blijkbaar was hier de parasiet bij het rooien in de meeste planten ongeveer
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inhetstadiumvanfig. 9Aof B,zodatdeschimmelinhet enegevalnetwelenin
het andere net niet in de knol terecht kwam. Bij de knollen van kralen van
"Van Tienhoven" (SCHENK, 1958) enin andere gevallen waar de schimmel bij
het rooien reeds verder was doorgedrongen, werd gevonden dat in bijna alle
knollen met schubsori ook mycelium in het knolvlees voorkwam.
Op grond van de geschetste gang van zaken tijdens en na de infectie mag
worden verwacht, dat wanneer een knolmycelium van de brandschimmel bevat,meestal een of meer van de aan dezelfde plant gevormde kralen ook myceliumzullendragen.Wanneer omgekeerd enkele kralenvan eenplant zijngeinfecteerd, zaldeknolniet noodzakelijkerwijs aangetast behoeven te zijn.
In de herfst van 1958 werden van vier partijen gladiolen (drie na vacuiiminoculatie en een in besmette grond) waarin infectie was opgetreden, telkens
50 knollen met de bijbehorende kralen apart gerooid. Tot 25 februari 1959
werden deze bewaard bij 17 °C om de S2-symptomen na het uitplanten snel
en volledig te voorschijn te roepen. Daarna was de bewaartemperatuur 9 °C
omtevoorkomen datderust,vooralvan dekralen,bijhet planten onvoldoende gebroken zou zijn, hetgeen tot verminderde en vertraagde opkomst had
kunnen leiden.Voor het planten werden deharde schubjes van de kralen verwijderd, ook al om verzekerd te zijn van een zo volledig mogelijke kieming.
Op20aprilwerden de knollen met bijbehorende kralen afzonderlijk in potten
geplant en in een kas gebracht. Na opkomst werden de planten met S2-symptomenregehnatigverwijderd. Tabel 11geeft een samenvatting vande waarneTABELII. Het voorkomen van S2-symptomen in 1959 in de nakomelingschap (knol +
kralen) van 200planten, waarin in 1958 infectie door brand was waargenomen;
29 planten uitgevallen doorFusarium-aantasting.
Theincidence in1959 ofS2-symptoms inthe progeny (corm with cormels) of 200
plants which hadshown smut infection in1958; 29plants killed by Fusarium.
Knollen m e t
S2-spruit
Corms with
S2-sprout

1

E e n of meer bijbehorende kralen m e t
S2-spruit
One or more of the
accessory cormels
with S2-sprout

+1
+

+

-

-

_

+

A a n t a l planten
Number of plants

851
3il00
12/
71

A a n t a l kralen
Number of cormels

2471
73
254
1258 *

% S2-planten
uit kralen
% S2-plants from
cormels

59,0}
0 L^ r
736,5

0j

% S2-planten
uit knollen
% S2-plants from
corms

\
51,5

i

+ betekent met S2-spruit, - zonder S2-spruit.
+ withS2-sprout, - withoutS2-sprout.

mingen, waarbij een indelingis gemaakt in vier groepen (respectievelijk + +,
H , V en
)alnaar gelangdemoederknol eneen of meer van de door
deze gevormde kralen wel of geen S2-symptomen te zien gaven. Bij het beeindigenvandeproef op29juli,werden deoudeknollenvan de hgevallen
microscopischopdeaanwezigheidvanmycelium onderzocht. Drieplanten vielentoen alsnogingroep + +.
Het totale aantal gevallen waarin op enigerlei wijze S2-symptomen naar
voren kwamenbedroeg 100 (somvan degroepen + +, -{ en
h), waarvan 85% vieiin de groep + +, 12% in de groep
h en 3% in de groep
H .Daar gladiolekralen zelden voor 100% uitlopen is het zeer wel moge40

lijk, dathet aantal H gevallenmet 3% tehoogisgewaardeerd. Deopgrond
van het microscopische onderzoek geuite veronderstelling, dat het in sterke
mate optreden van H planten zeer onwaarschijnlijk is, wordt door deze
proef bevestigd.
De verhouding tussen het aantal gevallen in de groepen + + en
1-zal
afhankelijk zijn van deomstandigheden inSI. Wanneer debrandzwam bij het
rooien inhet stadiumvanfig. 9A of Bverkeert, zullen veel hgevallen voorkomen.Is de schimmelechter reedsverder inhet knolweefsel doorgedrongen,
dan zal het + + type gaan overheersen. Dit laatste is in deze proef het geval
geweest. In alle partijen werd namelijk na het rooien in de herfst van 1958
door microscopisch onderzoek (S.M.) vastgesteld, dat het aantastingstype van
de zieke knollen in verreweg de meeste gevallen twee tot vier bedroeg. Achteraf bezien was het gebruiken van in vacuum gei'noculeerd materiaal dus
minder gunstig omdemogelijkheid van het talrijk optreden van het
\- type
te demonstreren.
3 . 3 . DE INVLOED VANHET MILIEU OP DE ONDERSCHEIDEN STADIA

3.3.1. De invloedvanenkelecultuurmaatregelen inSI
I n v l o e d v a n p l a n t d a t u m , p l a n t d i e p t e en b e m e s t i n g
opdeinfectie
In 1958 werden enkele orienterende proeven opgezet om na te gaan of bemesting,plantdiepte enplantdatum vaninvloedzijn op deinfectie inSI. Enerzijdswerdeninvacuumgei'noculeerdekralenvan"Dr. Fleming"in onbesmette
grond uitgezaaid, terwijl anderzijds gezonde, onbesmette knollen van dezelfde
cultivar (3-4 cm) werden geplant in besmette grond waar het jaar tevoren
brandzieke gladiolenhadden gestaan.Deproeven werden opgezet in een blokkenschema met drie herhalingen. De volgende objecten waren in de proeven
opgenomen: plantdiepte(3, 9 en 15 cm), bemesting(geen, matig - 6 kg/are
mengmeststof 6-18-28 bij het planten, 3 kg/are kalkammonsalpeter in juli enruim- respectievelijk 12kg/areen6kg/are) enplantdatum(9en 29 april
en 20 mei).
Na de oogstwerden deknollen gedurende dewinterbij 17 °C bewaard (om
S2Uenhetverlorengaanvanlatenteinfecties tevermijden)endaarna opnieuw
uitgeplant.Hetpercentage S2-planten indezomervan 1959 gaf duseen weerspiegeling van de invloed van de behandeling op de infectie in 1958. Uit de
verkregen resultaten bleek, dat de bestudeerde cultuuromstandigheden geen
duidelijke invloed hebben ophet tot stand komenvan infectie door brand.
I n v l o e d v a n h e t r o o i t i j d s t i p op h e t a a n t a s t i n g s t y p e
Om na te gaan of het rooitijdstip van invloed kan zijn op het percentage
infectie en het aantastingscijfer inSI, werd in 1959van de op biz. 31 e.v. besproken inoculatieproef op 15en26 Septemberen 19oktober een aantal plantenvan "A.Nobel"gerooid, waarvandeknollenvoorhetplanten met sporenpoeder waren bestoven.Het hierna volgende staatje geeft het resultaat van het
microscopische onderzoek (S.M.):
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rooidatum
15/9
26/9
19/10

totaal aantal planten
62
25
71

%Sl-planten
57
52
56

gemiddeld aantastingscijfer
1,7
1,5
2,1

In ditgevalwaser dusgeen sprake vaneen hogerpercentage zieke knollen,
noch van een verhoging van het aantastingscijfer bij later rooien. In het algemeenzullen debodemtemperaturenindeherfst telaagzijn (zieook 3.3.2) om
een duidelijke invloed in deze richting uit te oefenen. Kralen worden gerooid
van augustus tot oktober en somszelfs november. Het is dan niet uitgesloten
dat eengrootverschilin rooidatum eenmerkbare invloed heeft, in het bijzonder wanneer de bodemtemperaturen in die tijd nog hoog zijn, zoals bijvoorbeeld in 1959 het geval was.
3.3.2. De invloedvande temperatuur enhet vochtgehalte vande grondinSI
Methodiek
Voor het onderzoek naar de invloed van de bodemtemperatuur stonden
grote, in een kas geplaatste tanks ter beschikking. Elke tank was gevuld met
circa 600 1 water, dat met behulp van een verwarmingselement en een koelaggregaat met spiraal, door middel van contact-thermometers nauwkeurig op
iedere gewenste temperatuur tussen 0 en 35 °C kon worden ingesteld. De
planten werden opgekweekt in gegalvaniseerde ijzeren bakken (13 X 30 cm
en 30cmdiep),inwendigmetplasticverf bestreken en gevuld met grond. Deze
bakken werden in de tanks gehangen, met het water tot enkele centimeters
onderderand.Degrondwerdmet eencirca 2cm dikke laag Tempex-vlokken
(een witte,isolerende, niet waterabsorberende kunststof) bedekt ombei'nvloeding van de bodemtemperatuur door zoninstraling zoveel mogelijk tegen te
gaan.
Gedurende een deel van de groeiperiode in de zomer van 1959 werd de
bodemtemperatuur met behulp van thermokoppels op verschillende plaatsen
continu geregistreerd. Hierbij bleek, dat de temperatuurschommelingen in
droge grond iets groter waren dan in vochtige. Zo bedroeg de afwijking in
matigvochtigegrondbij eenwatertemperatuur van 12°C middenin de bak op
5 cmdiepte bij zonnigweer overdag +1,5 tot +1,7 °C en 'snachts +0,5 °C.
Indrogegrondwasditrespectievelijk +2,4 tot +2,5 °Cen +0,5 tot +0,7 °C.
In de 28 °C tank, op dezelfde plaats in de bak gemeten, werd overdag geen
verschil met de watertemperatuur geregistreerd; 's nachts trad echter een afwijking op van —0,8 tot —1,0 °C in matig vochtige grond en van —1,0 tot
—1,4°C in droge grond.
De regeling van het vochtgehalte van de grond vormde bij deze langdurige
proeven een groot probleem. Wanneer men namelijk het waterverlies in de
bakken aanvult door van bovenaf water te geven, dan stelt het vochtgehalte
in debovenlaagvandegrond zichinop datbij veldcapaciteit, terwijl de grond
onderin de bak droog blijft. Het was daarom niet mogelijk om gedurende de
gehele tijdsduur van deproef verschillende vochtgehalten van degrond homogeen tehandhaven. De enigemogelijkheid om weer een bij benadering homo42

gene bevochtiging te verkrijgen was dan ook zoveel water toe te voegen, dat
de grond in de hele bak op veldcapaciteit werd gebracht.
Als medium werd een mengsel gebruikt van zandgrond met bladaarde
(3 : 1), waarvan het volumegewicht na het planten circa 1,09 bedroeg. Het
vochtgehalte bij veldcapaciteit was 33%.Bijhet begin van deproef werd alle
grond tot dit punt bevochtigd, daarna werd variatie aangebracht volgens het
onderstaande schema:
Drogegrond: water aangevuld tot veldcapaciteit als het gemiddelde vochtgehaltevan degrond tot beneden 8% wasgedaald.
Matigvochtige grond: aangevuld zodra het gemiddeldevochtgehalte minder
dan 18% bedroeg.
Vochtige grond: aanvankelijk een maal, later twee maal per week aangevuld. Achteraf werd berekend, dat het vochtgehalte in dit gevalbij 12 °Ctussen 28en 33% enbij 28 °C tussen22en 33% had gevarieerd.
De bakken met plantenwerden wekelijks gewogen; diemet vochtige grond
al spoedig zelfs tweemaalper week.Steeds werd het oorspronkelijke gewicht
van debak hersteld, zonder dat rekening werd gehouden met het toenemende
gewichtvan deplanten. Bijhetbeeindigen van deproef bleken de planten van
een bak 350-400 gramte wegen, overeenkomend met 3,5 a 4% vochtgehalte
van de grond. Op dat tijdstip werd inderdaad gevonden, dat het werkelijke
vochtgehalte enkele procenten lager lag, dan werd berekend op grond van het
totalegewichtvandebakken.Aandehandvangrondmonsters,dietoenopverschillendedieptenwerdengetrokken,werdvastgesteld dateengoed homogene
bevochtiging was verkregen; uit enkele bepalingen van het volumegewicht
bleek, dat vooral in de bakken met vochtige grond bij hogere temperatuur
een zekere inklinking had plaats gevonden (zo wasbij "28 °C-vochtig", dank
zij de 23 1water diegedurende deproefduur per bak wastoegevoegd, het volumegewicht van 1,09 tot 1,13opgelopen).
De proef werd uitgevoerd met "Dr. Fleming"-knollen (2,5-3 cm), welke
gedurende de winter een warmwaterbehandeling gedurende een uur bij 46 °C
hadden ontvangen om het optreden van S2 te vermijden (zie 4.2.1, biz. 66).
Voor hetplanten op 30juni 1959werden dezegedurende 5uur in 2% Aaglitan ontsmet, vervolgens 19 uur gespoeld in stromend water en tenslotte in
vacuum gei'noculeerd in een suspensie met 300 brandsporen per mm3 in 1%
methylcellulose. De controles werden in 1% methylcellulose onder vacuum
gebracht. Per bak werden 30 knollen op vijf cm diepte geplant. Tijdens de
groei werd drie maal 1,5 1 Knops voedingsoplossing per bak en eenmaal een
oplossingvan de mengmeststof 12-10-18(ineendoseringequivalentmet 5 kg
per are) toegediend. Omvan een goedeopkomstverzekerd te zijn, werden de
bakken tot 29 juli in een kas gezet, waar de temperatuur tijdens zonneschijn
soms tot hoge waarden opliep. Daarna werden ze geplaatst in de tanks bij
watertemperaturenvan respectievelijk 12, 16,20,24 en 28 °C. In iedere tank
werden zesbakken met ge'inoculeerde knollen (voor ieder vochtgehalte twee)
en twee met controles gebracht, welke laatste werden behandeld volgens de
werkwijze voormatigvochtige grond.
Invloed op degroeivande waardplant
Deontwikkeling van deplanten indroge grond wasbij allebodemtemperaturen opvallend minder dan bij een hoger vochtgehalte, terwijl bij 20 °C en
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hoger de groei van de planten in matig vochtige grond iets minder was dan
die in vochtige. De overeenkomstige vochtgehalten bij 20 °C en hoger gaven
geen aanleiding tot opvallende standsverschillen. Bij 12°C bleven de planten
duidelijk achter, bij 16°C was dit nauwelijks het geval. Tussen planten uit
gei'noculeerdeknollen endievandecontroles werden geenverschillen ingroei
waargenomen.
Het gemiddelde gewicht van de knollen na het rooien op 19 oktober (zie
tabel 12) yertoonde een tamelijk goede correlatie met de waargenomen verTABEL 12. De groei van planten van in vacuumgei'noculeerdeknollenvan"Dr. Fleming" bij
verschillende bodemtemperaturen en wisselend vochtgehalte van de grond; gemiddelden van twee herhalingen.
Theyield ofplantsgrownfrom vacuum-inoculatedcormsof 'Dr.Fleming',growing
at differentsoil temperatures andchanging soilhumidity limits; meansof twoplantings of 30 corms each.
Temperaturecontrolledinlargeconstanttemperaturetanks.
Humiditycontrolledbybringingthemoisturecontentbacktofield-capacity(33%) at
different stagesof dryingout of thesoil.
Behandeling
van de knollen
Treatment of
the corms

Bodemtemperatuur
Soil temp.

Grenzen vochtgehalte
van de grond (%)
Soil humidity limits (%)

12°C

9-33 (droog/rfrp)
18-33 (matig/medium)
28-33(vochtiglmoist)
15-33 (matig/medium)

vac.-inoc.

9-33 (Axoogldry)
14-33 (matig/medium)
26-33(vochtig/moM?)
14-33 (matiglmedium)

vac.-inoc.

16°C

»»
,,

onbehandeld
untreated

„
,,

onbehandeld
untreated

Aantal gerooide knollen
Number of
corms lifted

Gemiddeld
gewicht p e r
knol (g)
Mean weight
per corm (g)

Gemiddeld
a a n t a l kralen
per p l a n t
Mean number of
cormelsper plant

24
22
23
27

2,2
3,2
3,2
3,1

3,1
4,8
5,4
6,5

26
24
26
28

2,1
3,2
3,3
2,8

4,1
6,9
7,8
9,0

20°C

8-33 (droog/dry)
vac.-inoc.
16-33 (matig/medium)
J5
24-33 (vochtiglmoist)
,,
16-33 (matig/medium) onbehandeld
untreated

22
26
26
28

2,3
3,1
4,0
3,0

5,5
6,5
9,2
12,0

24°C

7-33 {Axoogldry)
vac.-inoc.
17-33 (matig/medium)
>»
23-33 (vochtiglmoist)
„
17-33 (matig/medium) onbehandeld
untreated

22
28
24
25

2,1
3,8
4,3
4,0

1,8
5,8
5,3
6,7

7-33 (dtoog/dry)
vac.rinoc.
16-33 (matiglmedium)
»»
22-33 (vochtigjmoist)
,
14-33 (matiglmedium) onbehandeld
untreated

24
23
22
27

2,2
3,7
4,2
3,5

0,4
1,9
2,6
2,2

28°C

schillen in ontwikkeling van de planten, met deze uitzondering, dat de mindere stand bij 12°C niet in het knolgewicht tot uitdrukking kwam. Blijkbaar
was in droge grond bij alle bodemtemperaturen water de beperkende factor.
Bij 12 en 16 °C was de temperatuur, bij voldoende vocht, te laag voor op44
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timale groei, terwijl bij 20 °C en hoger ook inmatigvochtige grond het water
weer als beperkende factor optrad. De knolgroei werd niet bei'nvloed door de
brandinfectie, zelfs niet bij 20 °C, waar, zoals hierna wordt besproken, toch
sprake was van een zeer zware aantasting.
Het gemiddelde aantal kralen per plant was in sterke mate afhankelijk van
de bodemtemperatuur, zoals vooral blijkt bij de onderlinge vergelijking van
de controlegroepen. Een duidelijk optimum lag bij 20°C, terwijl bij 28 °C
nauwelijks kralen waren gevormd.Dezelfde tendens komt tot uiting bij degeinoculeerde partijen. De kralenvorming werd, in tegenstelling tot de groei van
de knollen, wel door de brandinfectie bei'nvloed, zoals blijkt bij vergelijking
vanhet aantal kralen indecontrolesmetdat indeovereenkomstige met brand
besmette partijen. Naarmate eenheviger reactie op deinfectie door brand optrad, werden verhoudingsgewijs minder kralen gevormd.
I n v l o e d o p d e i n f e c t i e en h e t v e r l o o p v a n d e
aantasting
Bovengrondse Sl-symptomen werden slechts bij een plant uit "16 °C" en
drie planten uit "20 °C"waargenomen. Om deinfectie en de daaropvolgende
aantasting onder de verschillende omstandigheden te kunnen beoordelen,
werden na het rooien op 19 oktober de volgende bepalingen gedaan:
a. Het aantal knollen met schubsori.
b. De mate van sorusvorming in de schubben, gewaardeerd naar een index
van 1(zeer kleine, met het blote oog nauwelijks zichtbare sori) tot 4 (de
helft of meer van het oppervlak der schubben met sori bedekt).
c. Het aantal knollen met sori inhetvlees.
d. Het aantalkralenmetuitwendigzichtbaresori.
e. Het totaal aantal gei'nfecteerde knollen, bepaald met behulp van de S.M.
f. Het gemiddelde aantastingscijfer van degei'nfecteerde knollen.
De waarnemingen aan de planten uit dezes bakken bij iedere temperatuur
zijn in fig 10 grafisch uitgezet. In de controles werd geen brand gevonden.
Duidelijk blijkt, dat bij 20 °C een uitgesproken optimum lag, zowelvoor macro- als microscopische symptomen. Schubsori, die bij 20 °C en in lets geringere mate ook bij 16°C zeer talrijk en goed ontwikkeld waren, kwamen
bij 12°C weinig voor en waren bovendien zo onopvallend, dat ze onder normale cultuuromstandigheden niet ontdekt zouden zijn. Knollen gegroeid bij
24 en 28 °C waren geheelvrijvan schubsori.Voor kralen met schubsori werd
dezelfde tendens gevonden. Merkwaardigerwijs werden son in het knolvlees
vrijwel uitsluitend bij 20 °C gevormd (fig. 11).Het totale percentage geinfecteerde knollen, microscopisch (S.M.) bepaald, lag lets hoger dan dat voor de
knollen met schubsori. Bij 24 °C werden enkele knollen gevonden met weinig, slecht ontwikkeld mycelium. Bij vergelijking van de aantastingscijfers bij
de verschillende temperaturen valt op, dat by 16 en 20 °C de schimmel in
beide gevallen ongeveer tot in detop van de knollen was doorgedrongen Da
uitsluitend bij 20*C sorusvorming inhet knolvlees had plaats gevonden, doet
vermoeden, dat dit verschijnsel aan nauwere temperatuurgrenzen is gebonden
dan de groei van het mycelium.
Het feit dat in dezeproef zelfs bij een bodemtemperatuur van 20 C nage45

°/oaangetast(S.M.) / % diseased(S.M.)
°/omet schubsori / % with soriinthe cormscaks
°/omet knolvleessori / % with soriinthecormflesh
°/okralen met sori / "locormelswithsori
gemiddeld aantastingscijfer (A) / mean rateOfinfection(A)
gemiddelde index (I) voor schubsori /
meanindex(I) for soriinthescales

FIG. 10. Deinvloed van debodemtemperatuurop deinfectie door brand en net optreden van
macro- en microscopische symptomen in SI (gemiddelden van zesmaal30geplante
knollen per temperatuur).
Theeffectofsoiltemperatureontheinfectionbysmutandtheappearanceofmacro-and
microscopicalsymptomsinSI (meansofsix times30cormsplantedat eachtemperature). Thesizeof thesoriinthescaleswas measuredby anarbitrary index (I) from
1 (pinpointsori)to4 (morethanhalfofthesurface with sori).

noeg geen bovengrondse SI-symptomen werden gevormd, moet worden toegeschreven aan deomstandigheden in dekaswaar debakken deeerste maand
na het planten hebben gestaan. Daar de temperatuur hier overdag opliep tot
ver boven het optimum, kon in de beginperiode van de groei van de planten
geen infectie tot stand komen.
De invloed van het vochtgehalte van de grond bij die bodemtemperaturen,
waar infectie wasopgetreden, valtuit fig. 12 af te lezen. Bij 12 en 16°C was
de mate van infectie en het optreden van schubsori het sterkst wanneer het
vochtgehalte van de grond varieerde tussen 8en 33%,dus onder droge condities. Tussen vochtige en matigvochtige grond werden hier geen belangrijke
verschillen geconstateerd. Bij de voor brand optimale temperatuur van 20 °C
speeldedevochthuishoudingindegrondnauwelijks eenrol.
Samenvattend leidt deze proef dus tot de conclusie, dat in SI de bodemtemperatuur in belangrijke mate zowel het tot stand komen van de infectie,
alsdeontwikkelingvan deziektebepaalt. Boven deoptimale temperatuur van
20 °C neemt de kans op infectie zeer snel af en reeds bij 24 °C treedt deze
niet of nauwelijks meer op.Het vochtgehalte van de grond heeft op deze verschijnselen slechts een geringe invloed. Blijkbaar bestaat er weinig verband
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A I

droog matig vochtig

droog matig vochtig

dry medium moist

dry mediummoist

°/oaangetast(S.M.) / % diseased(S.M.)
C

....

/ O metschubsori / "jowithsoriinthecormscales

°/ 0 met knolvleessori / 7°with soninthe cormflesh
°/okralen met sori / 7»cormels with sori
gemiddeldaantastingscijfer(A) / mean rateofinfection (A)

gemiddelde index (I)voor schubsori /
meanindex(I) forsori in the scales
FIG. 12. De invloed van het vochtgehalte van de grond op de infectie door brand en het optreden van macro- en microscopischesymptomen in SI bij verschillende bodemtemperaturen; gemiddelden van tweemaal 30 geplante knollen.
Theeffectofsoilhumidityontheinfectionby smut and the appearance of macro-and
microscopical symptomsinSI at threedifferentsoiltemperaturelevels;meansoftwice
30 cormsplanted.Seealsofig.10andtable 12.

tussen de omstandigheden die van invloed zijn op het optreden van brand en
die welke de groei van de gladioleplant bepalen.
3.3.3. De invloed van de bewaartemperatuur in SIB
Hiervoor (zie 3.1.3 biz. 18) werd reeds behandeld hoe de bewaartemperatuur tijdens de wintermaanden van invloed is op degroei van brandmycehum
in gladioleknollen van grootbloemige cultivars en daardoor ook op de aantasting in S2.Nadat dit was gevonden werden verschillende pogingen gedaan om
de optimale temperatuur voor de groei van de parasiet in SIB nauwkeung te
bepalen. In fig. 13 zijn de resultaten weergegeven van enkele proeven, die
eenmeer of minder duidelijke lijn tezien gaven. Het volgende matenaal werd
Ie

j °,fD^.e ne m j n „» 1957-1958- de knollen waren afkomstig van besmette
grond. Dewaarnemingen in SI en S2zijn besproken in 3.1.2 (biz. 17e.v.) en
3.1.3 (biz. 18e.v.).
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gemiddeld aantastingscijfer
mean rate of infection
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,,Dr. Fleming" 1957-1958,
na vier maanden bewaren
after four months' storage

"~--.#

„ D r . Fleming" 1 9 5 8 - 1 9 5 9 ,

3.5

n a d r i e maanden bewaren
after three months' storage
•

,.A. N o b e l " 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ,
na twee maanden bewaren

2.5

after two months' storage

' •'

.

•

„A. Nobel" 1959-1960,
na vier maanden bewaren

1.5

offer four months' storage
A
1

——'

••

-

1

13

1

1

17 2 0

1

25.5

gemiddeld aantastingscijfer

l__

30

bewaartemperatuur(°C)

bij het begin van de proef
mean rate of infection at the
beginning of the experiment

temperature in storage (°C)

FIG. 13. De invloed van de bewaartemperatuur in SIB op de groei van brandmycelium in
gladioleknollen, weergegeven door de toeneming van het gemiddelde aantastingscijfer.
Theeffectofstorage temperatureinSIB onthegrowth of smut mycelium in gladiolus
corms, asshownbytheincreaseofthemeanrateofinfection.

II. "Dr. Fleming" 1958-1959: ook deze knollen waren in besmette grond
gei'nfecteerd.
III. "A. Nobel" 1959-1960: dit materiaalwas afkomstig van de inoculatieproef, die in 3.2.1 (biz. 31 e.v.) werd behandeld. De moederknollen waren in
de sporensuspensie gedompeld of met droge sporen bepoederd. In deze serie
werd het aantastingscijfer bepaald na twee en vier maanden bewaring bij de
aangegeven temperaturen.
Degemiddelde waarden indegrafische voorstelling werden in de beide eerste gevallen berekend op grond van slechts vijf tot acht aangetaste knollen;
bij "A. Nobel" bedroeg dit aantal ongeveer 30.
Eennauwkeurigebepalingvandeoptimaletemperatuurvoordeuiterstlangzame myceliumgroeiin SIB was op grond van de resultaten niet mogelijk. In
hettraject van 13tot 20 °C wasdegroeihet snelst, terwijl de schimmelwaarschijnlijk ook bij 9 en 25,5 °C in de loop van vele maanden iets verder was
doorgedrongen.
Door verschillende oorzaken was het in enkele andere series moeilijk om
het effect vanbewaring bij diverse temperaturen vast te stellen. Men moet immers, om betrouwbare verschillen te kunnen waarnemen, beschikken over
partijen knollen met een hoog percentage infectie met homogeen laag aantastingscijfer. Dergelijk materiaal was niet gemakkelijk te vinden. Verder bleek
uit analogeproeven met knollen van vroegbloeiende rassen, dat de parasiet er
bij zijdelingse infecties niet of zelden in slaagde om verder door te dringen,
terwijl dit bij de aantastingen vanuit de basis bij temperaturen tussen 17 en
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FIG. 17. A en B: Het mycelium van de brandschimmel in het vegetatiepunt (A) en in een
blaadje van eenjonge knop (B).
C: grotesorus inhet bladweefsel vandesterkesymptomenvertonende cultivar "Dr.
Fleming"'; ruimte oorspronkelijk geheel gevuld met brandsporen.
D: sporenvorming in de intercellulaire holten van een blad van decultivar "Firmament" met minder opvallende uitwendig zichtbare symptomen.
A andB: myceliumofthesmutfungus inthevegetativepoint (A) andintheyoungleaf
of the bud (B).
C:largesorusinleaftissue of the cultivar<Dr. Fleming', whichshowsheavydisease
symptoms;originally thecavitywascompletelyfilledwithsmutspores.
D:formation ofsporesintheintercellularcavitiesinaleafofthecultivar 'Firmament'
which shows lessdistinctdisease symptoms.
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20°C welhet gevalwas.Bijgrootbloemige gladiolen werd waargenomen, dat
in zeer licht aangetaste knollen van het type 1, waarbij uitsluitend hyfen in
het schorsweefsel tegen debasis van destelevoorkwamen, geenverdere groei
van de schimmel plaatsvond. Blijkbaar kan het mycelium in SIB alleen dan
verder woekeren, wanneer het bij het rooien van de knollen reeds vaste voet
in de centrale cylinder heeft gekregen. Tenslotte kan de groei worden verhinderd, doordat soms necrotische plekken in het vaatbundelweefsel ontstaan of
doordat andere parasitaire schimmels het knolweefsel aantasten.
Gladioletelers meenden te hebben waargenomen, dat knollen door voortschrijdende sorusvorming tijdens de bewaring geheel te gronde kunnen gaan.
Om na te gaan of in SIB brandsori in het knolvlees kunnen ontstaan, dan
wel zich verder kunnen uitbreiden, werden in twee opeenvolgende winters
knollen met enerzijds uitsluitend mycelium en anderzijds mycelium en sori bij
een reeks verschillende temperaturen bewaard. Een gedeelte van de partijtjes
werdingeslotenpapierenzakken gedaanomdeeventueleinvloedvan te sterke
uitdroging uit te schakelen. Zelfs na bewaring gedurende een half jaar werd
echter geen vorming of uitbreiding van sori geconstateerd. Of dit ook zo is
bij de vroegbloeiende cultivars is niet met zekerheid bekend. Bij "Peach
Blossom"en "Spitfire"werden eenmaal,namaandenlangebewaring bij 17en
20 °C, enkele knollen aangetroffen met grotere sori dan bij andere temperaturen het geval was.Het uitgangsmateriaal was echter te heterogeen om hieraan conclusies te kunnen verbinden.
3.3.4. De invloedvande bodemtemperatuur inS2
Met behulp van de in 3.3.2 (biz. 42) beschreven installatie werd in 1960
de invloed van de bodemtemperatuur in S2 bestudeerd. Het volgende plantmateriaal stond hiertoe ter beschikking:
I "Dr Fleming" (4-6 cm); afkomstig van planten met Sl-symptomen van
de inoculatieproef beschreven onder 4.3.2 (biz. 81).Het aantastingscijfer was
onbekend, doch waarschijnlijk hoog.
II "A Nobel" (8-12 cm);knollen met schubsori, afkomstig van de inoculatieproef beschreven onder 3.2.1 (biz. 31, vacuum-inoculatie). Het gemiddelde aantastingscijfer bedroeg na het rooien in 1959 circa 2,8.
III "A Nobel" (10-12 cm); als II, doch besmet door dompelen. Het gemiddelde aantastingscijfer in de herfst van 1959 was circa 1,9.
,
Allepartijen werdentotdeplantdatum(21juli)bij9°Cbewaard daarwerd
verondersteld, dat bij deze temperatuur geen groei van het mycehum plaats
zou vinden. Achteraf is het echter waarschijnlijk, dat de schimmel tijdens de
tien maanden durende bewaring niet geheel in rust heeft verkeerd (zie ook
3.3.3). Voor het planten werden deknollen kaalgepeld en gedurende een uur
ontsmet in Va% Panosan ter voorkomingvan nieuwe mfecties Per temperatuurwerdenvanItweebakkena20knollenvanvanIIenIIIledervierbakken

rachTSe^ngezetbij een1 ^ ^ ™ * g ^ ^ ^ " S u ^ t

planten werd een hoeveelheid mengmeststof 12-10-18 toegediend, equivalent
L n lOkTcer
are In deze proef werd regelmatig naar behoefte water toegeT n d vfn P de aanvang af werden de volgende bodemtemperaturen gehandhaafd: 12, 16,20, 24,28 en 32 °C.
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De zeer snelleopkomstvan de planten bij 20, 24 en 28 °C werd al spoedig
gevolgd door die bij 16 en 32 °C, terwijl de planten bij 12°C zeer traag opkwamen.Hierbijdedenzichaldirectgroteverschillenvoor.Bij24 °C enhoger
groeiden deplanten kaarsrecht op,zonder enige afwijking te vertonen. Bij 20,
16 en naderhand ook bij 12°C gaven de meeste planten, zodra ze boven de
grond kwamen,het typische beeldtezienvan een zware aantastinguit knollen
methoogaantastingscijfer: geknikte, scheef gegroeide exemplaren, met de ten
gevolgevan sorusvorming aanvankelijk witachtigdoorschemerende, later donker verkleurende strepen. Na enkele weken vertoonden de zwaar aangetaste
planten in grond van 20 °C reeds de eerste afstervingsverschijnselen, op de
voet gevolgd door die in grond van 16°C. Bij een bodemtemperatuur van
12°C washet ziekteproces sterk vertraagd (fig. 14A, Ben C).
Tot het beeindigen van de proef in de eerste week van november werden
aanplantenindebakkenbij24 °C enhogergeenbrandsymptomen waargenomen. Op dat tijdstip werden alleplanten gerooid en op de gebruikelijke wijze
macroscopisch en, voor zover nodig, microscopisch onderzocht. De groei van
de gladiolen kon uitsluitend worden beoordeeld bij de drie hoogste temperaturen, aangezien nagenoegalle planten in de overige series waren afgestorven.
Opvallend was, dat bij 24 °C goed ontwikkelde knollen met gesloten schubben en veel kralen waren gevormd. Bij 28 en 32 °C daarentegen waren in
overeenstemming met de resultaten in 1959 (3.3.2, biz. 42 e.v.) vrijwel geen
kralen aanwezig,terwijl bovendien deknolschubben dikwijls waren gescheurd,
alsof de bases van de bladscheden de groei van de knol niet hadden kunnen
bijhouden.
Bijdedriehoogstetemperaturen werden ook ondergronds geen symptomen
gevonden, met uitzondering van een tweetal planten bij 24 °C, waar op de
bladscheden juist aan het grondoppervlak enkele speldepunt-grote sori voorkwamen. In dit verband ishet noginteressant te vermelden, dat in aangetaste
spruiten bij 12 en 16°C sorusvorming in het knolvlees was opgetreden, hoewelditvooralbij 12 °Cinveelminderematehet gevalwasdan bij 20 °C (fig14).In SI (3.3.2,biz. 45 e.v.) werd dit verschijnsel uitsluitend bij de laatstgenoemde temperatuur waargenomen.
Alle goed ontwikkelde knollen van spruiten zonder S2-symptomen werden
inclusief de moederknol microscopisch (S.M.) onderzocht. In tabel 13, waar
de resultaten zijn samengevat, is onderscheid gemaakt tussen die gevallen,
waarbij het mycelium uitsluitend in de oude knol werd teruggevonden en die*
waar het bovendien tot in de jonge knol was doorgedrongen. Het meest verrassende was wel, dat de schimmel bij 24 °C in vrijwel alle gevallen bovenin
de jonge knollen aanwezig bleek te zijn. De stolonen van deze planten, die
afzonderlijk werden onderzocht, bleken ook volop mycelium te bevatten. Het
merkwaardige verschijnsel vielduswaar tenemen,dat de brandziekte van gladiolen zich bij een bodemtemperatuur van 24°C latent kon handhaven, zonder de groei van de waardplant merkbaar te bei'nvloeden. Mycelium dat zich.
bij het planten in het vegetatiepunt bevond, kon bij deze temperatuur de zeer
snelle groei van de bladachtige delen blijkbaar niet volgen, doch slaagde er
welin gelijke tred te houden met de zich langzaam ontwikkelende knol en de
door deze gevormde stolonen.
Bij 28 en 32 °C was echter ook deze mogelijkheid uitgesloten. De parasiet
konfrier nietindejongeweefsels binnendringen. Bijmicroscopisch onderzoek
50

TABEL 13. D einvloed van debodemtemperatuur inS2.
The effect of soil temperature inS2. Date of planting: 21stJuly, date of lifting: 1st
November.
Plant material:
I: 'Dr. Fleming'' (4-6 cm); rate of infection unknown, but probably high; twice
20 corms at each temperature.
II andIII: 'A. Nobel' (8-12and 10-12 cm respect.); mean rate of infection before nine
months' storage at9"C: 2.8 and 1.9; 4times 8corms of both lots ateach temperature.
Microscopisch onderzoek (S.M.) n ah e t rooien
Microscopical examination (S.M.) after lifting
u
3
3

ag
sI
m3

I

II

III

'3 •§.
Total numberof
sprouts

8,3

Totaal aantal
spruiten

Partij
Lot

%

as

Mycel. uitsluitendin
o u d e knol
Mycel. inold corm only

Onderzocht
a a n t a l jonge
knollen
Number of
young corms
examined

Aantal
Number

BJ . a

Gem. aantastingscijfer oude
knollen
Mean rate of
infection of the
oldcorms

Mycel. ook inj o n g e knol
Mycel. also inyoung corm

Aantal
Number

1
0
0
27
0
0

12°C
16°C
20°C
24°C
28°C
32°C

45
41
55
47
32
17 1

42
40
54
0
0
0

2
1
1
28
25
11

0
l
l
0
24
10

12°C
16°C
20°C
24°C
28°C
32°C

75
62
73
70
48
39

71
61
71
O2
0
0

4
1
2
50
43
36

4
0
0
0
42
35

4,0
4,0

0
1
1
50
0
0

12°C
16°C
20°C
24°C
28°C
32°C

' 42
45
57
45
36
26

33
36
49
0
0
0

8
9
83
32
31
24

5
6
2
3
31
24

3,4
3,0
4,0
4,0
3,7
3,5

3
2
6
29
0
0

4
4
4,0
4,0
3,8

Gem. aantastingscijfer
jonge knollen
Mean rate of
infection of the
young corms

l
3,6

4
2
3,8

2,7
1,5
2,7
3,3

1

Slechts 20knollen geplant/Ow/y 20 corms planted
Twee planten met enkele speldepunt-grote s o n vlak boven de grond.
Two plants with afew pin-point sorijust above soil.
3
Waaronder drie planten met sori in ondergrondse delen.
Three plants with sori inunderground parts.
2

maaktehetmycelium eengedegenereerdeindruk, opdezelfdewijze alsook na
eenwarmwaterbehandelinghetgevalis(zie4.2.1, biz. W).
Daar blijkbaar het gemiddelde aantastingscijfer vande zieke knollen in
partij IIIbijhetplanten hoger is geweest dan was verondersteld gaf deze
proef seen duidelijke
Kintezien wat betreft het optreden van S2U bij lagere
J

S £ K £ r ^

£ ° C werden drie planten gevonden met » ™ « > P ^

S2U-symptomen. De microscopischewaarnemingen wezen uit, dat net mycelium bij cfezetemperatuur vaker was doorgegroeid tot ^ o n g e t e o waardoor minder latente infecties verloren gingen dan by 12en16 Chet geval
was.
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3.4. DE INVLOEDVANDEVERSCHILLENDE STADIA VAN DE ZIEKTE OP DEGROEI
VANDE GLADIOOL

I n v l o e d v a n SI o p de g r o e i v a n de g l a d i o o l
In verreweg de meeste gevallen, waarbij infectie in SI optrad, werd geen
opvallende bei'nvloeding van de groei van de waardplant waargenomen. De
belangrijkste uitzondering op deze regel vormde de hiervoor besproken inoculatieproef met "Dr. Fleming" en "A. Nobel" (3.2.1, biz. 31 e.v.).
Dank zij de in 1959 bijzonder gunstige omstandigheden voor het optreden
van infectie werden toen in de laatste maanden van het groeiseizoen, vooral
bij "Dr. Fleming" na vacuiim-inoculatie, zeer veelplanten gevonden waarvan
de bovengrondse delen sterk waren aangetast. In deze gevallen groeiden de
jongeknollen nietverder. Ookwerd uit debodemtemperatuurproef met in vacuum ge'fnoculeerde knollen (3.3.2, biz. 43 e.v.) de aanwijzing verkregen, dat
devorming van kralen in Si kan worden gehinderd.
In 1960werdeenproef opgezet omdezevragen nader tebestuderen. Knollenvan "Dr. Fleming" (6-8 cm) en "Firmament" (3,5-4 cm) werden op degebruikelijke wijze invacuum geinoculeerd (in 1% methylcellulosemet 400 sporen/mm3) of met sporenpoeder bestoven (respectievelijk circa 21.106 en
13.106sporenperpartijtje van 100knollen),terwijl alscontroles onbehandelde
en met 1% methylcellulose behandelde knollen werden opgenomen. Op 14
aprilwerdenvaniederebehandeling 4maal 100knollen ineen blokkenschema
uitgeplant.
Tijdens de groei werden bovengronds geen zichtbare Sl-symptomen waargenomen1. Na de oogst werden van ieder nummer 25 knollen macro- en microscopisch op de aanwezigheid van brand onderzocht; bovendien werd het
gewicht van de geoogste kralen en knollen bepaald. Uit het overzicht van de
resultaten, gegeven in tabel 14, blijkt, dat ook in dit geval weer de hevigste
infectie plaatsvond na vacuiim-inoculatie. De cijfers over de groeivan de gladioolzijnveelsterkerbe'invloeddoor deindenootgenoemde afwijkingen, dan
door de brandinfectie en zijn daarom weinig betrouwbaar. Zij geven echter
welduidelijke aanwijzingen voor de juistheid van het vermoeden, dat de groei
van de waardplant in SI onder Nederlandse omstandigheden zelden ernstig
wordt belemmerd.
M a t e v a n a'ant as t i n g v a n g l a d i o l e k n o l l e n in SI
in a f h a n k e l i j k h e i d v a n de g r o o t t e
Het bovengestelde probleem werd ook nog op andere wijze benaderd, door
knollenvannatuurlijk besmettekralenvan "Van Tienhoven"van verschillende
grootteklassen na de oogst microscopisch (S.M.) te onderzoeken. Tabel 15
geeft een overzicht van het resultaat, waaruit blijkt dat er geen sprake was
van eenhoger percentage aantasting bij de kleine knollen, zoalsverwacht kon
worden, indien degroei door brandinfectie was gehinderd.
Interessant is het verloop van het gemiddelde aantastingscijfer, waaruit
1

Te velde werden in deze proef, vooral bij "Dr. Fleming", pleksgewijs bepaalde afwijkingen waargenomen, die, onafhankelijk van de gegeven behandelingen, ook in naburige
gladioleproeven op deze tuin voorkwamen. In ernstige gevallen trad een karteling aan de
bladranden op, terwijl bij veel planten de groei werd vertraagd of soms helemaal stilstond.
Kralen werden door de zwaar aangetaste exemplaren nauwelijks gevormd.
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TABEL 14. Invloed van deinfectie opdegroeivan gladiolen in SI,wanneer geen bovengronds
zichtbare symptomen optreden. Gemiddelden van vier herhalingen (mc. = 1 %
methylcellulose).Deaantasting door brand werdna hetrooien bepaald aan 4maal
25 knollen per behandeling.
Effect of the infectiononthegrowthofgladioli('Dr. Fleming' 6-8 cm and'Firmament'3.5-4cm) inSI whennosoriintheleavesareformed.Meansoffour replicates,
4 times 100 cormsper treatment. After lifting, smut infectionwasdeterminedon
4 times25cormspertreatment.
Methods ofinoculation:
Dusted:cormsdustedwith spores.
Vacuum-inoculated: in suspension of 400spores/mm3in 1%methylcellulose.
Controls:untreatedandvacuum-treatedin1% methylcellulose (= vac. in mc).
Macroscop. sympt.

Behandeling
Treatment

"Dr. Fleming"
Bepoederen
Dusted
Vac.-inocul.
Onbehandeld
Untreated
Vac. inmc.

G e m i d d e l d gewicht (g)
Mean weight {g)

Microscop. sympt.

van de kralen per knol
of the cormelsper corm

% sori in
knolschubb.
% sori in
cormscales

% sori in
knolvl.
% sori in
cormflesh

% knollen
in SI
% corms
in SI

Gemiddeld
aantastingscijfer
Mean rale
of infection

per knol
per corm

1

0

7

1,8

8
0

0
0

42
0

2,0

0

0

0

kralen
1-2 cm
cormels
1-2 cm

kralen
> 2 cm
cormels
> 2 cm

26,0

0,65

1,77

-

24,4
26,4

0,77
0,85

1,82
1,64

-

23,5

0,61

1,38

1,09

0,88

0,90
1,01

0,89
0,77

1,03

0,81

"Firmament"
0
15
1,8
12,0
Bepoederen
0
Dusted
89
3,5
10,4l
40
Vac.-inocul.
24
0
11,4
0
Onbehandeld
0
Untreated
0
11,9
Vac.inmc.
0
0
1
Bij weglating van een zeer slecht gegroeid nummer gemiddeld 11,2.
Mean 11.2withonebadlygrown lot omitted.

TABEL 15. Verdeling van de microscopisch waargenomen mate van aantasting in SI over
knollen van verschillende grootte van eenparti).
Mcrtloplcally examinedinfections inSI, inrelation tothestzeof thecorms.
Grootte v a n de knollen
Size of the corms

2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm

A a n t a l onderzocht
Number examined

100
100
100
100
95

M e t mycelium
With mycelium

n
15
18
12
16

Gemiddeld aantastingscijfer
Mean rate of infection

3,5
3,1
2,4
2,0
2,0

blijkt dat de kleine knollen grotendeels geheel door de paraset ™ f o r "
woekerd, terwijl hij in de groteknollennogmetvee verderwasgekomen dan
debasak deknDit past inhetbeeld, dat van dewizevan mfectte isgegeven^
Alsde schimmelhetvlees van knollen van ^ ^ T
^ Z X Z ^ t
tijdstip binnendringt, zalhij,bij gelijke groeisnelhad, in kleine knollen eerder
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totindetop doorgedrongen zijn. In enkele andereproeven werden de conclusiesbevestigd, dat het percentage infectie onafhankelijk isvan de knolgrootte,
terwijl het aantastingscijfer afneemt naarmate deknollen sterker zijn gegroeid.
I n v l o e d v a n S2 o p d e g r o e i v a n de g l a d i o o l
Zoals eerder is uiteengezet, wordt de groei van de gladioleplant in S2 ernstiger belemmerd, naarmate het aantastingscijfer bij het planten hoger isen de
symptomen dientengevolge sneller optreden. Daartegenover doen zich gevallen voor waarbij latente infecties geheel verloren gaan of zich als S2U (al
of niet macroscopisch zichtbaar) openbaren. Bovendien is gebleken, dat bij
eenbodemtemperatuur van 24 °C deschimmelinknollen van het aantastingstype 4 er niet in slaagt door te dringen in de bovengrondse delen, doch wel
latent van oude opjonge knollen overgaat (3.3.4,biz. 49 e.v.).
Alhoewelhierover geencijfers terbeschikking staan, isuit deproeven nooit
deindruk verkregen, dat degroeivan degladioolernstigwordt geschaad wanneer de parasiet uitsluitend in de ondergrondse delen aanwezigis.
Samenvattend kan dus deconclusie zijn, dat de brandschimmel van gladiolen noch in SI, noch in S2en S2U, de groei van de waardplant duidelijk beinvloedt, zolang hij niet tot in de bovengrondse bladachtige delen weet door
te dringen. Slaagt hij daarin wel, dan zijn de gevolgen ernstiger, naarmate dit
in een vroeger stadium van de groei van de gladioleplant plaats vindt.
3 . 5 . DE VATBAARHEID VAN GLADIOLESOORTEN EN -CULTIVARS

In de praktijk kan men de brandziekte van gladiolen vooral vinden in de
vroegbloeiende cultivars uit de groepen G.Xnanus en G.Xcolvillei. Uit tuinbouwkundig oogpunt is het belang van deze groepen gering vergeleken met
dat van de grootbloemige gladiolen, waar brand slechts in enkele cultivars
regelmatig wordt gevonden en dan in demeestegevallen in een zeer laag percentage (minder dan 1%).
Teneinde gegevens te verzamelen over de vatbaarheid van het grootbloemige sortiment, werden in 1958 van 57van de belangrijkste in cultuur zijnde
rassen ongeveer 150 knollen (2-4 of 4-6 cm) in vacuum geinoculeerd in een
suspensie met 300 sporen/mm3 in 1% methylcellulose. Om verspreiding van
andere ziekten van het ene partijtje naar het andere tijdens de inoculatie zoveel mogelijk te voorkomen, werden de knollen van te voren gedurende een
half uur ontsmet in een oplossing van Panosan (1/2%) en daarna 2Vz uur
gespoeld in stromend water. Op 24 april werden de aldusbehandelde knollen
geplant in een onverwarmde kas. Om te controleren of de omstandigheden
overal even gunstig warenvoor het optreden van infectie, werden van de vatbare cultivar "Dr. Fleming"vier op deze wijze besmette partijtjes op verschillendeplaatsen in de kas in het plantschema opgenomen.
Na het rooien op 10 oktober werden de knollen onderzocht op de aanwezigheid van sori in de knolschubben, terwijl van ieder ras 25 knollen zonder
macroscopische symptomen microscopisch (S.M.) werden gecontroleerd. De
resterende knollen zonder schubsori werden in 1959 weer uitgeplant, waarna
tijdens degroeihet aantal S2-planten werd bepaald. Van de 57 cultivars werd
slechts bij 29 aantasting door brand waargenomen.
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In tabel 16 zijn alle genoemde waarnemingen verenigd in het totale percentage infectie, dat in 1958 was opgetreden. Dit werd vastgesteld aan ongeveer 125 knollen per cultivar. Bovendien zijn in deze tabel de cultivars van
devroegbloeiende engrootbloemigegroepenvermeld,waarin deBloembollenkeuringsdienst bij de keuring te velde brandaantasting heeft waargenomen.
Verder is een aantal Gladiolus species opgenomen, die volgens schriftelijke
mededeling van Dr. WHEELER van het U.S. Department of Agriculture vatbaarvoorbrandzoudenzijn.Enkeleinditschrijvengenoemdecultivarskomen
ook voor in de opgave van de Bloembollenkeuringsdienst, met uitzondering
van"Joost vandenVondel"uitdegroepHerautgladiolen, waarin- voorzover
bekend - inNederland nooit brand werd geconstateerd.
De aantasting van enkele zeer vatbare cultivars was in de inoculatieproef
betrekkelijk laag.Dit kan misschien wordenverklaard door aan te nemen, dat
het kwikbevattende ontsmettingsmiddel door 2V2uur spoelen in water onvoldoende verwijderd was. Daar bovendien het percentage infectie bij de verschillende partijtjes van "Dr. Fleming" varieerde van 2,5 tot 18,7 moet worden geconcludeerd, dat in 1958 de omstandigheden in de kas niet homogeen
zijn geweest. De in de tabel vermelde percentages geven dus geen betrouwbare inlichtingen over de tussen decultivars bestaande verschillen in vatbaarheid, terwijl ook het niet optreden van infectie geen zekerheid biedt, dat het
desbetreffende ras onvatbaar is.De cultivars waarin geen brand werd geconstateerd zijn daarom ook niet opgenomen, met uitzondering van die welke
door de Bloembollenkeuringsdienst op grond van veldwaarnemingen als wel
vatbaar werden opgegeven.
Het volgende staatje geeft een overzicht van deherkomst van de inlichtingen omtrent de vatbaarheid van de 55 in de tabel genoemde grootbloemige
gladiolen (+ betekent vatbaar).
aantal cultivars

opgave Bloembollenkeuringsdienst

+
+

inoculatieproef

13
19
16
7

niet vermeld

geen infectie

+

55

39cultivars
vatbaar

29 cultivars
vatbaar

niet opgenomen

+

11 • Aa ™vtP te velde geconstateerd, hoewel in de inoculaIn zeven gevalen ^ ^ ^ ^n n . D e oorzaak kan enerzijds wortieproeven geen infectie werd « e o m e n d i h e d e n i n d e k a s waar
den gezocht in de blijkbaar nujder y j g ^ " J ; v a t b a r e r a s s e n een
de besmette knollen ^ ^ A ^ ^ ^ f a t o zeven cultivars dikwijls
kans kregen te °^a^n;n^^ndmZstal
slechts in enkele planten,
maar een- of ^™al
£*f *™f*°^Zdaad
vatbaar zijn.
zodat het met geheelzeker is dat ze alle n
Nederlandse GlaIn de kleurbeschnjvingslijsten die p a r i e s va g
diolus Vereniging worden uitgegeven w ^ n » g «
^ ^ de 5?
^
grootbloemige cultivars genoemd. WP™>™
2 9 g e Y n f e c t e e r d werden,
vars, die in de inoculatieproef waren opgenomen, ^ B

TABEL 16. De vatbaarheid voor brand van Gladiolus species en van cultivars uit de vroegbloeiende en grootbloemige groepen.
Gladiolus species and cultivars in the early flowering and the large-flowered groups
susceptible to smutinfection.
x : vatbaar volgens schriftelijke mededeling van Dr. WHEELER (U.S. Department of
Agriculture).
susceptible according to Dr. WHEELER, U.S. Department of Agriculture.
+: vatbaar volgens opgave van de Bloembollenkeuringsdienst.
susceptible as shown by field inspection of the Bulb Inspection Service.
( ) : percentage infectie na vacuiim-inoculatie.
percentage infection after vacuum-inoculation.
VROEGBLOEIENDE CULTTVARS/EARLY
FLOWERING CULTIVARS

GLADIOLUS SPECIES

x
x
X
x
x
x
X
x
x

G. byzantinus Miller .
G.communis L. . . .
G.cuspidatus Jacq.. .
G.grandis Thunb. . .
G. imbricatus L. . . .
G.palustris Gaudin .
G. segetum Ker-Gawl.
G.triphyllus Sibthorp
G.tristis L

Albus en Albus The Bride . . . .
Charm en Charm Rose
Cinderella
Edith Cadcl
Floriade
Joost van den Vondel
Nymph
Peach Blossom
.
Queen Wilhelmina
Robinetta
Rosa Munda
Rose Mary
Spitfire
Succes

-L

+
+
+
+
+
+
+
++

X
X

X
X
X
X

+
+

GROOTBLOEMIGE CULTIVARS/LARGE-FLOWERED CULTIVARS

Acca Laurentia
Alfred Nobel
Allard Pierson
Arc de Triomphe
Atlantic
Benares .
Benjamin Britten
Bloemfontein
Doctor Fleming
Don Camillo
Elan
Firmament
Flowerdream
Friendship
Goal
Gregor Mendel
Gustav Mahler
Han van Meegeren
Hopman's Glory
Johann Strauss
Jo Wagenaar
Juniklokken
Lady Boreel
Lavender Dream
Lavender Giant
Lilac T i m e . . .
Lovely Melody
Lustige Witwe

56

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

( 1,0)
(15,5)
(13,3)

( 3,8)
(0 )
(6,7)
(13,4)
(5,2)
(10,9)
( 7,5)
( 3,4)
( 8,8)
(4,0)
(0 )
(10,1)
(0 )
(0 )
(0,8)
( 1,6)

+

(2,7)
+
+
+
( 6,7)

Mabel Violet
Mansoer
Mary Housley
Memorial Day
Modern Times
New York
Orange Queen
Pactolus
Pandion
Pastel Beauty . . .
Patriot
Paul Rubens . . .
Prinses Beatrix. . .
Queen Elizabeth . .
Red Fox
Red Signal . . . .
Rosa van Lima . .
Salman's Sensation ,
Scarlet Leader . . .
Skymaster
Sneeuwprinses . . .
Sunny Boy . . . .
Vanguard
Van Tienhoven . .
Victory Day . . . .
Vink's Glory . . .
Zigeunerliebe . . .

+

(0,8)
(0,9)

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(0,8)
(3,2)
( 1,0)

( 1,6)
(0 )
(0.)
(15,0)
(12,5)
( 1,D
(0 )
( 2,5)
( 2,4)

(16,4)

magworden aangenomen dat circa 50% van de rassenin degenoemde groep
meerofmindervatbaarisvoorbrand.Daardeziektetotnutoeteveldeslechts
in39cultivars werd gevonden - en dan vrijwel altijd nog slechts in zeer licnte
mate - bewiist wel dat de parasiet niet in staat is om zich sneluit te breiden
Van een werkelijke bedreiging van de gladiolecultuur door deze parasiet is
danookgeensprake.
3.6. DE BRANDSCHIMMEL

3.6.1. De infectieenhetmycelium inde waardplant
SP
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bundels. Tijdens de bewaring in de wintermaanden (SIB) vond eventuele
groei uitsluitend plaats in de centrale cylinder. Opvallend was, dat de schimmelslechtssporadisch in dehoutvaten werd waargenomen; bij hogeuitzondering werden hierin haustorien aangetroffen.
InS2werdhetintercellulairemyceliumin dichtemassa'sin demoederknollen gevonden. Dehyfen waren dikker dan die in de stolonen; de diameter varieerde bij een 20-tal bepalingen in het knolweefsel van "Dr. Fleming" van
2,0 tot 4,7 [x (gemiddeld 3,0 n).De cellen van de waardplant werden door de
parasiet omgroeid,zonderdat deeerstgenoemdehierblijkbaar veelhinder van
ondervond. De schimmeldraden waren sterk gesepteerd, op veelplaatsen vertaktenzevormdensomsopvallendeuitstulpingen.Hetmeestinhetooglopend
warenweldemerkwaardige,grilliggedraaideenveelalvertaktehaustorien, die
in de cellen van de gladiool binnendrongen (fig. 16A).

FIG. 16. Het mycelium van de brandschimmelin het knolweefsel.
A: intercellulair myceliummet haustorien in de oudeknollen van S2-planten.
B: stromatische myceliumgroei in jong knolweefsel van een S2-plant, kort voor de
sporenvorming. K: kern in gladiolecel.
Mycelium of thesmutfungus incormtissue.
A: intercellular myceliumwith haustoria inthe oldcormof anS2-plant.
B: stromaticmyceliumgrowthinthe tissueof theyoungcormof an S2-plant,shortly
beforesporeformation. K: nucleusof thehost plant.

In het weefsel van dejonge knollen van planten in S2 was de concentratie
van de schimmel meestal nog veel sterker; om de cellen van de waardplant
werden eentot tweehyfen dikke mycelium-lagen gevonden (fig. 16B). De diameter van deze schimmeldraden was iets kleiner dan die in het oude-knol60

weefsel; deze varieerde in dezelfde plant als waarvan hierboven de waarnemingen in de oude knol werden vermeld van 1,9 tot 3,9 n (gemiddeld 2,6 |i;
11

Deparasiet drong in het algemeen vanuit net knolweefsel in het vegetatiepunt en de blaadjes van dejonge knop binnen (fig. 17A en B). Eerst wanneer
hij hierin slaagde en door de groei van het blad mee omhoog werd gevoerd,
beam het aggressieve stadium van de ziekte. In de jonge, groeiende spruiten
S de schimmel nooit latent aanwezig, doch hij gingaltijd over-tot vonnmg
van sporen. Op deze regel werd een uitzondenng
™**%Z°*£J^&
wanneer knollen met mycelium in de vegetatiepunten werden uitgeplant bij
eenbodemtemperatuur van 24 °C of hoger (3.3.4 biz.49 4
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gevuld (fig 17c)
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25JJ
FIG. 18. Sporen van Urocystisgladiolkola.
Sporesof Urocystis gladiolicola.

^

3.6.2.De levensduur vande brandsporen
In 3.1.2 (biz. 17 e.v.) is aangetoond, dat brandsporen in de grond, in het
groeiseizoenvolgendeopdatwaarinzezijngevormd,huninfectievermogenniet
hebben verloren. In een van de inoculatieproeven werd geen infectie verkregen met brandsporen die waren verzameld uit gedroogd, aangetast plantmateriaal, dat drie jaar langbij kamertemperatuur wasbewaard. Planten uit knollen, die op hetzelfde tijdstip waren gei'noculeerd met een jaar oude sporen,
werden wel ziek. Hieruit mag worden geconcludeerd, dat de sporen in droge
toestand bij 15-20 °C betrekkelijk snel hun vitaliteit verliezen.
Met het oog op eventueel te nemen cultuurmaatregelen was het gewenst
nader onderzoek te verrichten naar de levensduur van brandsporen in de
grond. In de herfst van 1958 werden grote hoeveelheden sporen, die in de
voorafgaande zomer waren verzameld, homogeen gemengd met zandgrond
uit Lisse en met zavelgrond uit West-Friesland. De op deze wijze besmette
aardewerdinbloempotten gedaan eninhet open veld ingegraven. In de daaropvolgende jaren werd telkens een deel van deze grond gebruikt om daarin
knolletjes of kralen van een vatbare cultivar te planten. In de loop van het
groeiseizoenwerdendejongeknollenonderzochtophetvoorkomenvanmacroenmicroscopische Sl-symptomen.
In 1959, 1960 en 1961 werd steeds een zeer zware infectie waargenomen,
waaruit de conclusie mag worden getrokken, dat sporen van U. gladiolicola
zowelin zavel- alszandgrond minstens drie jaar in leven kunnen blijven.
In de gladiolecultuur wordt dikwijls een vruchtwisselingscyclus gehandhaafd van vier avijf jaar. De mogelijkheid, dat sporen afkomstig van niet uit
het gewasverwijderde zieke planten in een daaropvolgende aanplant van gladiolen infecties tot stand brengen, kan op grond van de beschikbare gegevens
niet worden uitgesloten. De intensieve controle die in ons land te velde op de
brandziekte wordt uitgeoefend en de strenge maatregelen die worden getroffen wanneer de ziekte wordt geconstateerd, maken het echter vrijwel onmogelijk, dat infectie inbesmette grondeenrolvan enigebetekenis speelt.
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4. BESTRIJDING

Nahetgeen in het voorgaandebekend isgeworden omtrenthet verloop van
de aantasting van gladiolen door brand is het duidelijk, dat het veelal zo gemakkelijk gegeven advies "aangetaste planten zorgvuldigverwijderen en vernietigen"i l dit geval slechts een betrekkelijke waarde heet. Daar immers de
beidestadia SI enS2meestaltegelijkertijd ineenparty f ^ 5 £ p f " £ ™ J £
bij de SI- en eventueel aanwezige S2U-symptomen in de praktrjk gew°onlijk
aandewaarnemingontsnappen, zullen deresultatenvan een n a u w g e t ^
gevoerde selectie in ieder geval op korte termijn, meestal teleurstellend zijn
Hetnutva*Jdezemaatregelisvoornamelijk,datbesmettingvandegrondwordt

"Dtrirpunten,waaropdebestrijdinggericht f ^ ^ > * ^ ^
dellijk in het oog bij beschouwingvan het chematische ovemcht v a a t a v e j
loon van de ziekte in fie 6. Ter voorkommgvan SI moeten ten eerste even

geschonken. In depraktijk isde besmeungvan"<=v
hand
rijkste middel waardoor de ziekte zich kan
^Z^u£nbSkdan
hangendesporen of vanW ^ ^ g j J £ £ £ £ £ £ & * & punt,
ook essentieel te zijn om deziektevolled^gteon
l i u m v a n d e parawaarop de bestrijding ^ ^ f ^ t ^ ^ l
schimmelin dit stadium
sietindeknollen.Verschillendemogelijltneaenom
te inactiveren werden uitvoerig onderzocnt.
, bestrijdingsmethoden
Daar devroegbloeiende gladiolen andersop.bepaaJ ^ m j |
^
reageren dan de grootbloemige, zijn deze in het laatsie
handeld.
4 . 1 . MAATREGELEN TER VOORKOMINGVAN SI

4.1.1. Grondontsmetting
* ,j

"oln'STgaan*b*™-

. „
^iq^hetoptredenvanSlbi] "Dr. Fleming

#»«£g&£%t£%*t

zou kunnen geven tegen i n f e c t l f / ° ° ^ P " 1 1a k v o o r het planten ontsmet op de
werden "Dr. Fleming"-knollen ( ^ k^ / J ^ . m . door onderdompeling in
tegen andere gladioleziekten Z&™A™£*™A/
daaropvolgendebesWlt-en
eenkwikbevattende oplossing- 1% a ™ n ] i d u k t m e t 80% actieve stof per
poedering met thiram^ - 5 g ^ ^ J ^ V d e z e knollen met die uit onbehankgknollen. Vergelijking van de oogst vanu
A. „Hvkeerd in die gevallen waar men aantasting
* De bepoedering met thiram wordt geadviseert
door droogrot (Stromatiniagladioli)vreest.
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deldepartijen weesuit, dat vanenigeinvloedvandezebehandeling op hetoptredenvan SI nauwelijks sprakewas.
In 1957, 1958 en 1960 werd grondontsmetting met verschillende fungiciden toege'past. De beide eerste jaren op natuurlijk besmet terrein, in 1960
opgrond die kunstmatig was besmet door gemalen en gedroogde brandzieke
plantenoverhet veldteverspreiden enintefrezen. Formaline N521,CbF aa
enTrapex werden omstreeks zesweken voor hetplanten op de in detoelicntingbij tabel 17 beschreven wijze toegepast. Hexachloorbenzeen en Brassicol
werden tijdens het planten aangewend. In 1957 en 1958 werden knollen, in
1960 kralen van "Dr. Fleming" gebruikt.
.
.
De groei en opbrengst van de planten was in alle dne jaren in de ontsmetteobjecten gelijk aan of ietsbeter dan dieindecontroles.De opgetreden
infectie werd beoordeeld op grond van demacro-en m i c r o s c ° P ^ sJjnptomenna het rooien en gedeeltelijk ook door deknollen inhetvolgende seizoen
weer uit te planten en het percentage S2-planten vast te,sJellen
Het resultaat isvastgelegd in tabel 17,waaruit bhjkt dat met allemiddelen
een goede bestrijding van brand werdverkregen

ten, zal in da!geval de kosten nogkunnen drukken en waarsdujnlnk het
sultaat nog verbeteren.
4.1.2. Plantgoedontsmetting
Wanneer brandsporen uitwendig aan
^ J ^ ^ ^ S ^
dehand om door middel van een ontsmetting te voorkomen, dat miecue p

^

ka

inT957 stonden kralen en knollen van
^ ^ " d S ^ J
diealleopnatuurlijke wijze ^
.
^
^
^
^
^
^
matewel geen macro- en microscopische Sl-symptomen
ladioleziekten toe.
riaalwerd gebruikt om na ^ ^ ^ ^ S l o u d c n kunnen werpen.
gepaste fungiciden, ook in dit gevalesuUaat at zcm
^ ^
ns
De proeven werden uitgevoerd volgens ae mw
enineen blokkenschema uitgeplant.
"knollen van knollen"
Nahet rooien en schoonmakenind ^ ^ g ^ v a n k r a i e n " , afkomvnj te zijn van macroscopische symptoms
r t i i t j e s ver toonden daarstig van onbehandelde en met captan ontsme e p ^
onderzoek
entegen incirca 10% van de&fl™£f™ZbbL
bijna
alle
ook
mycelium
(S.M.) bleek, dat de knollen met son; n J s c h u D D
^
z o n d e r sori e n
in het knolvlees bevattenH* verd re ^ S e t t i n g m e t e e n oplossing van
de nateelt daarvan in 1958 wees un, u 1 l d e r i y a a t h e t opt reden van SI
de organische kwikverbindmg otvan™
de meeste an.
vrijwel volledighad voorkomen. Captan naome,
dere gladioleziekten, geen of nauwelrjks ettect.
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TABEL 18. De invloed van een ontsmetting voor het planten op het tot stand komen van infectiesinmetbrandsporen besmetteknollen enkralenvan"VanTienhoven".Beide
proeven opgezet met twee herhalingen, resp. 2 maal 100 knollen en 2 maal 50g
kralen per behandeling.
Theeffectof apre-planting disinfectionofgladioluscormsandcormelscontaminated
withsmut sporesonthe incidenceof infection in the next season. Cultivar 'Van
Tienhoven', both experimentswith two replicates, twice 100corms(8-9 cm) and
twice50g cormelsper treatment resp.
Aamersil:
2,75% ethylkwikverbinding/e//^/m£TCKO> compound
Aaglitan:
20%fenolverbinding/pfeno/compound
Orthocide 50: 50%captan.
N a het rooien, som van beide herhalingen
After lifting, sum of two replicates
Z o n d e r schubsori
Without sori in thescales

Behandeling voor het
Aantal
knollen
Number of
corms

Treatment before
planting in 1957

% met
schubsori
% with sori
in thescales

A a n t a l microsc.
onderz. (S.M.)
Number of corms for
microsc. examination
(S.M.)

% met
mycel.
% with
mycelium

K n o l l e n zonder
schubsori, % S 2 p l a n t e n in d e z o m e r
v a n 1958
Corms without sori in
the scales, % S2-plants
in the summer of 1958

Knollen/Corms
Onbeh./Control
Aamersil, 1 %-£n./hr.
Aaglitan, 2 %-kuJhr.
Orthocide50,
1%-i u./hr.

196
200
200

0
0
0

50
50
50

12
0
2

8
0
0

200

0

50

4

5

Ki&len/Cormels
Onbeh./Control
Aamersil,1%-2u./hrs.
Aaglitan,2%~2u./hrs.
Orthocide50,
l%-2 ujhrs.

738
728
756
778

11,8
0,0
0,7
9,8

345
50
100
300

14,5
0,0
0,0
14,7

0,1
0,0

4.2. MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN S2

4.2.1. Warmwaterbehandeling
Terwijl het tot stand komen van de infectie bij gladiolebrand analogieen te
ziengeeft metdesteenbrandenvantarweengerst,vertoontdewijzevan overwintereninSIB, indevormvanlatentmyceliuminhetknolvlees,sterkeovereenkomst met de stuifbranden van de genoemdegewassen.
Tot voor kort was de enig bekende methode ter bestrijding van de laatstgenoemde graanziekten de eind vorige eeuw door JENSEN ontwikkeldewarmwaterbehandeling van het zaaizaad. Het lagvoor de hand om ter onderdrukking van S2 van brand in gladiolen de mogelijkheden van deze methode te
onderzoeken.
VAN POETEREN (1928) vermeldt, dat bij G.Xnanus "Peach Blossom" in
1925 en 1926 gunstige resultaten werden verkregen door een warmwaterbehandeling gedurende een half uur bij 43,3 °C, vlak voor het planten toegepast. Gezien de hierna te bespreken proefnemingen moet de suggestie, dat
hier vanbestrijding sprake isgeweest, worden verworpen. Onbekendheid met
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het aantastingsverloop en waarschijnlijk onvoldoende controles zullen tot dit
misverstand hebben geleid.
In 1955 werd met "Dr. Fleming"-knollen (3-4 cm), waarvan circa 16%
soriin het knolvlees bevatte, eenproef opgezet omde invloed van een warmwaterbehandeling op het optreden van brand na te gaan. Steeds werden 400
knollen gedurende een half uur bij respectievelijk 40, 42, 43V2, 45 en 47 °C
behandeld. Door bijzondere omstandigheden konden geen waarnemingen te
veldeworden verricht; de resultaten na deoogst gaven evenweleen duidelijke
aanwijzing, dat uitsluitend de behandeling bij 47 °C enig effect op de ziekte
had gehad.
Nadat het verloop van de aantasting in grote lijnen bekend was geworden,
werden in 1958 opnieuw proeven uitgevoerd ter bestrijding van de ziekte in
S2, waarbij een warmwaterbehandeling gedurende een half uur bij 47 °C als
uitgangspunt werd gekozen. Steeds werd de behandeling uitgevoerd in vaten
met water dat intensief werd geroerd en door thermostatisch geregelde elektrische verwarmingselementen nauwkeurig op de gewenste temperatuur werd
gehouden (afwijking minder dan 0,1 °C). Na het inbrengen van de knollen
werd de ingestelde temperatuur meestalbinnen vijf minuten weer bereikt. De
behandelingsduur werd gerekend tebeginnen, zodra dit het geval was.Na afloopvan debehandeling werden deknollen gedroogd ineen goed geventileerderuimte bij 20 of 25 °C.
Dikwijls moesten deproeven wordenuitgevoerd met minder geschiktmateriaal of op kleinere schaal dan wenselijk was geweest, daar geen grote, zwaar
aangetastepartijen terbeschikkingstonden.Delaatstejarenvanhet onderzoek
werden in het voorjaar kunstmatig besmette kralen en knollen uitgeplant om
op deze wijze in de behoefte te kunnen voorzien.
W a r m w a t e r b e h a n d e l i n g v a n k l e i n e k n o l l e n v a n de
c u l t i v a r "Van T i e n h o v e n "
Kleine knollen (3-4 cm) van de cultivar "Van Tienhoven" zonder opvallendeschubsori, waarvan - volgensdeS.M.bepaald- 14,5% brandmycehum
bevatte, werden vlakvoorhetplanten met warmwater behandeld Devolgende objecten werden vergeleken: 80min.46 °C, 30en 60mm 47 °C, 30mm.
48 ° C, 30 min. 20 °C en onbehandeld; per object 50 knollen. Tijdens de
groeiwerden S2-planten verwijderd enna het rooien werden de jonge knollen
microscopisch (SM.) op de aanwezigheid van het mycelium van de parasiet
onderzocht.
,
, «
. ••*n or<
Het resultaatweesuit dat eenbehandelinggedurendeeen^ ™r by-47 C
het voorkomen van S2-planten geheel had onderdruk , terwijl na 80 mm.
46 °C slechts een aangetaste plant werd gevonden. Alle hogere dosenngen,
gerekend naar tijdsduur en temperatuur, hadden eveneens een volledige bestrijding van de brandziekte in dit stadiumgegeven.
De oogstvan behandelde partijen wasop eenknol1«B ^ D j ^ u t mag
de conclSsie worden getrokken, dat het mycelium
f°ld*±^foZ™n
slechts inzijn vitaliteit en ontwikkeling wasgeremd zoab voor sto
tadvm
tarwe en gerst welisverondersteld (NIEMANN, 1 9 ^ ± f , ^ ^ J ^
dood.Alsheteerstehetgevalwaszoudeschimmelimmersindejongeknollen
moeten zijn teruggevonden.
conclusie Inhetvoorjaar van 1958
DevolgendewaarnemmgbevestigtdezeconciuMc. uc
j
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werdenknollenvan"VanTienhoven",metbrandmyceliumtot in devegetatiepunten, gedurende een half uur behandeld in warm water van 46 °C en vervolgens buiten geplant. In deloop van de zomer werden geen S2-planten gevonden. Enkele malenwerden coupes gemaakt vanhet verbindingsstuk tussen
de oude en dejongeknol.Bijmicroscopisch onderzoek daarvan bleek, dat de
schimmel uitsluitend voorkwam in de oude weefsels. In het grensvlak was het
myceliumdoordegroeivandewaardplantuiteengetrokken,zodat enkelelosse
hyfestukken in de basis van de nieuw gevormde delen konden worden waargenomen. De schimmeldraden kleurden zeer goed met katoenblauw, doch ze
warendikwijlsenigszinsgerimpeldeninelkaargedrukt. Ookditwijst erop,dat
mendeparasiet door dewarmwaterbehandeling werkelijk doodt.
Warmwaterbeha n d e l i n g v a n g r o t e k n o l l e n v a n de
c u l t i v a r "Van T i e n h o v e n "
Ook met grote knollen van "Van Tienhoven" zonder opvallende schubsori
werd in 1958 nog een proef uitgevoerd. Voor elk object werden 60 knollen
gebruikt van 8-10 cm, 70van 10-12cmen 70van 12-14 cm;vergeleken werden knollen, die gedurende 30 en 60 min. in water van 47 °C waren gedompeld,met onbehandelde knollen. Ook in deze proef werd de behandeling kort
voorhet planten uitgevoerd.Na debehandelingen werden geen S2-planten gevonden. Hetmicroscopische onderzoek na het rooien endenateelt van de resterende knollen in het volgende seizoen wezen uit, dat in dit geval ruim 2,5%
van de dochterknollen na de oogst toch weer mycelium bevatte. In 4.3.1 (biz.
78 e.v.) zal worden aangetoond, dat dit nieuwe infecties waren, tot stand gebracht door sporen die de warmwaterbehandeling hadden overleefd.
Na behandeling bij 47 °C werden meer knollen gerooid dan er waren geplant. Het bleek nl. dat in dit geval veel grote exemplaren ( > 10 cm) twee
spruitenperplanthadden gevormd;bij dievan 8-10 cmwasdit niethet geval.
Blijkbaar had de hoge temperatuur, toegepast vlak voor het planten, rustbrekend gewerkt op knoppen die normaal slapend zouden zijn gebleven. Bij een
behandeling in december of januari werd dit verschijnsel nooit geconstateerd.
D e i n v l o e d v a n t i j d s d u u r en t e m p e r a t u u r o p h e t
r e s u l t a a t v a n de b e h a n d e l i n g m e t w a r m w a t e r
Om de invloed van tijdsduur en temperatuur op het effect van de warmwaterbehandeling nader te bestuderen werden in december 1958 grote en
kleine knollen van "A.Nobel"(perbehandeling respectievelijk 10knollen van
10-12 cm en 50 knollen van 3-4 cm) gedurende verschillende tijden behandeld in water van 44, 45, 46 en 47 °C. In deze proeven werd aan het water
1
/i% Aretan toegevoegd. De opkomst van de kleine knollen was na de lange
dompelingen bij 44 en 45 °C slecht, hetgeen moet worden toegeschreven aan
beschadiging door de toegevoegde kwikverbinding. Een betrouwbare beoordelingvanhet effect van dehogetemperatuur op het mycelium van de brandschimmel was daardoor niet meer mogelijk; de waarnemingen aan laatstgenoemde partij blijven daarom verder onbesproken. Bij de grote knollen was
de opkomst welvolledig.
Het aantal planten binnen ieder object was te klein om nauwkeurig de doseringen, die volledigebestrijding van het mycelium in de knollen bewerkstelligen,tekunnen vaststellen. Bij 46 en 47 °C bleek het effect van de warmwa68

terbehandeling toe te nemen met de tijdsduur, doch zelfs na een half uur bij
47 °CwerdnogeenS2-plant gevonden.Ooklangdurigebehandeling bij 44 en
45°C onderdrukte de aantastinginsterkemate.Deervaringindezeen soortgelijke proeven opgedaan weeserop,dat degevoeligheid van deparasiet voor
de warmwaterbehandeling wisselde van partij tot partij en in hetzelfde materiaal zelfs van knol tot knol. Het was daarom gewenst om na te gaan in hoeverre voor- en nabehandeling van invloed zijn op het resultaat.
De i n v l o e d v a n de bewaa r te m p erat u u r v o o r en n a
de w a r m w a t e r b e h a n d e l i n g
In 1959 werd de invloed van de bewaartemperatuur onderzocht. Knollen
van "A.Nobel"(5-7cm)werdenvoordewarmwaterbehandeling gedurende 6
weken bewaard bij temperaturen tussen 9 en 34°C en daarna negen weken
bij 17°C,of omgekeerd, eerstzeswekenbij 17°Cennaderhandnegenweken
bij de verschillende temperaturen. Ter controle werden partijtjes gedurende
zes weken bij 9, 17 en 34 °C bewaard. Nadere gegevens zijn opgenomen in
de toelichting bij tabel 19, waarin de resultaten van deze proef zijn samengevat.
TABEL19. Deinvloedvandebewaaromstandighedenvoorennadewarmwaterbehandeling op
de overlevingskansen van brandmycelium in gladioleknollen. Bij microscopisch
onderzoek (S.M.) van 100 knollen voor de behandeling bleken 30 mycelium te
bevatten. Som van twee herhalingen, per object 2 maal 50 knollen (5-7cm).
W.B. = warmwaterbehandeling gedurendeeenhalf uurbij46°Cin\ %Aretan.
Theeffectofstorage conditionsbeforeandafterhot-water treatmentonthesurvivalof
smut mycelium ingladiolus corms. Microscopicalexamination (S.M.) of 100 corms
beforetreatmentrevealed30withmycelium. Cultivar 'A. NobeV; sumoftworeplicates, twice 50 corms(5-7 cm) per treatment. H.T.= hot-water treatment for half
anhourinJ% Aretanat 46°C.
Bewaartemperatuur (°C) gedurende
Storage-temperature (°C) during

zes weken voor de W.B.
six weeks before H. T.

Totaal aantal planten

Aantal S2-planten

Total number of plants

Number of S2-plants

17
17
17
17
9
25J
34

102
93
97
103
98
98
99

0
0
16
0
0
0
0

17
17
17

104
107
101

32
31
0

negen weken na deW.B.
nine weeks after H. T.

9
17
25|
34
17
17
17
Controles (zonder W.B.)
Controls (without H.T.)
9
17
34

De uitkomst was wel zeer onverwacht. Uit onbehandelde, gedurende zes
weken bij 34 °C bewaarde knollen, groeiden geen S2-planten. Na bewaring
bij 25V2°C gevolgd door warmwaterbehandeling, was het aantal S2-gevallen
daarentegen slechts tot ongeveer dehelft van dat in debeide andere controles
teruggebracht. Alle overigepartijen bleven teveldevnjvanbrand.
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Deenigmogelijkeverklaringleektezijn, dat bewaringgedurende zesweken
bij 34 °C het mycelium in de knollen had gedood (onder 4.2.3 wordt deze
mogelijkheid verder onderzocht) en dat na bewaring bij 251/2°C de resistentievan deparasiet tegen dewarmwaterbehandelingwasverhoogd. In het laatste gevalwaren de knollen voor de behandeling zeer sterk uitgedroogd, dank
zij de zeer lage relatieve luchtvochtigheid (waarschijnlijk 25 a 30%) en de
intensieve ventilatie in de bewaarruimte. Het lag dan ook voor de hand om
verband tezoekentussen deverminderdegevoeligheid vande schimmel enhet
vochtgehalte van de knollen.
Indien dit verband inderdaad bestaat, dan geeft deze proef dus geen aanwijzingen, dat de bewaartemperatuur voor en na de warmwaterbehandeling
direct van invloed is op de overlevingskansen van de parasiet.
De i n v l o e d van s t e r k e u i t d r o g i n g v a n de k n o l l e n
v o o r de w a r m w a t e r b e h a n d e l i n g
Omdeinvloed vanhet vochtgehalte van het knolvlees te onderzoeken werdenin 1960deschubbenvangroteknollenvan "Dr. Fleming" (8-10 en 12-14
cm) verwijderd, waarna de opperhuid langs de rand werd afgeschild, om tijdensdedaaropvolgendebewaringbij251/2°C verzekerd tezijnvan sterke uitdrogingvan het knolvlees.Dit bleek een te zwareingreep te zijn geweest: van
deopdezewijzemishandelde knollen- alof nietmet warmwaterbehandeld kwamvrijwel nietsop.
In de winter van 1960-1961 werd opnieuw een proef uitgevoerd om de
invloedvandegenoemdefactor opdeoverlevingskans vanhet brandmycelium
tijdens de warmwaterbehandeling te onderzoeken. Een partij "Dr. Fleming"
(3-4cm),waarvanopgrondvanmicroscopisch onderzoek (S.M) van 25 knollen mocht worden aangenomen dat circa 16% mycelium bevatte, werd in zes
groepenvan 200 knollen verdeeld.Het gewichtvan ieder partijtje werd nauwkeurig op 163 gram gebracht.
Vier groepen, waaronder een verpakt in plastic-folie, werden gedurende
zeswekenbewaard bij251/2°Cineenruimtemetzeer sterkeventilatie enlage
relatieve luchtvochtigheid (varierend van 24 tot 29%). De resterende 2 maal
200 knollen werden gebracht in een eel bij 9°C met hoge luchtvochtigheid
(85-90%). Na afloop van deze periode bleek, dat alle bij 251/2°C bewaarde
groepen, dusook deinplasticverpakte, 10% vanhet oorspronkelijke gewicht
hadden verloren.Debeidepartijtjes, diebij 9°C waren bewaard, hadden nog
vrijwel hetzelfde gewicht als voor de bewaring. Een van de sterk gedroogde
partijen werd24uurinwatergeweekt;vervolgenswerdop27januari dewarmwaterbehandeling gedurende een half uur bij 46 °C toegepast, volgens het
schema intabel 20.Na afloop werden de knollen in kistjes geplant, die in een
kas bij 20 °C werden geplaatst. Enkele maanden later werden de opkomst en
hetaantalS2-plantenbepaald.Uithetresultaat,weergegevenintabel20,bleek
het volgende.
Na sterke uitdroging in de periode voorafgaande aan de warmwaterbehandeling was de overlevingskans van het brandmycelium in het knolvlees zeer
groot (zieobjecten I enIII).Door degedroogdeknollen eerst 24 uur in water
te weken werd de verminderde gevoeligheid van de schimmel voor de hoge
temperatuur grotendeels opgeheven; het optreden van S2-planten werd daardoor echter niet geheel onderdrukt (object II). Na bewaring in vochtige lucht
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TABEL20. De invloed van sterke uitdroging van gladioleknollen op de overlevingskans van
het brandmycelium tijdens een daaropvolgende warmwaterbehandeling. Per behandeling 200 knollen van 3-4cm. W.B. = warmwaterbehandeling gedurende
een half uur bij 46°C.
Theeffect of severedesiccation ofgladiolus corms onthesurvivalofsmutmycelium
duringsubsequent hot-watertreatment.Cultivar'Dr. Fleming',200cormsof3-4 cm
per treatment.H.T. — hot-watertreatmentfor halfanhourat46°C.
Bewaring gedurende zesweken voor de W.B.
Storageforsix weeks before the H. T.

I. 25J°C, sterke ventilatie, in droge lucht
25\°C, strongventilation,indryair
II. AlsI, daarna 24uur in water
As I, afterwards24hoursin water
III. AlsI, knollen verpakt in plastic
As I, cormspacked inplastic bags
IV. 9°C, in vochtige lucht
9°C, inhumidair
V. Als I
As I
VI. AlsIV
As IV

Behandeling
Treatment

W.B.
H.T.
W.B.
H.T.
W.B.
H.T.
W.B.
H.T.
onbehandeld
control
onbehandeld
control

Totaal aan
planten
Totalnumber
ofplants

AantalS2planten
Numberof
S2-planls

196

12

195

4

198

21

198

0

194

31

196

50

bij 9°C, gevolgd door warmwaterbehandeling, werden in het geheel geen
planten met soriindebladeren waargenomen(object IV).
Op grond van de resultaten van de in het voorgaande besproken proeven
kunnen devolgendeconclusies wordengetrokken. B j a n d m y c e l l " | j ™ :
knollen van de grootbloemige cultivars kan afdoende worden bestreden door
eenbehandeling gedurende een half tot een uur inwater van 46of 4 C . Ie
sterke uitdroging van de knollen voor de warmwaterbehandeling vergroot de
overlevingskansen van de parasiet.
E f f e c t v a n d e w a r m w a t e r b e h a n d e l i n g op de
8

GrootbloLige-gladioleknollenkunnen de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
inhet algemeenzeer goedverdragen. Bijhet zogenaamde koken van andere
bolgewassen wordt sleeds Aretan of Germisan aan
^f^Tl^^ootvoegd om verspreiding van andere ziekteverwekkers (vooral Fusarmm socn
ten) te voorkoLn. B?j gladiolen w e r d e n ^ X ^ ^ Z ' t ^ S n ,
noemde fungiciden soms aanleiding geven tot b e s ^ f 3 e g n V g d e d r o o g d D o o r
indiendezenadewarmwaterbehandeling weer" ^ ™ ^ L * £ S e t t i n g
degladiolen snelte drogen na de < £ a ^ m ™ ^ ^
H ^ L l
vlak voor het planten uit te voeren, kon de uiiDrciumg
ook worden tegengegaan.
_
v e r s c h m e n d e cultivars van de
Op 18oktober 1957 werden knoUenvan vijtverscn
d u r e n d e 1/2>
oogst 1956,dieeenhalf jaaroflangerby2 c J ^ e ™ a &f,4 5 47 e n
1 en 2 uur behandeld in warm water bq f ^ f ^ ^ s &lfs m deze
48 °C. Direct daarna werden V ' T ?
?dehoTetemperatuurgeen aanbuitengewoon ongunstige^ f ^e n k ^ ^ ^ S ,
de p i e n traleiding tot ernstige beschadiging. Bij ^ ^ £ n e e r en de temperatuur hoger
ger op naarmate de tijdsduur van dompehnglanger en ae temp
5

was geweest; na twee maanden waren de verschillen met de controles echter
gering.
Door BEIJER (1960) is een methode ontwikkeld om onder Nederlandse
omstandigheden in mei grootbloemige gladiolen in de kas in bloei te brengen.
Na overleg met genoemde auteur werden in 1958 knollen van een drietal cultivars, na een warmwaterbehandeling te hebben ondergaan, opgenomen in de
broeiproeven.
Twee van de drie rassen bleken na een behandeling gedurende een half en
een uur bij 47 °C vollediger in bloei te komen, doordat minder uitval optrad
door andere gladioleziekten (in hoofdzaak Botrytis gladiolorum); de derde cultivar reageerde niet op de warmwaterbehandeling. Bij een cultivar was de bloei
enkele dagen later dan in de controles; de beide andere gaven geen verschuiving van het bloeitijdstip te zien. In de daaropvolgende jaren werden van alle
voor de broeiproeven gebruikte rassen ook met warm water behandelde objecten opgenomen. Meestal had de toepassing van een uur bij 47 °C een gunstig
effect op het percentage planten, dat in bloei kwam; enkele cultivars gaven
echter minder goede resultaten (BEIJER, 1960).
Bij de normale cultuur treden deze verschillen niet of nauwelijks op. Om
ieder risico van beschadiging te vermijden dient de warmwaterbehandeling
bij voorkeur in december of januari te worden gegeven, daar de rust van in
Nederland gegroeide gladiolen in die periode dikwijls nog niet geheel gebroken
is. Sterke uitdroging van de knollen voor de behandeling dient te worden voorkomen. Na het rooien, drogen en schoonmaken kunnen zij daarom het beste
worden bewaard bij de gebruikelijke temperaturen, nl. tussen 10 en 17 °C.
P r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n de w a r m w a t e r b e h a n d e l i n g bij g l a d i o l e n v e r g e l e k e n m e t d i e bij t a r w e e n
g e r st
Het effect van een warmwaterbehandeling bij de bestrijding van stuifbrand
van tarwe en gerst wordt mede bepaald door het vochtgehalte van het zaad.
Bij veel moderne methoden is het voorschrift, dat voorafgaande aan de eigenlijke behandeling een kortere of langere periode in water moet worden geweekt. Talloze onderzoekingen zijn verricht om te komen tot een combinatie
van tijdsduur en temperatuur bij het voorweken met die bij de eigenlijke
behandeling, welke een afdoende brandbestrijding verenigt met praktische
toepasbaarheid op grote schaal en geringe beschadigingskansen voor het zaad.
Het drogen na debehandeling bepaalt mede in belangrijke mate of de opkomst
in nadelige zin wordt be'invloed.
Om de toepassing van de warmwaterbehandeling op grote hoeveelheden
zaad te vereenvoudigen, zijn vele variaties in de methodiek onderzocht, o.a.
een warme behandeling van bevochtigd zaad, doorleiden van waterdamp van
50 tot 53 °C en - in tropische landen - het blootstellen van voorgeweekt zaad
aan het zonlicht. Voor recente overzichten van de ontwikkeling op het gebied
van stuifbrandbestrijding door middel van hoge temperaturen moge worden
verwezen naar NIEMANN (1956) en FISCHER & HOLTON (1957). Onder 4.2.2
(biz. 73) wordt nader ingegaan op de nieuwste inzichten, die door onderzoekingen in het laatste decennium zijn verkregen.
Ondanks het vele werk dat is verricht omtrent de bestrijding van stuifbrand
van tarwe en gerst door middel van een warmwaterbehandeling, blijven aan
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iederemethodiek bezwaren kleven dieeen algemenetoepassingin de praktijk
belemmeren. Bij de brandziekte van gladiolen ligt dit, althans bi] de grootbloemigecultivars, om de volgende redenen veeleenvoudiger.
a De Nederlandse bloembollentelers bezitten dikwijls de benodigde "kookketels" om de warmwaterbehandeling uit te kunnen voeren. Bovendien
beschikken zij over de nodige ervaring, omdat veel bolgewassen op deze
wijze moeten worden behandeld tegen verschillendeplagen.
b. Bij de grootbloemige gladiolen wordt een praktisch volledige bestrijdmg
van de ziekte in S2 verkregen door een behandelmg gedurende een half
tot een uur bij 47 °C.
c. Dekans opbeschadiging van deknolleniskleinen aanvoor- en nabehandeling worden geringe eisen gesteld.
d. Dewaarde van het gewasmaakt debehandeling economisch mogehjk.
4.2.2. Onderdompeling in wateren anaerobe behandeling
T e g e n s t u i f b r a n d in t a r w e en g e r s t
t^nHf>
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^ V £ ^ ^
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^
^
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^
^
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&aandacht ontsnapt.
gen,doch blijkbaar waren zijn resultaten aan ue g
v e r v a n g e n door een
HEBERT (1955) vond dat d e waterdompelmgkan w
^
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water en
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brachthetvervolgens gedurende eenaantaluren n
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Het ziektebestrijdende effect was sterk afhanJceiijK
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Vooral Amerikaanse enDuitseondeBoewra
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NIEMANN, 1957).
, onderzoekers toonde PICHLER
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^ ^^ y a n t a f W e
(1956) aan, dat tijdens een warmwaterbehanaeii g
^ ^ die z i h
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mogelijk verband te leggen tussen de bestrijding door middel van een warmwaterbehandeling en die door waterdompelingof anaerobe behandeling, welke
bij lagere temperaturen plaats vinden. In 1958 toonde PICHLER aan, op grond
van door NIEMANN verkregen resultaten bij de bestrijding van tarwestuifbrand,
dat er een logaritmisch verband bestaat tussen de tijdsduur h van waterdompeling (c.q. anaerobe behandeling) en de temperatuur t, volgens de vergelijking
t = k log h + c
De beide constanten k en c waren voor de waterdompelingsmethode en de
anaerobe behandeling vrijwel gelijk, op grond waarvan PICHLER concludeerde,
dat er geen principieel verschil bestaat tussen de beide bestrijdingswijzen. De
warmwaterbehandeling blijkt dus slechts een bijzonder geval van de waterdompelingsmethode te zijn.
Een nieuwe ontwikkeling ophet gebied van de stuifbrandbestrijding bij gerst
is door WAGNER (1959) ingezet. Hij ontdekte, dat het zaad van dit gewas in
mindere mate door oplossingen van methanol wordt beschadigd, naarmate de
concentratie daarvan hoger is; zo werd in kiemproeven na vijf uur dompelen
in 100% methanol nagenoeg geen opkomstvermindering geconstateerd. Zeer
belangrijk was de vondst dat planten, groeiende uit op deze wijze behandeld
zaad, vrij bleven van stuifbrand. De genoemde auteur heeft vervolgens bepaalde preparaten ontwikkeld die ook op grotere schaal zeer goede resultaten
opleverden, doch waarvan de samenstelling blijkbaar niet voor publikatie in
aanmerking komt. Zelfs een droge zaadontsmetting van gerst schijnt tot de
mogelijkheden te behoren (WAGNER, 1960).
T e g e n b r a n d in g l a d i o l e n
Toen eenmaal was gevonden, dat het mycelium van Urocystis gladiolicola
in gladioleknollen door een warmwaterbehandeling kan worden gedood, rees
de vraag of bestrijding van deze ziekte ook bij lagere temperatuur kan worden
bereikt.
De eerste proeven werden uitgevoerd in januari 1959 met de cultivar "A.
Nobel". Door microscopisch onderzoek (S.M.) van 25 knollen was vastgesteld
dat circa 3 2 % mycelium bevatte, Een gedeelte van de gladiolen werd 4V2 uur
in water geweekt en vervolgens in geheel gevulde, met rubberstoppen gesloten
flessen bewaard (anaerobe behandeling). Andere knollen werden ondergedompeld in vers gekookt water (waterdompelingsmethode). De proeven werden gedaan bij 20, 25V2 en 30 °C, gedurende de in tabel 21 vermelde tijden.
Iedere behandeling werd toegepast op 25 knollen. Zowel voor als na de behandeling werden de partijtjes bewaard bij 17 °C om ervan verzekerd te zijn,
dat de S2-symptomen na het planten snel te voorschijn zouden komen en het
optreden van S2U zou worden vermeden. In het voorjaar werden de aldus
behandelde knollen buiten uitgeplant, waarna in de loop van het seizoen de
opkomst en het aantal S2-planten werd bepaald. In het eerste gedeelte van
tabel 21 zijn de waarnemingen vermeld.
Na een anaerobe behandeling gedurende 96 en 144 uur bij 30 °C en een
waterdompeling gedurende 144 uur bij 30 °C werden geen planten met sori
in de bladeren gevormd. De resultaten met dompelen in water bij 251/2°C zijn
moeilijk verklaarbaar; waarschijnlijk is hier een vergissing in het spel geweest.
Na de oogst werden de jonge knollen microscopisch (S.M.) op de aanwezigheid van mycelium onderzocht. Alle planten, die geen S2-symptomen te
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zienhadden gegeven,blekengezondeknollen tehebben gevormd. Ook indeze
proef was de brandzwam dus kennelijk door de behandeling in verscheidene
objecten gedood.
In 1960 werd de waterdompelingsmethode op de bovenbeschreven wijze
toegepast op knollen van decultivar "Dr. Fleming", waarbij de behandelingsduur bij 251/2 en 20°C veel langer werd genomen. In deze proeven trad na
meer dan 192 uur dompelen een troebeling op in het water tengevolge van
sterke bacteriegroei; de gladioleknollen gingen tot rotting over, waardoor de
opkomst na het planten sterk verminderde of geheel achterwege bleef. In het
tweede gedeelte van tabel 21 zijn de resultaten samengevat. Hierin zijn uitsluitend de waarnemingen vermeld bij partijtjes, waarvan ongeveer eenzelfde
aantalplanten wasopgekomen alsindecontroles.
Na een behandeling in water gedurende 72 en 120 uur bij 30 °C of 192
uur bij 25V2°Cwerden geen aangetaste planten meer gevonden.
In 1961 werden met drie partijen van twee cultivars nogmaals waterdompelingsproeven uitgevoerd, vooral met het doelom devoor bestrijding van de
schimmel benodigde behandelingsduur bij 20 en 25V2°C nauwkeuriger vast
te stellen.Tervermijding vanbacteriegroei werden 20 d.p.m. Panosan aanhet
gekooktewater toegevoegd.Hetbleek op dezewijze mogelijk de dompeltijden
sterkteverlengenzondernadeligegevolgenvoor degladioleknollen. Bij 20 °C
trad na langetijd toch weer eentroebeling op in het water waarin de knollen
werden bewaard. Van degedurende 792uurbij deze temperatuur behandelde
knollen wasdeopkomst nahetuitplanten ineenkasbij 20 °C slechts bij twee
groepenvolledig.Uithet resultaat, gegeveninhet derde gedeelte van tabel 21,
blijkt het volgende.
Een waterdompeling van 48 en 72 uur bij 30 °C of van 168, 192 en 240
uur bij 25V2°C gaf volledige bestrijding van de brandschimmel in het knolvlees. Ook in de twee groepen die 792 uur bij 20 °C onder water waren bewaard,zonder daardoor ernstigtewordenbeschadigd, werden geen S2-planten
aangetroffen.
Samenvattend kan deconclusie worden getrokken, dat evenals bij de stuifbranden van tarwe en gerst het mycelium van de brandschimmel in gladioleknollen wordt gedood door een langdurige anaerobe behandeling of onderd
T- P f• mg m , w a t e r - D e v o o r d e bestrijding benodigde tijdsduur neemt waarschirnhjk snel toe naarmate de temperatuur tijdens de behandeling lager is.
De beschikbare gegevens zijn te summier om na te kunnen gaan of ook bij
brandziektevan gladiolen hetverband tussen debeide factoren door eenlogantmische tunctie kan worden weergegeven.
Bij gladiolen komen de zojuist behandelde bestrijdingsmethoden nauwelijks voor toepassing in de praktijk in aanmerking. In de eerste plaats omdat
de warmwaterbehandehng sneller en efficienter werken mogelijk maakt (zie
P
terwijl i n d e t w e e d e laat
bbijSlagere
l t r Ttemperaturen
r n n e ' r T °meer
^ kans
Z 3) ' op
* de behandeling
beschadiging vanPde knollen
geeft.

4.2.3. Drogebewaring bij34°C
beS roken resulta
den0Xdnodoraenenedrno,4;W
?
P
* n rees het vermoe^ S A ^ o C h ^ ^ 6 ^ u an aaQgetaste knollen gedurende zes
weken bij 34 Chet mycelium van de brandschimmel wordt gedood.
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Omdit nader te onderzoeken werdin 1960 eenproef uitgevoerd met grote
knollen (8-10 en 12-14 cm) van "Dr. Fleming", die voor een zeer hoog percentage mycelium enmeestalook sorivan Urocystis gladwlicola bevatten. Up
2 maart werden alle knolschubben zorgvuldig verwijderd om in de nakomelingenhet optreden van nieuwe infecties tevoorkomen.Daarna werden,gedurende zeven weken 100 knollen bij 34°C en twee maal 100 bi] 25V2 Cbewaard. Op 21 april werd een van debij 25V*°Cbewaarde parties een uur
behandeld metwarm water van47 °C,waarna alleknollenwerden ontsmetin
een oplossing van een kwikhoudende orgamsche verbinding (V2 uur /»/*>
Panosan) enbuiten geplant.
' ,
Gewoonlijk komen knollen van de vermede grootte volledg p . In deze
proef viel van de bij 25V«°C bewaarde knollen circa 25% uit, na bewa ng
bii 34°C en na toepassing van een warmwaterbehandeling was dit met circa
S8% h e ^ B ^ S r warendeknollendoorhetverwijderen^van deschubbenen de daaropvolgende behandelingsterk verzwakt.Desondanks;kwam_u
dezeproef duidelijk naar voren, datlangdunge droge bewaring by 34 Chet
zelfde effect heeft als een warmwaterbehandeling^Deze conclu le wordt nog
bevestigd door de resultaten van het microscopische f ^ ^ ^ S ^
jongeknollen nahetrooien.DaaruitWeek datzowelde^ehanddingby 34 C
als die in warm water de groei van het brandmycelium met alleen had ver
traagd, doch deze geheel had verhinderd.
De i n v l o e d v a n de beh a n d e l i n gsd u u r ^ j 3 4 ^
In de winter van 1960-1961 werd de invloed van d e b d m d e ^ d u u r t a j
34°C nader bestudeerd. Hiervoor werden knollen>gebmikt van F ™ «
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dergelijke wijze te behandelen. LAMB (1930) vond dat Bacterium malvacearum in katoenzaad wordt gedood door dit gedurende twee weken dagelijks
aan dezonnestraling bloot testellen; detemperatuur vanhetzaad liep inzijn
proeven soms op tot 60 °C. Bij het z.g. "heetstoken" van hyacinten (twee
maandenbij30°C,daarna zeswekenbij37tot37,5 °C)tegenXanthomonas
hyacinthiontwikkelt deziekte zich inmatigtot zwaar aangetaste exemplaren
zosterkdatzegemakkelijkkunnenwordenherkendenverwijderd; inzeerlicht
aangetaste bollen wordt debacterie gei'nactiveerd (DOLK & VAN SLOGTEREN,
1930).
Teneindenategaanofookstuifbrand van tarwe opdeze wijze kanworden
bestreden, werd ineen orienterende proef ge'fnfecteerd zaad van drie tarwerassen gedurende 2,4 en6weken bij 34°C bewaard. Planten groeiende uit
aldus behandeld zaad vormden echter niet minder brandaren dan die inde
controles.

4 . 3 . MAATREGELEN TERVOORKOMINGVANS I EN S 2
IN EENENDEZELFDE PARTIJ

4.3.1. Hetoptredenvannieuweinjecties na warmwaterbehandeling
Onder 4.2.1 (biz. 66e.v.)werd vermeld, datnakomelingen vanmetwarm
water behandelde knollen soms toch weer mycelium bevatten. In de thans
te bespreken proef wasditinsterke mate hetgeval.
In 1958stonden knollenvan"Firmament" (12-14 cm)terbeschikking,die
alle geheel met mycelium waren doorwoekerd en in sterke mate sori inde
schubben te zien gaven. Op3maart werden deze behandeld volgens deaanwijzingen intabel 22endirect daarna uitgeplant ineenonverwarmdekas.
Alle planten indecontrole vertoonden al snel na opkomst S2-verschijnselen;zewerden op22meiverwijderd. Indebovengrondse delen vanderesterende planten werden gedurende het gehele groeiseizoen geen afwijkingen
waargenbmen. Op23 September,toen deproef werd beeindigd, bleken echter
veel soriindeondergrondse delen voor tekomen;bijhetmicroscopischeonderzoek (S.M.) vandegeoogste knollen werd ineengroot deel hiervan mycelium aangetoond (zietabel22).
Terverklaringvandeaanwezigheid vanbrandmyceliuminde nakomelingen
van knollen diemetwarmwaterzijn behandeld staan twee wegen open. Enerzijds bestaat dekansdatdeschimmeldoor debehandelingniet wordt gedood,
doch slechts tijdelijk gei'nactiveerd. Laat inhet seizoen zouhij zich dan herstellen en alsnog in dejonge weefsels binnendringen. De waargenomen verschijnselen zouden dantot S2Umoeten worden gerekend. Onder 4.2.1(biz.
67) isreeds besproken datdezemogelijkheid magworden uitgesloten.
Anderzijdskanhetverschijnselwordenverklaard door aantenemen,datde
brandsporen, die zich aanenindeschubben bevinden, de warmwaterbehandeling overleven en vervolgens in het seizoen na de behandeling nieuwe infecties tot stand kunnen brengen; dewaardplant wordt daardoor weer in SI
gebracht.
Het besproken verschijnsel trad vooral op bij plantmateriaal met sori in
deschubbenenkonbovendien- zoalshiernazalblijken- volledigwordenon78

TABEL22. Brandaantasting van gladioleplanten, gegroeid uit met warm water behandelde
knollen metsoriindeschubben.Perbehandeling 10 knollen.
Smut infectionofgladiolusplantsgrownfrom hot-water treated corms with sori in
thescales.Cultivar 'Firmament', 10 corms of 12-14cmper treatment.
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Warmwaterbehandeling (W.B.)ini %Aretan.
Hot-watertreatment(H.T.) in1%Aretan.
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^ZffdZg
peldJzoals lij andere bol^ ^ ^ ^ J ^ & L ^ ^ ^
van levende FM*anWm-sporen tevoorkomen OK &
de knollen
meealsdebehandeling kort voor deplanttijd g e s c t o f ^ f eenoemdetoeeehter nogenkele maa'nden ^ ^ ^ S ^ l ^ ^ ) L Er
voegingaanleidinggeventotoppervlakkigeb e s c h ^ W r b e h a n d e l i n g e n d e
wordt daarom devoorkeur aangegeven omJ j a r m w ^
^
^
ontsmettinggescheiden toetepassen;dezelaatste is OOK J &
oog op andere ziekten beslist noodzakehjk
kunnen kralen veel
ld
Wanneer aanbepaalde v o o r w a a r d e ^
^
^
hogere temperaturen verdragen dan knollen us
gJ
liggen opgesloten, worden onder 4.3.2 besproKen.
„ Hip d e w a r m w a t e r b e h a n d e D
B e s t r ijd i n g v a n s p o r e n d i e a e w
H n g h e b b e n o v e r l e e f d 0 ts tl d
e v e n wezenuit,datontDeonder 4.1.2(biz.65)besproken * ™} ^het
p i a nten- thans algesmetting metkwikhoudende oplossingen vlak voor net y

meen in de praktijk toegepast ter bestrijding van andere gladioleziekten
(SCHENK, 1956)- ookaanhangendesporenvanbrand volledigdoodt.Wanneer
desporenindichtemassa'szittenopgeslotenindesorivan de schubben, is het
echter moeilijker zeallemeteen ontsmettingsmiddel te bereiken.
In een orienterend proefje in 1959 werden met warm water behandelde
knollenmet soriin de schubben voor de eigenlijke ontsmetting gedurende 16
uur in water geweekt, in de hoop dat daardoor het kwikbevattende middel
beterdoorzoukunnendringen.Hetaantalnieuweinfecties werddaardoorechter niet verlaagd.
In 1960 stonden zeer zwaar aangetaste knollen van "Dr. Fleming" (10-12
cm) ter beschikking. Bij alle exemplaren kwamen dikwijls grote sori in de
schubben voor, bovendien bevatte ongeveer 90% merendeels goed ontwikkelde sori in het knolvlees. Enerzijds werd dit materiaal gebruikt om na te
gaaninhoeverreookdesporeninhetknolvleesgevaaropleveren voornieuwe
infecties. In deze serie werden alle schubben voor de warmwaterbehandeling
zorgvuldigafgepeld; enkeleknollenmet soriin deblaadjes van dejongeknop
werden verwijderd. Anderzijds werd aan de resterende, niet kaal gemaakte
knollen onderzocht of een langdurige ontsmetting voor het planten met een
TABEL23. Het optreden van nieuwe brandinfecties (SI) na warmwaterbehandeling van gladioleknollen met sori in de schubben en het knolvlees en de invloed van een ontsmettingvoorhetplanten.Somvantweeherhalingen, 2maal 50knollen perbehandeling.
Newsmutinfections(SI) afterhot-watertreatmentofgladioluscormswithsoriinthe
scales andthecormflesh,anditscontrolbyapre-plantingdisinfection.Cultivar: 'Dr.
Fleming' (10-12 cm),allcorms with soriinthescalesandabout90%alsowithsoriin
theflesh;sumoftworeplicates, twice50cormsper treatment.
Panosan: methylmercury dicyaandiamide (1,2% Hg).

Warmwaterbehandeling
op 2 m a a r t
Hot-water treatment •
on 2nd March

Ontsmetting voor het
planten op 21 april
Pre-planting disinfection
on 21st April

Totaal
aantal
planten
Total
number
of plants

Aantal
S2-planten
Number of
S2-plants

Microsc. onderzoek
(S.M.) n a h e t r o o i e n
v a n knollen
> 8 cm
Microsc. examination
{S.M.) after lifting of
corms > 8 cm

aantal
number

Knollen met schubben
Corms with scales
60min.47°C
60min.47°C
60min.47°C
Onbehandeld/Confro/

Panosan0,3%, iu./hour
Panosan0,l%,24u.//Kw™

Knollenzonderschubben
Corms withoutscales
60min.47°C
60min.47°C
Panosan0,3%, \u.jhour
60min. 47°C
PanosanO,l%,24u.yW-s
Onbehandeld/CoHfro/

80

87
95
96
96

0
0
0
96

128
146
141
0

61
76
80
92

0
0
0
86

56
78
82
0

aantal
met
mycelium
number
with
mycelium

19
5
3

lage concentratie van de kwikverbinding een betere bestrijding van nieuwe
infecties door sporen inschubsorizoukunnen gevendandestandaardontsmetting(inditgevalmet Panosan Vs%, 7a uur).
ntcmptf,no
Dewarrnwaterbehandeling vond plaats op 2maart 1960 en de ontsmettag
vlakvoor hetplanten op 21april.Nadere gegevensoverdeopzetvan deproet
zijn vermeld in de toelichting bijtabel 23.
^„AM„ n*rt\\en
Teveldewerden uitsluitend in denietmet warm water behandelde partijen
S2-planten waargenomen.Uit het resultaat van het ^
^
t
s ^ n £
(S.M.) na het rooien in de groep zonder schubben bhjkt, dat de or inhet
knolvees, die niet door het fungicide konden worden b e r e . k t e n * » * ™ £
sporenbevatten, geennieuweinfecties hadden doen< * * ^ ™ * ^ ™
neerdeknolschubben nietwarenverwijderdwerdmeen a a n ^ f v ^ ™ ^ .
hum in de geoogste knollen waargenomen. De t ^ a t J j £ S j f f l
den dit tot een minimum beperkt, waarbij tussen f t ^ ^ ^ n d t i i a , g
de langdurige dompeling geen b e t ^ t a e ^ r i g t t d f g e bestrijding
De critische waarnemer, die mocht opmerken oat voiie g
j e
dusbhjkbaar onbereikbaar is,dienthet^
^
° ™J £ ^ ^ p S isnognooit een zohevig aangetaste party waargeno^n a svoor dezepr
ven werd gebruikt. In de regel% B %
£ g ^ $ ^ S £ £
V
minder dan een procent. Door de l o ™ ™ £ " | a r t i j gr0otbloemige glalopen jaren slechts eenmaaltijdens debewaring een paraj g
diolen gevonden waarin schubsori v^kwamem
wamwaterbehandeiing,
Hetisdan ook duidehjk, dat natoepassing^an e
o p t r e d e n van
gevolgd door de normale ontsmetting vooi:bet planter met
op
brand geen rekening meer behoeft te worden gehouden.
4.3.2. MAATREGELENTER VOORKOMINGVANSI EN S2 BH KRALEN

In Florida en Californie heeft ! ^ J ^ j £ S £ S £ S ^
van warrnwaterbehandeling ontwikkeld, waardoor gi
RQISTA_
dig van parasitaire^ ^ t ^ Z o l t ^ f S ^
werden demoCHERet al., 1957). Tijdens het onderax*.over a
N e d e r l a n d s e omstangelijkheden onderzocht die deze b e s t " F 1 1 ^ ^ t o e e e p aste behandeling gedigheden bood. Hierbij bleek dat de ^ ^ l ^ ^ d meestaltot ernstige
durende eenhalf uur bij 135 F (circa zU ^
^ a a n m e r k i n g k o m t om
beschadiging van de kralen leidt, z o d a t « " ^ ^ h a J f u U f d o m p e ien
op grote schaal te worden toegepast.y*g
SeDtoria gladioli enStromabij 53°C reeds vrijwel volledige bestrijding ^^urni
gladiolibeter wordt
tiniagladioliwordt bereikt, terwijlF M j f l " " ^ d ^ s m e t t i n g met kwikhoudende
bestreden dan door detot nu toe ^ S ^ ^ g ^ j W * voor deNemiddelenvoor het planten, liggen hier toch?c«de mogQ ^
^
derlandse gladiolecultuur (SCHENK i m
> . d e k r a l e n wor den dan
De eigenlijke behandeling vindt plaats m j ^ ^ ^ 5 3 o c ( e v e n t u e e l
twee dagenigeweekt, vervolgens een.ban u
^
gedroogd en tot de
55°C) gebracht, daarna snel afgekoeia
planttijd koel bewaard.
behandeling bij 47 °C kunnen
Nadat geblekenwas,dat deb r a ? d s P o r e n ^ c d e bovengenoemde bestrijdingsoverleven, was het gewenst, met het oog p ermores istentie van deze orgamethode een onderzoek in te stellen naar de therm
^
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nen. Ineen in 1958 op kleine schaal genomen orienterende proef bleken zoweldroge alsvoorgeweekte sporen eenbehandeling gedurende een half eneen
uur bij 51 °C tekunnen overleven.
In 1959 werden sporen gedurende verschillende tijden bijhoge temperaturen behandeld indunwandige glazen buisjes, gedeeltelijk na24uurvoorweken inwater, gedeeltelijk droog. De inhoud van de buisjes werd naafloop
gesuspendeerd in 1%methylcellulose, zodanig dateen concentratie van500
sporen/mm3 werd verkregen. Kralen van "Dr. Fleming" werden hiermeein
vacuum gei'noculeerd en buiten uitgezaaid. Dank zij devoor brandinfectie
zeer gunstige omstandigheden indezomer van 1959 werden bijhetrooien
in veel partijtjes zeer opvallende Sl-symptomen opde ondergrondse delen
gevonden. Demacroscopische beoordeling gafinditgeval voldoende gegevens.Uitsluitend van debehandelingen bij detweelaagstetemperaturen,waar
geen of nauwelijks infectie meer werd gevonden, werden ook 100knollen
microscopisch (S.M.) onderzocht.
Uit hetintabel 24samengevatte resultaat blijkt, datdroge sporen debehandeling gedurende een half uur bij 60 °C gemakkelijk hadden overleefden
dat ze bii 70 en80 °C nog niet alle waren gedood. Dat voorgeweekte sporen
debehandeling gedurende een half uur bij 53 °C al niet meer blekentekunnen verdragen, was een prettige verrassing diedenatuur had weggelegd.Verwacht mocht worden datdetegen andere ziekten ontwikkelde methode van
warmwaterbehandelingvan dekralenzondermeerookopbrand vangladiolen
toegepast zou kunnen worden.
W a r m w a t e r b e h a n d e l i n g v a n k r a l e n bij 53 e n 55 °C
Gelijktijdig met de hiervoor beschreven proef werden "Dr^Fleming'-kralen
- afkomstig vanbesmetterrein enmet dikwijls groteson inde*hubben- gebruikt om demogelijkheid van een gecombineerde bestnjding van brands^renen-mycelium doormiddelvaneenwarmwaterbehandeling bij 53en55 C
te onderzoeken. Degegevens over deopzet van deproef zijn vermeld inde
TABEL25. Warmwaterbehandeling van gladiolekralentervoorkomine;van S2en tegelijkertUd
van nieuwei
n
^
^
^
^
g
^
^
^
^
^
J £ £ £
werden voor debehandeling op 12januari^iwsM.WCC U S . h d l i n _
Gemiddelden van vierh e r h a l i n g e r , , ^ ^ ^ f t f S f l ^
by
Hot-water treatment ofgladioluscormels <°™*2°°™
ofthem
with sori in the
scales,weresoaked inwaterfor 48hoursprior'°"» J"
, ,JQ
cormels,
1959. Cultivar 'Dr.Fleming', means offour replicates,eacho)iUgmcormeis.

Warmwaterbehandeling
Hot-water
treatment

30min. 53°C
30min. 55°C
120min48°C
Onbeh. Control

Totaal aantal
p l a nten
Total number
of plants

% S2-planten
% S2-planls

197
175
183
149

0
0
0
10,8

Microscopisch onderzoek
(S.M.) n a het rooien
(4 x 50 knollen):
% met mycelium
Microsc. examination
(S.M.) after lifting
{4 x 50 corms):
% with mycelium

0,5
0,5
9,5

Tweede groeiseizoen
(4herhalingen tezamen)
Secondgrowing season
(4 replicatestogether)
Totaal aantal
planten
Total number
of plants

% S2-planten
% S2-plants

204
231
329
260

0
0,4
4,3
7,0
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toelichting bij tabel25.In de zomervan 1959 werden de aanwezige S2-planten verwijderd ennahet rooienop 30oktober werden van enkele behandelingen 4 X 50 knollen met behulp van de S.M. op aanwezigheid van mycelium
onderzocht. In 1960werdeendeelvandeknollen weer opgeplant omtevelde
hetpercentageS2-plantenvasttekunnenstellen.Deuitkomsten van dezeproef
bewijzen, dat zowelhetmycelium alshet merendeel der sporen door de warmwaterbehandeling bij 53 en 55 °C waren gedood. Een behandeling gedurende
twee uur bij 48 °C werd gevolgd door talrijke nieuwe infecties.
Wanneer de warmwaterbehandeling bij 53°C om de een of andere reden
niet toegepast kan worden, zal men terug moeten vallen op de behandeling
zoals die ook voor de knollen wordt geadviseerd. Het is in dat geval echter
gewenst om een langdurige ontsmetting toe te passen, daar sori in de dikke
schubben van kralen nog moeilijker getroffen worden dan bij knollen het
geval is. In een hier niet nader te beschrijven proef werd het optreden van
nieuwe infecties vrijwel geheel voorkomen door gedurende twee uur in warm
water van 48 °C behandelde kralen voor het planten tien uur te dompelen
in een oplossingvan een van degebruikelijke kwikbevattende fungiciden.
4 . 4 . BESTRUDING BIJ VROEGBLOEIENDE GLADIOLEN

In dewintervan 1957-1958stonden knollenvandevroegbloeiende cultivar
"PeachBlossom"terbeschikking,waarvanbijmicroscopischonderzoek (S.M.)
van 100knollenwasgebleken,datcirca 15%myceliumvande brandschimmel
bevatte. In de meeste aangetaste exemplaren kwamen tevens sori in het knolvlees voor. Vlak voor het planten op 21 december werden ze behandeld volgens de inde toelichting bij tabel 26verstrekte gegevens.
Uit de in 1958 gegeven standcijfers blijkt, dat dewarmwaterbehandeling in
alle gevallen ernstige schade had veroorzaakt. Ontsmetting in 1/i% Aretan
direct na de dompeling in warm water verminderde de ongewenste gevolgen
in sterke mate, doch maakte deze niet ongedaan (vergelijk 1uur 47 °C in de
series 1 en2).Deoogstcijfers laten zien,dathet totale aantal gerooide knollen
in enkele gevallen zelfs hoger was dan in onbehandelde objecten; ze waren
echter slecht gegroeid en klein van stuk. In de zomer van 1958 werden na
warmwaterbehandeling geen S2-planten gevonden; hier mogen echter geen
conclusies aan worden verbonden, daar waarschijnlijk in de eerste plaats de
door brand ge'infecteerde enverzwakte knollen,waarvan het grootste deel sori
in het vlees bevatte, door de behandeling zullen zijn gedood.
In december 1958 werden allepartijtjes gedurende een half uur ontsmet in
Vs% Panosan en opnieuw uitgeplant, waarna in de zomer van 1959 het percentageS2-planten werdvastgesteld.Toenbleekhet effect van dein december
1957 gegeven behandeling. De nakomelingen van knollen die destijds met
formaline of met Aretan waren ontsmet vertoonden vrijwel geen planten met
sori in de bladeren. De controlegroepen onbehandeld-Aretan en formalineonbehandeld waren zelfs geheel vrij van brand. In 1959 was in serie 2, waar
in december 1957 geenontsmetting wastoegepast, 2,9 tot 4,8% van het aantal planten bovengronds zichtbaar aangetast.
Ongeveer 2000 knollen van serie 2 werden nog een jaar nageteeld om na
te kunnen gaan ofookdeindecember 1958gegeven ontsmetting het optreden
84
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van S2-planten in het tweede seizoen na de behandeling zou onderdrukken.
In de zomer van 1960 werden slechts twee planten met sori in de bladeren
waargenomen.
Wanneer dus de knollen van vroegbloeiende gladiolen voor het planten
worden ontsmet met een kwikhoudende vloeistof en in het daaropvolgende
groeiseizoen zorgvuldig alle planten met sori in een of meer van de spruiten
geheel worden verwijderd (enniet uitsluitend de aangetaste spruiten, daar anders knollen in S2U achter kunnen blijven), zal de oogst van dit gewas nagenoeg vrij van brand zijn. Het is interessant op te merken, hoe licht de argeloze gladioleteler wordt misleid. In het seizoen volgende op de behandeling
ziet hij immers geen enkel resultaat, daar in ontsmette partijen het optreden
van S2 niet wordt onderdrukt. Als hij dan het volgende jaar, door ervaring
"wijs" geworden, de ontsmetting maar achterwege laat, is de ziekte plotseling
verdwenen. Zijn conclusie ligt dan voor de hand.
Verder onderzoek wees uit, dat de nadelige gevolgen van een warmwaterbehandeling bij de vroegbloeiende gladiolen sterk konden worden beperkt
door de knollen na het rooien bij 20 °C te bewaren en de behandeling toe te
passen indeeerstemaandenna deoogst.Toevoegingvan kwikhoudende middelen aanhetwarmwaterbad leiddetot duidelijke stagnatie van de groei, zodat
deontsmetting evenalsbij degrootbloemige gladiolen uitgesteld moest worden
totvlak voorhetplanten. Ookwanneer aldezevoorzorgen in acht werden genomenwasdegroeiechterdikwijls minder gunstig,vooral doordat meerknoppen uitliepen dan normaal waardoor meer doch slecht gegroeide knollen werden geoogst.
In een proef op kleine schaal werden op deze wijze analoge resultaten verkregen als bij grootbloemige gladiolen. Knollen van "Peach Blossom" en
"Spitfire", met soriin knolschubben en -vlees, werden na bewaring bij 20 °C
op 24 november 1958 gedurende een half uur bij 46 °C behandeld.
In deze proef werd het optreden van S2 door de behandeling onderdrukt.
Nieuwe infecties traden uitsluitend op alseenwarmwaterbehandeling wastoegepast; in tegenstelling tot de in tabel 23 (biz. 80) vermelde resultaten bij
grootbloemige gladiolen,wasditookhet gevalalsdeschubben voor de behandeling zorgvuldig waren verwijderd en de partijtjes voor het planten werden
ontsmet. Blijkbaar waren de niet door de ontsmetting gedode sporen in het
knolvlees erin dezeproef welingeslaagd omsomsinfectie teweeg te brengen.
In deze groep gladiolen ontstaan dikwijls grote sori vlak onder de epidermis
van deknollen. Alsdezeopenbreken doordat het bedekkende weefsel verteert
of demoederknolwordt samengedrukt tussen de zich ontwikkelende dochterknollen, zal gemakkelijk infectie tot stand kunnen komen. Juist na toepassing
van een warmwaterbehandeling kan dit een reeel gevaar gaan vormen, daar
dan het optreden van S2-spruiten uit knollen met sori geheel of gedeeltelijk
wordt voorkomen. De jonge knollen worden echter, ondanks de ontsmetting,
opnieuw gei'nfecteerd. De gecombineerde behandeling leidt dus slechts tot
uitstel van executie van een jaar.
Een volgend bezwaar tegen de warmwaterbehandeling in deze groep gladiolen isechter, dat zij dikwijls het optreden van S2onvoldoende bleek te onderdrukken. Een van de proeven, waarin dit werd waargenomen, wordt hier
nader besproken.
In September 1959 werden partijen van verschillende cultivars, waarin tij86

dens de voorafgaande groeiperiode brand was geconstateerd, in drie groepen
verdeeld Dezewerdenbehandeldvolgensdegegevensintabel27.In dezomer
van 1960 werden de S2-planten verwijderd. Het percentage aangetaste exemplarenbleek hier, evenals in deintabel 26 beschreven proef, veellager teliggen dan op grond van het microscopische onderzoek voor het planten mocht
wordenverwacht. Blijkbaar warenveeldoorbrand aangetaste knollenzodanig
verzwaktdatzenietmeeruitliepen.Hetpercentage S2-plantenwas^mdethans
besproken proef in ontsmette, niet met warm water behandelde objectenongeveer het dubbele van dat in onbehandelde 8™epen;veimoedehjk speelden
andereparasitaire organismen ookeenrolbij het geheelwegvallenvan brand" t a ^ w a t e r b e h a n d e h n g werden toch nogvrij veel
^
^
^
^
Bij het onderzoek van deze exemplaren werden buna ^ £ ™ f ™ ^ £
hetweefsel van demoederknol, grenzend aan dep l a n t s ^
J W ™
in«»nlant Het liikt daarom waarschinlik, dat hetmycelium plaatseli1c aeDe
werkte, iodat de temperatuur onvoldoende kon

tof^^**™*^

vroegbloeiende gladiolen de volgende bezwaren heeit
a. Het optreden van S2 wordt dikwijls onvoldoende onderdrukt.
b. In veel gevallen treedt beschadiging op.
c. Na toepassing van een w a r m w a t e r b e h a n d e l i n g ^ * ^ ™ ™ ^ £ &
oorzaakt kunnen worden.
D e ^ d i n g vindtU.di.gev* he,

_
^ S S X S S S i S S ^ .

getaste planten in het daaropvolgende groeiseizoen.
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SAMENVATTING
In deel 1wordt de aanleiding tot het onderzoek naar biologie en bestnjding van Urocystisgladiolicola Ainsw. op gladiolen besproken en een kort
overzicht gegeven van de geschiedenis van de ziekte en van de identiteit en
nomenclatuurvan deparasiet; enkeleopmerkingenover deteelt van gladiolen
dienen tot een beter begrip van het daaropvolgende betoog.
Desymptomen,dieindeonderscheidenestadiavandeziekte optreden zijn
indeel2uitvoerigbeschreven.Demetbrandsporen gevuldeson van deschimmelkunnenvoorkomenindeblad-enstengeldelenvandegladiool Eerstwanneerdebladeren bovengronds zichtbaar worden aangetast,wordt degroeivan
dewaardplant in meer of minder ernstige mate belemmerd Zowel bij grootbloemige als vroegbloeiende gladiolen leidt infectie door brand dikwijls tot
brekingvanderustvan slapendeofpasgevormdeknoppen;somsontstaantengevolge daarvan opvallende misvormingen en sporadisch ook h f s e n b ™ ;
achtige verschijnselen. Verschillende malen is waargenomen dat brandzieke
gladioleplanten of -knollen tegelijkertijd door andere parasieten van dit gewas kunnen worden aangetast.
.
,
Deel 3 behandelt de resultaten van het onderzoek naar de biologie van de
' T n l T w o X e t f demethode (standaardmethode, S ^ J * ^
maakte latent in de ondergrondse weefsels van de w a f r d P l " X e V 7 n De
celium van de parasiet microscopisch aan te tonen uitvoengb^^hreven^De
uitbreiding van de schimmel inhet knolweefse werd ^ ^ f ^ t e ^
van een indeling in vier aantastingstypen (zie fig 4); de.mate van ^f^_
van een zieke knol werd vastgelegd in een aantastingscnfer, dat correspon
deerde met het nummer van het betreffende aantastingstype
Het verloop van de ziekte, zoals dat op g ^ B ^ H t S T S s ^ o f T S
bepaald, is schematised in fig. 6 weergegeven. B n ^ ^ S i ^ r f S
knolschubben van het plantmateriaal of in de grond waar gladioen worden
geteeld, kunnen in de loop van
^ ! ^ ^ Z ^ ^ t ^ ^
Onder de klimatologische omstandigheden m ons lano' s 1 ^
V
d
zeldeninreedsinhet eerstejaartotindeb o v e ^ o n j e j U a J a ^ W e n door
tedringen.UitsluitendbijplantenEP™*%£
^ " Z ^ Z l Bij h £
van augustus of September son ^ d e bladeren worden
g
knolschub.
rooien worden dikwijls sori aangetroffen in de stolonen KI
benen somsook inhet knolvlees.Alsdit l * * ^ ^ ^ ^ ^ * ™
Humvan de brandschimmel toch vaak in de knollen aanwez'g^
knollen met sori in de schubben * £ ^ S $ L Z £ & * * bij
matevan aantastingdirectna deoogstisondernaiuu j
van
denakomelingenvan grote knollen gewoonhjk.van het type or A J
kralenvarieert ditvan 1 tot 4.Hethiervoorbe c h r e v e n j ^ ^ va
verloopwordt aangeduidmet het ^
^
^
S
^
^
s
de beHet daarop volgende stadium, SIB, omvat oe ui
*ik
d be.
waring van d'edJge knollen. De
*^W«£%£Snien'dringen.
waartemperatuur, langzaam verder in het KH «
d e t o p v a n de
Als
deparasiet
bij hetdeplanten
« na opkomst
^ ^ ^spoeuig
^ ^y vL m i?deblaknol
aanwezig
is,geven
spruiten

deren te zien; ze sterven in de loop van een aantal weken af en rotten weg,
waarbij de sporen vrij komen. Naarmate het mycelium in de knollen bij het
planten een grotere afstand af moetenleggen alvorens het vegetatiepunt te bereiken, treden de symptomen in de bovengrondse delen later in het seizoen
openwordtdegroeivandewaardplantminder doordeziektebei'nvloed.Soms
worden zelfs uitsluitend in de bloeiwijze sori gevormd. Wanneer de aantasting in het tweede groeiseizoen in de bovengrondse delen zichtbaar tot uiting
komt, wordt gesproken van S2 (tweedejaarsstadium).
Ook komt het voor, dat bij planten uit zieke knollen van het type 1of 2 in
het geheel geen symptomen in debladeren te voorschijn treden. Bij microscopisch onderzoek na het rooien blijkt de schimmel dan dikwijls tot in de jonge
knollen te zijn doorgedrongen; soms zijn in de ondergrondse delen sori gevormd, opdezelfde wijze alsditaanhet eindevan SI het gevalkan zijn. Wanneer de ziekte op deze wijze verloopt, wordt gesproken van S2U (uitgesteld
tweedejaarsstadium).
Tenslotte is de mogelijkheid aanwezig, dat het mycelium in zleke knollen
er niet in slaagt voor het einde van het groeiseizoen de jonge delen van de
waardplant tebereiken.Dejongeknollen ontsnappen danaan de aantasting.
Bij de vroegbloeiende cultivars lopen gewoonlijk twee tot vijf knoppen van
de moederknol uit, waaronder ook basaal ingeplante. De kans dat een knol
met mycelium alleen spruiten zonder sori vormt, mag vrijwel worden uitgesloten. De plant als geheel valt dan altijd in S2. Wanneer echter uitsluitend
wordtgeletopindividuelespruiten,blijkt S2Uindezegroepgladiolenzeerveel
voor te komen.
Onder 3.2 wordt deinvloed van deinoculatiemethode, de sporenconcentratie en het tijdstip van inoculatie op de aantasting besproken. Geen infectie
treedt op wanneer de sporen aan debasis van de moederknol of in een holte
in het knolvlees of met een injectienaald in de jonge knop worden gebracht.
Zij moeten zichuitwendig indenabijheid van deknoppen bevinden om infectie tot stand te kunnen brengen.
Het percentage en de mate van aantasting zijn in sterke mate afhankelijk
van inoculatiemethode, sporenconcentratie, cultivar, plantmateriaal (kralenof
knollen) en bodemtemperatuur. Vooral na inoculatie onder vacuum in een
sporensuspensie in 1% methylcellulose met 300 tot 500 sporen/mm3, is het
percentage infectie meestal hoog en de aantasting zeer zwaar. Bij planten uit
knollen van grootbloemige gladiolen kunnen dan dikwijls in augustus of September symptomen in de binnenste bladeren en de bloeiwijze worden gevonden.Alsdeknollenopnatuurlijker wijzewordenbesmet,b.v.doorzete schuddenmetsporenpoeder, komendezesymptomen inSI zeldenvoor.
Infectie vindt plaats in de stolonen, kralen en knolschubben binnen enkele
weken nadat dezedelenmetbrandsporen incontact zijn gebracht. Gewoonlijk
groeit het mycelium via de stolonen tot in het verbindingsstuk van oude en
jonge knol, om vervolgens de weefsels van deze organen te doorwoekeren.
Naarmatedeparasiethetknolvleeseerderbereiktishet aantastingscijfer bijhet
rooien hoger.
Wanneer invacuum geinoculeerdeknollenworden geplant bij optimale bodemtemperatuur, dringt de schimmel na infectie in de buitenste twee of drie
basaalmgeplanteschedebladeren doortot indejonge,nogzeer kleine knol.In
een onder deze omstandigheden uitgevoerde proef kon reeds zeven weken na
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het planten volop mycelium in de vegetatiepunten worden aangetoond De
buitenstetwee of drie hoger op deknolingeplanteloofbladeren zijn mda.stodiumreedsuitgegroeid, doch alledaarbinnen gelegendelenvoeren naderhand
deparasiet met omhoog.Ditheeft totgevolgdat indelaatstemaanden
de
groeiperiode de binnenste bladeren en de bloeiwijze van de ^ t » n t e a M
geven.Hetfeit, dat indezomervan 1959plantenuitinvacuumg e ^ c J e r d e
knollen in hevige mate bovengronds Sl-symptomen vertoonden wordt ver
klaard door de ongewoon hoge bodemtemperaturen, die al in het begin van
degroeiperiode werden geregistreerd.
In 3.3 wordt de invloed van het milieu op de ^ r M c n j ^ v a n *
ziekte behandeld. Plantdatuto, plantdiepte, banestingfn r ^ a t u m b l e k e n
geen duidelijke invloed op de mate van aantasting m SI te hebben.
De resultaten van een proef met in vacuum
f ™ ^ f ^ ^ ^
verschillende bodemtemperaturen in droge matig^ ^ ^ f g
S
werden geplant, leidden tot de conclusie, dat hetJ ° c h f Y ^ m en 16°C
eenondergeschikte rol speelt bijhet tot stand ^
.^ig*
^ t ^
wasde aantasting in droge grond iets ^ l ^ £ j ^ n S Z t ^ £ heden.Bij 20 °C speelde deinvloedvanhetvochtgehaltegeerroiv
nis. De bJodemtemPperatuur da^ t e ^ n i s j ^ g ^ ^ f d 1 aantasbij het tot stand komen ™ £ 0 ^ % $ £ ^ v o J t e ontwikkeling
tmg.Een temperatuur van 20 C DieeKopuma
. L t ^ v v e W van son in
van de ziekte, hetgeen tot uiting kwamin een ^ ^ S t a M ^ d e jonge
kralen, knols'chubben en -vices ^ ^ Z ^ T ^ r J e VroJ J ,
knollen.Bij 16°C was het v e r ^ i j n ^ ^ , " ^
In grond van
densoriuitsluitend waargenomenind £ k™enen_^
. k
dan nau12°Ctrad welinfectie op,doch inlichtemate so'™s™™ig
welijks voor en het gemiddelde a a n t a s ^ f < ™ ^ / ^ de plan!bin'
24°C en hoger zag de schimmelnauwelijKs oigeci
nen te dringen.
. Vtin11pn i n S I B bepaalt of in dit
Detemperatuur tijdens bewaringvan zieke^ o J l e n m ^ ^ ^ ^ oQ
^
stadiumverderegroeivanhetmyceliumplaatsvinu
vegetatiepunt
deschimmel meistal in de loop van enkele maanden tot m ^ ^ ^
. ^
opdetop van deknol door te dringen.*§*'
f uitbr eiding van soriwerd
dezealplaatsvond, nogveellangzamer VormngoluitD
^
inditstadium, althansbij grootbloermge& g ^
j h a n k e l i j k v a n de
Ook de ontwikkeling van de ziekte in &z»
n a uit.
bodemtemperatuur. Planten uit knollen met - ; 2 y n . p t o , n e n tezien.
planten ingrond van 12, 16of 20 °C aldirectnaopkom y y ^ ^
Bij24, 28 en 32 °C was de ontwikkelingvan depLanteng^^ ^ ^ ^
^
groeiperiode gelijk aan dievan gezondeexenip
. ^ ^ en de stolonen;
celium van de parasiet langzaam door tot m ^ ^ . ^ w a g h e t a a n t a s t ingszonder tot vorming van sori over
teg^
n e n 3 tot 4.
typevan debij dezetemperatuur gevormidejo^g ^ ^ ^ n a u w d i j k s op>
Bij een bodemtemperatuur van 24 L. U
i n d e w a a r ddoch eenmaal in de knollen aanwezig^
^
^
v a n 28 of 32 °C geplant handhaven. Knollen, bij een bodemtemp
4> b k v e n g e h e e l
vormd op moederknollen met een ^f^Lntastingscijfer drong deschimvrijvan deparasiet. In knollen met een wag
^^

mel bij 12 en 16 °C waarschijnlijk langzamer tot in de jonge delen door dan
bij 20 °C.
De ontwikkeling van S2 of S2U, dan weleen algehele ontsnapping van de
waardplant aan deziekte, wordt dus bepaald door het aantastingstype van de
knollen bij het planten - en dus, afhankelijk van de knolgrootte, door de afstand die het mycelium dan nog af moet leggen alvorens de jonge weefsels te
bereiken - en de bodemtemperatuur.
In 3.4 wordt deinvloedvan deverschillende stadia van deziekte op de ontwikkelingvandegladioolbehandeld. Zolangdeaanwezigheid van deschimmel
beperkt blijft tot de ondergrondse delen van de waardplant, is er niet of nauwelijks sprake van belemmering van de groei. In S2 en eventueel SI zijn de
gevolgen ernstiger naarmate de parasiet vroeger in het groeiseizoen tot in de
bovengrondse delen weet door te dringen.
Onder 3.5 wordt een overzicht gegeven van de Gladiolus-species en de cultivars uit de grootbloemige en vroegbloeiende groepen, waarin vatbaarheid
voor brand is geconstateerd. Op grond van de resultaten van een inoculatieproef met 57 grootbloemige cultivars mag worden aangenomen, dat circa
50% van de in cultuur zijnde rassen in deze groep vatbaar is voor brand. In
de praktijk heeft men de ziekte slechts waargenomen in een zeer klein deel
daarvan. Blijkbaar vormt de brandziekte van gladiolen onder Nederlandse
omstandigheden dus geenwerkelijke bedreigingvoor deteeltvan ditgewas.
In 3.6 wordt de parasiet nader besproken. Ondanks vele pogingen daartoe
lukte het niet sporenkieminginvitrotot stand te brengen. Wanneer de sporen
echter in nauw contact worden gebracht met de vatbare delen van de groeiende waardplant, kiemen ze - zij het in gering aantal - binnen 14 dagen. De
infectiehyfen groeien over de epidermis en dringen, via de cuticula en demiddenlamellen van de opperhuidcellen, tot in de subepidermal laag door. De
indruk werd verkregen dat de infectie soms ook via de stomata kan geschieden.Spoedignavestigingdoorwoekert deparasiet hetparenchymatischeweefsel intercellulair. Voornamelijk van de stolonen uit dringt de schimmel door
tot in het knolvlees; vooral in de cellen van dit weefsel worden grillige, vertakte haustorien gevormd.Als het vegetatiepunt op de top van de knol is bereikt, worden alle hierna afgesplitste bladeren doorwoekerd. In deze organen
ontstaan dichte, stromatische schimmelmassa's, die de cellen verdringen en
overgaan tot vorming van brandsporen. Sporen die in de grond achterblijven
behouden minstens drie jaar hun vermogen tot infectie. Gezien de strenge
maatregelen die in ons land tegen gladiolebrand worden getroffen, mag de
kans,dat besmettegrondeenbelangrijke rolspeeltbijhet in stand houden van
de ziekte, vrijwel worden uitgesloten.
Deel 4 behandelt de bestrijding van de ziekte.
In 4.1 worden de middelen besproken ter voorkoming van SI. Brandsporen in de grond kunnen met diverse fungiciden worden gedood. Goede resultaten zijn bereikt met formaline, chloorbroompropeen, 3,5-dimethyltetrahydro-1, 3, 5, 2 H-thiadiazine-2-thion, methylisothiocyanaat, hexachloorbenzeen en pentachloornitrobenzeen. Indien men bang is voor het optreden van
infecties vanuit de grond, komt vooral het laatstgenoemde middel voor praktische toepassing in aanmerking. Infectie door sporen klevend aan het plantmatenaal kan afdoende worden bestreden door een ontsmetting van de knol92

len vlak voor het planten in een oplossing van een kwikbevattend organisch
fungicide.
Verschillende methoden om in het knolvlees aanwezig mycelium van de
brandzwam te inactiveren, komen in 4.2 ter sprake. Een warmwaterbehandelingvan de knollen gedurende een half tot een uur bij 47 °C onderdrukt het
voorkomen van S2-planten bij grootbloemige gladiolen zonder het gewas te
beschadigen.Sterkuitdrogenvandeknollenvoordezebehandelingvermindert
de gevoeligheid van de schimmel voor de hoge temperatuur en dient dus te
worden vermeden. Evenals het in de embryo's van tarwe en gerst overwmterende mycelium van de stuifbranden, blijkt ook de parasiet in het knolvlees
van gladiolen bij lagere temperatuur te worden gedood door een langdunge
onderdompeling in water of een anaerobe behandeling. Devoor een afdoende
bestrijding benodigde tijdsduur van behandeling neemt snel toe, naarmate de
temperatuur lager wordt. Het iseveneens mogelijk debrandzwam in des knollentedoden dooreendrogebewaringgedurendetweetot zesweken bij34 c.
In 43 wordt aangetoond, dat brandsporen de warmwaterbehandeling bij
47°C gemakkelijk overleven. Zij kunnen dus in het groeiseizoen, volgende
op de doding van het mycelium in het knolvlees, de waardplant opneuwin
SI brengen. Dit kan worden voorkomen door demetwarm water behanddde
knollen vlak voor het planten met een kwikbevattende O P 1 0 , 8 5 1 ^ ^ 0 ^ ten. De eventueel in schubsori aanwezige compacte massas sporen worden
daardoor echter niet steeds volledig bestreden, zodat na de £ e c o ^ m e e r d e
behandeling soms toch nog enkele nieuwe infecties worden ™ f ^ e n Droge brandsporen kunnen een behandeling gedurende een hajf uur bi
60°C gemakkelijk overleven. Na 24 uur weken m water wordeze^echter
reeds gedood door een half uur dompelen in water van 53°C. Wannceraan
een aantal voorwaarden wordt voldaan, kunnen f^olekralen na 48 uur te
zijn voorgeweekt, een half uur in water van 53 of 55 C j ^ ^ T S ? zonder dat dit aanleidinggeeft totverminderdeopkoms e n p x n v a n d e ^
ten. Deze behandeling, die thans in de praktijk word^,t f o n t Len van SI
te
ding van andere gladioleziekten, voorkomt
^S^^^i.
zowelalsS2 van brand. De bovenvermeldemogehjkheden tot bestrijding gel
denuitsluitend voor de grootbloemige gladiolen^
behandeld,
Bij de vroegbloeiende cultivars, die in 4-4 atzonderJf J "
heeft toepassing van een warmwaterbehandeling de volgende bezwaren.
a. Het optreden van S2 wordt dikwijls niet geheel onderdrukt.
b. De knollen van de vroegbloeiende cultivars^worden, in tegenstelhng tot
die van de grootbloemige, gemakkelijk beschadigd.
c De kans op nieuwe infecties ishierveel groter.
In deze groep van gladiolen wordt ^ J f t , l ^ e « ^ o ^ v 2 n
bestrijding bereikt door de knollen voor het planten m * ™ ? V ™ * ^ d
een k U e v a t t e n d fungicide te - J ^ S ^ ^ ^ S b S S J L
door zorgvuldige verwijdenng van alle planten mci
zichtbaar aangetaste spruiten.
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SUMMARY
1. I N T R O D U C T I O N
From thepoint ofview of thecultivation of gladioli, smut, caused byUrocystisgladiolicolaAinsw.isofminorimportance compared with other diseases
affecting this crop. Asthis smut isnot endemic in countries outside Europe,
strong measures hadtobetaken bythephytosanitary officials inthe Netherlands toprevent exporting diseased corms. Therefore thestudy of thebiology
and controlofthefungus, about which nothing wasyetknown, hadtobecarried out.Thegreat confusion about theidentity of this parasite was finalised
bythework of AINSWORTH (1949), whodescribed the smut fungus under its
present name.
2. S Y M P T O M S
2 . 1 . GENERAL SYMPTOMS

The symptoms arising in the different stages of the disease are fully dealt
with.Thesoriofthefungus, filled with adark brown toblack spore dust, are
formed in theleaf- and stem-like parts of the host (fig. 1).Infection of the
leaves above soillevelimpedesmore orless seriously thegrowth oftheplants.
2 . 2 . SECONDARY EFFECTS

From an analysis of the macroscopically visible symptoms in the sprouts
of 765plants from a stock of heavily diseased G. Xnanus"Peach Blossom"
it isconcluded that:
a)diseased corms form more sprouts perplant than healthy ones (table 1),
b)within astock thediseaseisconcentrated inthegroups with ahigher numberofsproutsperplant(fig. 2A and B), C)inmostcasesonlypartofthe sprouts
of aplant show sori intheleaves (table 1); diseased plants with only one affected sprout are more numerous than those with two or more (fig. 2c),
d) removal of allplants with oneormore sprouts with symptoms, before and
during lifting, does not guarantee that the rest of the stock is free of smut
(table2).
Infection by U.gladiolicola often breaks dormancy in dormant and newly
formed buds inboth theearly flowering andthelarge-flowered gladioli. This
sometimesgivesrisetomalformations andsporadically eventowitches'-broom
like growthinthefield andindrystorage (fig. 3).
2 . 3 . SIMULTANEOUS INFECTION BYOTHER PARASITES

It was often observed that smutted plants or corms were simultaneously
infected byoneof theother Gladiolus parasites (viz.Fusariumoxysporum f.
gladioliSnyder et Hans., Stromatiniagladioli(Drayt.) Whetz., Botrytis gladiolorumTimmermans andSeptoriagladioli Pass.).
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3. B I O L O G Y
3.1. THE CYCLE OF INFECTION

3.1.1. The standard method(S.M.)formicroscopical investigation
Radial sections (0.5 to 0.8 mm thick) through the corms were examined
for the presence of latent mycelium of the smutfungus after fixation for 5 to
24 hours in ethanol 95%, clearing in a boiling saturated solution of chloralhydrate and boilinginlactophenol with 0.05% cotton blue for 4 to 5minutes.
Partsof thecorm scalesor sectionsthrough the stolonscouldbe prepared and
examined in the sameway.
Thespread of themyceliuminthecormwas assessed byanarbitraryclassification infour infection types (fig. 4). In the large-flowered cultivars the fungusalwayspenetrated thecormsinthebasalparts;inthe earlyflowering ones
the infection sometimes started in a node higher up the corm. Corms were
given an infection rating, fixed in a mark corresponding with the number of
the infection type.
3.1.2. The firstyearstage (SI and SIB)
A schematical view of the infection cycle as itwas determined on the basis
of the results, is given infig. 6.
Smut spores adhering to the scales of corms and cormels or present in the
soil where gladioli are grown, can give rise to infections in the course of the
growing season (see also SCHENK, 1958). Under the climatological conditions
in the Netherlands the parasite seldom succeeds in reaching the leaves above
soilin the first year. Only in plants grown from cormels are sori in the leaves
sometimes visible in this stage in August or September. The sori can often
be observed in stolons, cormels, corm scales and sometimes also in the corm
flesh at lifting time. Latent mycelium of the fungus is often present in corms
without macroscopical symptoms; on the contrary it is sometimes absent in
the flesh of corms with sori in the scales. Under natural conditions the infecion rating of the offspring of large corms, just after lifting, is normally 1 or
2;that of corms grownfrom cormelsvariesfrom 1 to 4.The part of the infection cyclejust described iscalled thefirstyearstage (SI).
The following stage (SIB), includes development of the disease in the dry
corms during storage.Thefungus then slowlypenetrates further into the corm
flesh, the rate of spread depending on temperature (see 3.3.3.).
3.L3> The secondyearand delayedsecondyearstage(S2 andS2U)
Fromtheresultsof experimentsgiveninthetables3,4and5itisconcluded,
that the rate of infection of the corms at planting time in the second year has
agreateffect onthedevelopment ofthedisease.If at that timetheparasite has
reached the buds at the top of the corm, the main sprouts show symptoms in
theleavesassoonastheyappear above soil;theydieafter someweeks and rot
away,releasingthe spores.Thelower therateof infection atplantingtime,the
longer ittakes for the symptoms to appear in the main sprout. Sometimes sori
may be observed in the inflorescence only. In some cases an infected plant
is evident only by sori in one or more secondary sprouts growingfrom a bud
on the lower part of the corm. If in the second season symptoms appear in
theparts above soil,wecallthisthe secondyearstage (S2).
95

Soriintheleavessometimesdonotoccuratallinplants growingfrom corms
of the infection types 1or 2. Microscopical examination after lifting often
showsthatthefungus hassucceeded inreachingtheyoungcorms;occasionally
soriarepresent intheunderground parts,inthesamewayasmaybeobserved
at theendofSI. This stageinthedevelopment ofthedisease iscalled delayed
second yearstage(S2U).
Finally the fungus in diseased corms with a low rate of infection issometimesnotabletopenetratetheyoungtissuesatall.Inthatcasetheyoungcorms
escape infection.
Usually twotofive sprouts perplant areformed intheearly flowering cultivars, including one or more from buds implanted in the lower half of the
mother corm. Thechance that adiseased cormgivesrise onlyto sproutswithout sori, maybefairly well excluded. Consequently the plant as a whole falls
in S2.Ontheother hand, looking atindividual sprouts reveals that S2Uisan
important phenomenon inthis group of gladioli (fig.5).
3.2. THE INFECTION

3.2.1. Effect ofinoculation methodandconcentration ofspores
No infection occurs when smut spores areplaced in contact with the base
ofthecorm,orinaholeinthecormflesh, or- bymeansofasyringe- between
the young leaves of thebud.They must beinthe area outside the buds tobe
effective (table 6).
Thepercentageanddegreeofinfection arestronglyinfluenced byinoculation
method, concentration of spores, cultivar, plant material (cormels versus
corms) andsoiltemperature (tables 6,7,8,9andfig.7,seealso 3.3.2).Especially after inoculation under vacuum in a spore suspension with 300to500
spores/mma,thepercentage andrateofinfection areusually very high. Plants
grown from corms inoculated inavacuum often show symptoms intheinner
leaves oftheinflorescence inAugust orSeptember (table 8).After inoculation
ofthecormsinamorenaturalway,e.g.bydustingthecormswith smutspores,
these SI-symptoms inplants from corms arerare.
3.2.2. Time andplace of infection
Theinfectiontakesplaceinstolons,cormelsandcorm scaleswithinacouple
of weeksafter bringingthesepartsinclosecontact with smut spores (table10).
Usually thefungus growsfrom thestolons into the connecting tissue between
theoldandyoungcorm,andfrom thispointpenetrates theflesh of both parts.
The earlier theinfection isaccomplished, thehigher isthe rate of infectionof
the corms atlifting time (table 10,fig.8)
When vacuum inoculated corms are planted in a soil at optimal temperatures for disease development, the smut fungus penetrates the outer twoor
three sheath-leaves (implanted inthebasal node of the young corm) withina
fortnight From there it grows into thestill very small young corm, and soon
reaches hetop Inanexperiment carried outunder these conditions, anabuntZLl
TV?" el "f\ WaS fr t0hTr Cde fi on l ti ah e ev eISe e t a t i v e P°ints> ^ven weeks after
S * S w P ZT
°°
§ - ^es (implanted in nodes higher up
he corm) arefully grownoutatthattime, andthefungus isnot able topenetrate the parts above soil level. The younger leaves and the inflorescence,
96

however, are invaded by the mycelium in a very early stage of development
and carry the fungus as they grow out later on. This explains the appearance
of sori in the inner leaves and the flowers in the last months of the growing
season.In the summer of 1959plants growingfrom vacuum inoculated conns
of the cultivar "Dr. Fleming", showed unusual heavy symptoms in SI (table
8),apparently duetotheuncommonlyhighsoiltemperatures,observed already
inthe beginning of the growing period.
3.2.3. Variableeffects of theinfection in SI
At lifting time plants in SI show different degrees of^Penetration by the
fungus. After infection under natural conditions the situation in plant grown
from conns isnormally that of fig. 9A, Bor c. Inplants frorri™™hte:mycelium often succeeds in invading the whole youngcorm and sometimeseven
theleaves.In suchcormsthe symptomsmayvary widely ^ ^ J » : J ^ _
caseof plantsfrom corms the situation of fig. 9D ISgenerally_ony « * ™ d £
tervacuuminoculationandundergrowingconditionsf™ u « J t e £ 1 * £ ease
After lifting, aperiderm isformed inthebasalpartsof t h e W J ° ™ * ' . g £
enables the roots and old corms to be broken of easily d J n f f e a n ^ e ^ ™
infection bysmutdoesnotinterfere withthedeveloping.of * i c o r ^ayer, ^s
rf
is the casewith some other parasites. ^ , 8 ^
flS
fil^Xn^cSn
showninfig. 9A and B, thislayermayexcludethefungus from thecorm nesn
incases where sori in the scales are present
oTOPPt . H tTnat i n a nu mber
Onthe basis of this type of infection itmightbe
^ f ^ ^ ^ Z
of cases, one or more of the cornels of one plant will carry£yceunm^ev
though he corm flesh were free of the pathogen ^
" ^ J * ^ ^ e £
the corms but not in the cormels, is less probable. The results ol expe
ment, given in table 11, confirm this assumption.
3 3 THE EFFECT OF ENVIRONMENT ON THE DIFFERENT STAGES
OF THE DISEASE

33.1. Effect ofsomeculture practicesinSI
Planting date, plant depth, dressing and lifting date appeared to have no
significant effect on the percentage of infection in M.
3.3.2. Effect of soilhumidityandtemperature inSI
The result of anexperimentwithcormsi n o o j j j j d m a ™ ™ « » g fi
at different soil temperatures and varying sod ™£™*XrL
infection in
totheconclusion that soil^ f ^ \ 0 ^ Z S X ^ ^
*&* h e a '
Sl
(fig.
12).
In
soil
of
12
and
16
°9.^!?n
C
the
moisture
content
had
vier than inmedium moist and moist soil. At zu
noeffect at all.
,
t jmDortantfactor ininducing
Soiltemperature appearedtobebyf^Jhemost^impor^ ^ ^ ^ ^ o f
infection and a high degree of attacK^iig.
h o w n b the for.
20°C isoptimal for the development of * e J ^ ; ^ t h e h i g h rate of inmation of large sori in cormels, scales ana c ^ ^ ^ ^ Q£ ^ i n f e c t i o n
fection of the young corms after litting. AI
jn c o r m gcales a n d
wasless severe; in the experiment, son were iormc
,

cormels, but not in the cormflesh.At 12 °C a slight infection took place;the
sori in the corm scales were very small and inconspicuous and the rate of infection waslow. In soilof 24 °C and higher temperatures the fungus was not
abletopenetrate thehost at allor onlyto anegligible extent.
3.3.3. Effect ofstorage temperature in SIB
The growth of smutmycelium in the dry corms in storage depends on temperature (fig. 13).Between 13 and 20 °C thefungus in corms with a low rate
of infection succeeded in most cases in reaching the vegetative points in the
course of severalmonths.At 25V2 and 9°C the growth, if taking place at all,
wasmuch slower.
Formation or extension of soriinthis stageof the disease wasnot observed,
at least inthe large-flowered cultivars.
3.3.4. Effect of soiltemperature inS2
Soil temperature also has a great effect on the development of the disease
in S2 (table 13,fig. 14).Plants growingfrom corms with a high rate of infection atasoiltemperatureof 12, 16or20 °C,showedtheS2-symptoms assoon
as they appeared above soil.At 24, 28 and 32 °C the plants grew quite normally, without any sign of smut. The apparently healthy plants were microscopically examined after lifting for the presence of mycelium in the young
tissues.At24°Cthefungus had slowlyinvadedthecormsand stolons,without
being able to form soriin the underground parts. The rate of infection of the
young corms was 3 to 4. Sothe conclusion isthat at this soil temperature SI
doesnot occur, but mycelium, oncepresent in the corms, succeeds in growing
in the host in a latent form. Corms formed at a temperature of 28 or 32 °C,
on mother corms of the infection type 4, were not invaded by the parasite at
all and thus escaped attack by the disease. If corms with a low rate of infection are planted, the mycelium apparently grows more slowly at 12 and
16 °C than at 20 °C (see lot III, table 13;probably the rate of infection of
the corms at planting washigher than indicated in the table, due to very slow
growth of the parasite duringthe nine months' storage).
So it may be concluded that whether S2 and S2U develop or whether the
host totally escapes from the disease, is determined by the rate of infection
atplantingtime,thedistancethefungus hastogrowbefore reaching theyoung
tissues, and the soil temperature.
3.4.THEEFFECTOFTHEDIFFERENTSTAGES
OFTHEDISEASEONTHEGROWTHOFTHEHOST

Aslongasthepresenceoftheparasiteislimitedtotheunderground partsof
theplants,the growth of thehost isnot seriously interfered with (table 14).In
S2andeventuallyinSI,theconsequencesof theattack aremore damagingthe
earlier inthe season thefungus reaches the leaves above soillevel.
The analysis of the infections in a group of corms grown from cormels infested by smut spores, is given in table 15.The figures indicate that the percentage of diseased corms is independent of their size (and consequently of
the growth) andthat therateof infection ishigherinthe smallercorms.
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3 . 5 . THE SUSCEPTIBILITY OF GLADIOLUS SPECIES AND CULTIVARS

In table 16 a survey isgiven of Gladiolus species and cultivars in the early
flowering and large-flowered groups in which smut has been observed. The
results with 57 large-flowered cultivars inoculated in vacuum and planted in
a glasshouse, indicate that approximately 50% of the clones in this group are
susceptible to smut. In commercial culture the diseasehas been observed only
in 39 out of more than 700 cultivars grown in Holland. Obviously, smut in
gladioli isnot a real threat to this crop in the Netherlands.
3 . 6 . THE SMUT FUNGUS

3.6.1. The infectionandthemyceliuminthe host
Many attempts were made to germinate smut spores in vitro, but without
success. When on the other hand, spores were brought in close contact with
thesusceptiblepartsofthegrowinghost,germination- to averysmallextent occurred within a fortnight.
The infection hyphae grow over the epidermis and penetrate, via the cuticle and the middle lamellae of the epidermis cells, into the underlying parenchyma tissues (fig. 15). Observations indicate that in some instances infection
may take place through the stomata. The parasite grows with an abundance of intercellular mycelium soon after its establishment in the tissues of
thehost.Fromthestolons,andeventuallythesheath-leaves,thefungus reaches
the corm, where often dense masses of hyphae are formed; especially in the
cells of his particular part coiled and branched haustoria are formed (fig.
16).After penetration of thevegetativepoint ontop of thecorm, alltheyoung
leavesare invaded (fig. 17A and B). Startingintheintercellular spaces,stromatic masses of mycelium arise, pushing aside the cells of the mesophyl and
forming sori filled with smut spores within a few days (fig. 17c and 18). In
some cultivars the symptoms inthe leaves are lessconspicuous. In thesecases
the stroma only fills up the intercellular spaces, without much interference
with the cells of the host (fig. 17D).
3.6.2. The longevityof sporesin the soil
Spores,remaininginthesoilafter adiseasedcrop,keeptheir infection capacityfor at least three years.The strongmeasures taken bytheBulb Inspection
Service against smut, and thefact that usually onlyverylightly infected stocks
arefound inthefield (seldomhigherthan 1%), makeitunlikely that infections
arising from infested soil are of any importance in the cultivation of gladioli
in theNetherlands.
4. C O N T R O L
4 . 1 . PREVENTION OF S I

4.1.1.Soil disinfection
Smutsporesinthesoilcanbekilledbyseveralfungicides. Goodresultswere
obtained withformalin, chlorobromopropene, 3,5-dimethyltetrahydro-1, 5,5,
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2 H-thiadiazine-2-thione, methylisothiocyanate, hexachlorobenzene and pentachloronitrobenzene (table 17). If infection from the soilisexpected, the last
named chemicalisconsidered especially useful onafield scale,from the viewpoint of economics and ease of application.
4.1.2. Pre-planting disinfection
The sporesadheringtotheplantmaterial arefar moreimportant than those
inthe soil.Effective control of thesecanbeattained by dippingthe corms just
before planting in a solution of an organic mercuric fungicide (this treatment
is generally used against other gladiolus diseases in Holland) or of a phenol
compound (table 18).
4.2. PREVENTION OF S2

4.2.1. Hot-water treatment
A hot-water treatment of diseased cormsfor half to onehour at 47 °C kills
the mycelium of the parasite in the flesh, without damaging the crop. Strong
desiccationofthecormsbefore treatmentdecreasesthesensitivityof the fungus
to the hightemperature (tables 19and 20). ,
4.2.2. Water-soaking andanaerobic treatment
Just asthe latent mycelium of theloose smutsinthe embryos of wheat and
barley, the parasite inthe cormflesh of gladioli can be killed at lower temperaturesbyprolongedwater-soaking oranaerobictreatments.Thetime of treatment needed for effective control, increases rapidly with decreasing temperature (table 21).
4.2.3. Dry storage at34 °C
The resultsof the experiment givenintable 19,indicated that the mycelium
of gladiolus smut was killed by dry storage at 34 °C for six weeks. Further
investigations showedthattwotosixweeks'storageofdiseasedcorms at 34 °C
prevents the appearance of S2-plants in the next growing season.
4.3. PREVENTION OF SI ANDS2 INONESTOCK

4.3.1. New infections afterhot-water treatment
Smut spores appeared to survive the hot-water treatment at 47 °C easily;
in the season following thekilling of themycelium in the corm flesh, they are
able to giveriseto newinfections and sothe host isbrought back inSl (table
22). To prevent this, hot-water treated corms have to be disinfected before
plantingusinganorganicmercuricfungicide. If thickmassesof spores occurin
soriinthescalestheyarenotalwayskilledcompletelybythisdip sothat some
new infections may occur. In the large-flowered cultivars spores'in sori in the
corm flesh obviously do not infect the young corms (table 23).
4.3.2. Smut controlin cormels
Dry spores easily survive a treatment lasting half an hour at 60 °C After
a 24 hours'pre-soak inwater, they arekilled whentreated for half an hour at
53 °C (table 24). Presoaked, Dutch-grown cormels can stand a hot-water
treatment at 53 or 55 °C for half an hour, without much risk to the crop
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(SCHENK, 1961). This treatment is recommended nowadays against other important gladiolus parasites.At the same time it prevents the occurrence of SI
and S2 (table 25).
4 . 4 . SMUT CONTROL IN THE EARLY FLOWERING CULTIVARS

In the group of early flowering gladioli the application of the hot-water
treatment at 47 °C has several disadvantages: a)the occurrence of S2-plants
isnot always suppressed (table 27), b)the corms of early flowering cultivars
are easily damaged, whereas the corms of the large-flowered cultivars are not
(table 26), c) the risk of new infections is higher, as apparently in this case
spores in soriin the corm flesh alsolead to new infections.
Complete or nearly complete control isobtained by apre-planting disinfection of the corms with a solution of an organic mercuric fungicide, followed
bydiscardingallplantswithoneormorediseased sproutsduringthe following
growing season (tables 26 and 27).
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