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I. DE PATHOGENITEIT VANVERSCHILLENDE FUSARIUM-STAMMEN
OP KOMKOMMERS,MELOENEN ENBOONEN
INLEIDING

Betreffende deFusarium-aantastingvan Cucurbitaceaënendemeerofmindere
pathogeniteit van de Fusan'um-stammen, die daarbij een rol spelen, is nog
weinig met zekerheid bekend. Bij komkommers, evenals bij meloenen, kan men
2 ziektebeelden onderscheiden (RIETBERG, 17en WOLLENWEBER en REINKING,
22):: Ie. Eenvoetziekte, waarbijdepoot, dehooïdw.ortelenhet onderstedeelvan
den stengel bruin kleuren. Er ontstaan vaak scheuren en diepe spleten, terwijl
het weefseltenslotte gaat verrotten. Somstrekt debruinkleuring ookhoogerden
stengel op,terwijlde afstervende plant vaak bedektwordt meteen aanvankelijk
witte, later rosegekleurde myceliumlaag.Derosekleur treedt opbij devorming
Vantalloozeconidiën.2e.Eertverwelkingsziekte.Ookinhet eerstegevalgaande
planten tenslotteverwelken, vooralop zonnige dagen. Somstreedt er echter een
verwelking op,die niet vooraf wordt gegaan door deonder Ie beschreven symptomen. Wel blijken de hoofdwortels tenslotte ook geheel verrot te zijn. Dit verschijnsel treffen wenaarverhouding vakeraanbijmeloenendan bijkomkommers
(in.'tbijzonder bijkaskomkommersweinig).
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Ter verklaring van deze waarnemingen werd wel verband gezocht met de verschillen in luchtvochtigheid tusschen kassen en platglas. In kassen is de luchtvochtigheid steeds hoog;daardoor zou de Fusariumschimmel makkelijker uit den
stengel naar buiten kunnen groeien en uitwendige symptomen veroorzaken. Het
isniet onmogelijk, dat dezeinvloed inderdaad bestaat. Uit het volgende zal echter
blijken, dat daarnaast ook verschillen in het ziektebeeld veroorzaakt kunnen
worden door de omstandigheid, dat niet alle F«san'«m-stammen deze gewassen
op dezelfde wijze aantasten.
Wat nu de Fusan'um-soorten betreft, die op de komkommer kunnen voorkomen, hiervan noemen WOLLENWEBER en REINKNG (22) o.a. F. solani, F.orthoceras, F. bulbigenum en F. oxysporum var. aurantiacum. In 't bijzonder deze
laatste zou alsverwekker van devoetziekte inaanmerking komen,hoewel nimmer
overtuigende inoculatie-proeven verricht zijn (LINDFORS, 11).
Bij watermeloenen is in Amerika wel met zekerheid vastgesteld (WILSON, 21),
dat voetrot en verwelking veroorzaakt kunnen worden door F. bulbigenumvar.
niveum. Deze Fusarium gaat niet over op netmeloenen. Hierop is in Amerika
echter een zeer nauw verwante Fusarium aangetroffen (LEACH, 9), waarschijnlijk
een vorm van F. bulbigenum var.niveum, diewel in staat is netmeloenen te infecteeren, maar geen watermeloenen aan kan tasten. In Duitschland en Rusland is
van voetzieke netmeloenen F. oxysporum var.aurantiacumgeïsoleerd, diedaar als
de verwekker van deze ziekte beschouwd wordt (WOLLENWEBER en REINKING,
22). Tenslotte is in Zuid-Frankrijk op cantaloupen een ernstige aantasting waargenomen, dietoegeschreven wordt aan vormen van F. solani (DUFRÉNOY, 3).
Er was dus nog slechts weinig bekend betreffende de pathogeniteit van de op
komkommer voorkomende Fusaria. Dóór mijn voorganger, Ir. RIETBERG, zijn
eenzeergroot aantal isolaties gemaakt, meestal afkomstig van zieke komkommerplanten, o.a. in alle gevallen waar grondmonsters onderzocht zijn in verband met
de Fusarium-ziekte (RIETBERG, 17). Ook van tal van andere gewassen werden
door hem Fusaria geïsoleerd, o.a. van meloen, augurk, boon, peen, schorseneer,
anjer en freesia. Het was nu in de eerste plaats noodig deze isolaties te schiften,
hun pathogeniteit te bepalen en de belangrijkste te determineeren. Daarna kon
dan de vatbaarheid van verschillende komkommer-, meloen- en boonen-soorten
voor deze Fusarmm-stammen bepaald worden. Uit het onderzoek van RIETBERG
(17)was reeds gebleken, dat dit de belangrijkste waardplanten voor komkommerFusaria waren. Een door hem van komkommer geïsoleerde F. bulbigenum var.
niveum bracht ook meloenen- en boonen-planten tot afsterving, terwijl een van
boonen geïsoleerde F. angustuminhoofdzaak slechts boonen aantastte.
Betreffende eventueele verschillen in vatbaarheid voor Fusarium-aantasting
van de bij ons geteelde komkommer- en meloensoorten isuit de literatuur weinig
of niets bekend. Wel zijn er in Amerika verschillen in vatbaarheid vastgesteld
bij netmeloenen (LEACH en CURRENCE, 10) en bij watermeloenen (BENNETT, 1),
diewaarschijnlijk op een groot aantal erfelijke factoren berusten, zoodat het verkrijgen van resistente rassen door kruisingen niet eenvoudig is. Dé practijkervaring is echter, dat op grond, waar gewone groene komkommers niet meer geteeld kunnen worden tengevolge van de Fusarium-ziekte, vaak nog wel witte en
gele komkommers, sommige soorten meloenen, en boonenverbouwd kunnen worden. Het was daarom van beteekenis de vatbaarheid van deze gewassen voor de
verschillende op komkommer pathogène Fusaria na te gaan.
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METHODE VAN ONDERZOEK

VoordeisolatieendeterminatievandeFusarium-stammenwerdendevolgendi
voedingsbodemsgebruikt: IeKersenagar, 2emoutagar,3eaardappelagar (aange
zuurd),4egestoomderijst. Erwarenverschillendetypen, dieopaldezevoedings
bodemsvolkomen hetzelfde uiterlijk endezelfde spore-vormen verteondetr. Hier
vanwerd dan steedsslechts 1 isolatie aangehouden, ookal bestaat natuurlijkd<
mogelijkheid, dat er tusschen morphologisch gelijke typen nog verschillen ir
pathogeniteit bestaan.Ookbijde45aangehouden isolatieswaren ernogverscheidene, waarvan ondersteld werd, dat ze identiek waren. Daar het onderzoek var
zooveel isolaties op pathogeniteit bij normaal opgekweekte planten in pottent«
veel tijd enruimtegevraagdzouhebben, is gezochtnaar eenanderemethodeonde meer en minder pathogène Fusaria te schiften. Daartoe werd devatbaarheid
van komkommerkiemplantjes voordeverschillende Fusarium-stammenbepaald,
Deze werden opgekweekt in cultuurbuizen ( ± 20 cm hoog en 3j cm wijd). Als
voedingsbodem werd Knops-agar gebruikt, d.w.z.een Knopsvoedingsoplossing,
waaraan 2% agar-agar is toegevoegd. Hierop kiemden de komkommer-zaadjes
aanmerkelijk vlotter dan op van der Crone-agar. Het beste voldeed demethode,
waarbij inelkebuisineèngleufje indeagar 1 ontsmet komkommerzaadje tekiemenwordt gelegd.Erwerdsteedszaadgebruikt vanspot-vrije komkommers,dat
te voren ontsmet isdoor3minuten teschudden met 2°/ 00 ceresan. Er isookgeprobeerd deplantjes telatenkiemen intevorenontsmet Maaszandendezedaarna
over te brengen in de cultuur-buizen. Op die wijze werd echter veel meer last
ondervonden van verontreinigingen (vooral bacteriën), zoodat deze methode
verder niet toegepast is.
Voor het infecteeren van de plantjes werden steeds jonge cultures van de
Fusarium-isolaties gebruikt. Bij het ouder worden van de cultures hoopen zich
nl.stoffen op,diedeontwikkelingvan deschimmelremmen. Bijeen.oriënteerend
proefje bleek er inderdaad een belangrijk verschil in agressiviteit te bestaan tusschenjongere,enoudereculturesvan eenzelfde isolatie.Daaromwerden geenculturesouder dan 3à4wekengebruikt.
Tenslotte isertevoren nogeenproefje genomenomuit te maken,wat debeste
methodevan inoculatiewas.Hiertoewerden devolgende3methoden vergeleken:
Je. Een stukje gestoomderijst met Fusariumwerd zonder meerbij degrensvan
wortel en stengel gelegd.
2e. Het onderste deelvan den stengel werd verwond door er voorzichtig meteen
mesjewatvanhet buitensteweefselafteschrappen.HieropwerddeFusarium
gebracht.
3e. De hoofdwortel werd op een dergelijke wijze verwond en daarop werd de
Fusariumgebracht.
Deze methoden hadden allen ongeveer hetzelfde resultaat, nl. een geslaagde
infectie met overeenkomstige symptomen bij het gebruik van denzelfden Fusa*
rium-stam. Elke inoculatie werd in duplo uitgevoerd. Bij gebruik van stam II
(evenals de andere stammen toen nog niet nader gedetermineerd) kwam steeds
uitsluitend een aantasting van de wortels voor, die meer of minder sterk bruin
kleurden. Bij gebruik van stam III bleven de planten practisch gezond. Bij het
gebruik van destammen IVen IVatrad eenmeerofminderhevigebruinkleuring
aandenstengelendenstengelvoet op,bijelkder3infectie-methoden. Welwasde
aantasting het hevigst bij beide plantjes geïnoculeerd met stam IVa volgens de
eerste methode (mycelium uit de steïigeltjes groeiend), bij één der plantjes ge-
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inoculeerd met stam IVvolgens deeerste methode, en bij één der beide plantjes
geïnoculeerd met stam IVavolgens,detweede methode.Deinvloed van de wijze
van infectie was dus veel geringer dandeinvloed van den Fusarium-ûam.Daar
sommigestammen bij voorkeur den wortel bleken te infecteeren enanderestammen den stengel, werd besloten om bij het navolgende onderzoek de Fusarium
steeds zonder voorafgaande verwonding op de grens van wortel en stengel aan
ie brengen.
DE PATHOGENITEIT VAN DE FUSARIUM-STAMMEN

Voorhet vergelijken van depatho'geniteit werden alle45Fusarium-isolatiesop
de boven beschreven.wijze beproefd op telkens 5 komkommerkiemplantjes. Dit
onderzoek had plaats van Maart tot Juli 1940. Debuizen werden in een kasgeplaatst,die in het voorjaar verwarmd was. Decontrole van het ziektebeeld had
twee maal plaats met tusschejipoozen van ongeveer 10dagen na deinoculatie.
Er was ook steeds een contrôle-série van 5 planten aanwezig. Ook deze kunnen
somseenbruinkleuring opdewortelsvertoonen. Ophetoogenblikvan inoculatie
warendeplantjes, dieookzonderschimmeleenbruinkleuringaandewortelsgaan
vertoonen, voor een deel reeds te onderkennen. Deze werden dan van de proef
uitgesloten. Niettemin trad toch nog vaak bij 1 of 2controle-planten een bruinkleuring aan dewortelsop.
Op grond van dit onderzoek konden de verschillende Fusarium-isolaties verdeeld worden in 3groepen, elk met een ander aantastingsbeeld op komkommerkiemplantjes:
Ie. Eenmeerofmindersterkebruinkleuringvandewortels,somsgepaard gaande
met slechtseengeringe bruinkleuring aan den stengelvoet..
2e. Een bruinkleuring van den stengelvoet, welkezich echter niet in belangrijke
matelangsdenstengelomhooguitbreidt.Somskomtdantevensbruinkleuring
aan dewortelsvoor..
3e. Eenduidelijke bruinkleuringvandenstengelvoet,welkezichlangsdenstengel
omhoog uitbreidt, en de plantjes vaak snel tot afsterving brengt. Ook in dit
gevalkomt vaak bruinkleuring aan dewortelsvoor.
Verschillende isolaties,waarvan opgrond van hun morphologischeeigenschappen verondersteld werd, dat zij wellicht identiek zouden zijn, bleken ook een
grooteovereenkomst inaantastingsbeeld tezientegeven.
Het wasechter niet goed mogelijk een scherpe grens te trekken tusschen voor
komkommers wèlen niet-pathogene Fusaria. Van de45isolaties veroorzaakten
er 24slechts een wortelaantasting, die meestal van weinig beteekenis was.Met
demeestevan dezeisolatieswerd dan ookniet verder gewerkt: Dekeuzevan de
isolaties,dieaangehouden werden, moest echter eenigszinssubjectief zijn. Ookis
het natuurlijk niet onmogelijk, dat Füsarium-stammen, dieopkiemplantjes van
spot-vrije komkommers weinig schade veroorzaken, oudere planten of andere
komkommer-soorten welernstig aan kunnen tasten. Het is dan ook niet geheel
uitgesloten, dat we Fusflrium-stammen uitgeschakeld hebben van verder onderzoek,welketochvanbeteekeniskunnenzijnvoordekomkommer-enmeloenenteelt.
• AangehoudenwerdindeeersteplaatseenFusarium-stam, dieenkeleenwortelaantasting veroorzaakte, zijhet somsinvrijernstige mate.Waarschijnlijk waren
hiervan een6-tal isolaties aanwezig. Dezeschimmelwerd evenals deandereaangehouden Fusarium-stammen ter determinatie opgezonden naar het Centraal
Bureau voor Schimmelcultures te Baarn, waar men zoo welwillend was deze
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voor onste determineeren. Het bleek Fusarium solani var. Martiite zijn. Chlamydosporenterminaalenintercalaar.Sporen met5septen49,0 x 5,86,«,volgens
1
WOLLENWEBER 48 x 5,7p ) (zie afb. 1). De symptomen door deze Fusarium
veroorzaakt op komkommerkiemplantjes ziet men op afb. 3,rechts. Deze Fusarium behoort tot de Martiella-groep, welke schimmels niet in de vaatbundels
groeien. Zijklimt dan ookniet door den stengel naar boven.
Alle overige aangehouden Fusaria bleken tot de Elegans-groep te behooren;
dit isdegroepvan vaatziekten verwekkende Fusaria. En dezeklimmen ookallen
meerofminderver indenstengel naar bovenbijdejongekomkommerplantjes in
cultuurbuizen.
Van de 21 isolaties, die een aantasting van den stengel veroorzaakten, bleef
bij 14deaantasting inhoofdzaak beperkt tot denstengelvoet. Bijenkeleisolaties
wasdezeaantastingzoozwak,datzijvanverderonderzoekwerdenuitgeschakeld.
Aangehouden werden twee Fusan'um-stammen, waarvan tesamen een 6-tal isolatiesaanwezigwaren,endiebeideinBaarngedetermineerd werdenals Fusarium
orthoceras,var.longius.Chlamydosporentalrijk,terminaalenintercalaar.Conidiën
meest met3septen41,2 X3,65/*.Beidestammen verschilden eenigszins invirulentie, maar vertoonden overigens inderdaad veel overeenkomst in aantastingsbeeld opkomkommer-kiemplantjes (zieafb. 4,links).Van de Fusarium-isolaties,
diedenstengelvan dejongekomkommerplantjes ookhoogeropaantastten,werdener4ter determinatie naar Baarnopgezonden. Dezebleken2aan2identiekte
zijn, zoeals trouwens reeds vermoed werd. Eén dezer Fusaria was Fusarium
orthoceras,waarvaneen4-talisolatiesvoorkwamen.Chlamydosporenterminaalen
intercalaar. Conidiën met 3septen 35,5 X3,8/*. Conidiën met 5septen, zelden
46,7 x 3,3[A en 48 x 4/*. Desymptomen op komkommerkiemplantjes ziet men
op afb. 3 links. Deandere Fusarium was Fusarium angustum, die eveneens een
4-tal malen voorkwam onder de beproefde isolaties. Chlamydosporen terminaal
en intercalaar. Conidiën met 3septen gem. 42 x 4,2/i, volgens WOLLENWEBER
39 X4/*. Conidiën met 5 septen 58 x 4,4(i, volgens SHERBAKOFF 58 x 4,3/t.
Conidiën met 4 septen 59,6 x 4,3fi. Conidiën met 6 septen, zelden 85 X4,7/*
(zieafb.2). DezeFusariumveroorzaakt eennoghevigeraantastingdan Fusarium
orthoceras. Juist omdat deze Fusan'um-stammen zoo'n hevige aantasting veroorzaakten, werden hiervan meerdere isolaties naar Baarn ter determinatie opgestuurd, waardoor de zekerheid verkregen werd, dat die isolaties,welke wijvoor
identiek hielden, dit ook inderdaad waren.
Merkwaardig is, dat de door RIETBERG ZOObelangrijk geachte, en in Amerika
veel voorkomende Fusariumbulbigneum var.niveumniet voorkwam onder de
isolaties, die de jonge komkommerplantjes het sterkste aantastten. Deze Fusarium, alsmede Fusarium oxysporum var. aurantiacum, die in meerdere Europeesche landen van komkommer-planten met voetziekte en verwelkingsziekte geïsoleerd werd,werden onsbereidwillig door het Centraal Bureau voorSchimmelcultures te Baarn verschaft, zoodat ook deze Fusan'um-stammen in het verdere
onderzoek betrokken konden worden. Hun pathogeniteit werd eveneensbepaald
opkomkommer-kiemplantjes incultuurbuizen. Fusariumbulbigenum var. niveum
veroorzaakteeenmeestzwakkeaantastingvandenstengelvoet (zieafb.4rechts),
terwijl Fusariumoxysporum var.aurantiacum den geheelen stengel aantastte,
ongeveer opdezelfde wijzeals Fusarium ortheceras.
J

) DebeschrijvingvandezeFusariaisafkomstigvanhetCentraalBureauvoorSchimmelcultures.
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DE VATBAARHEID VAN VERSCHILLENDE SOORTEN KOMKOMMERS, MELOENEN EN
BOONEN VOOR FUSARIUM

Het doelvan dit onderzoek was na te gaan, in hoeverre deverschillende voor
groene komkommers pathogène Fusan'um-stammen, de meest bekende soorten
komkommers, meloenen en boonen aantasten. Er zijn dus alleen plantensoorten
gebruikt, dieveelgekweekt worden, en waarvan bekend is,dat zij door Fusaria
aangetast kunnen worden:
1. Leidschegele komkommer.
2. Halflange witte Westlandsche komkommer.
3. Zuivere Spiers (flesch-model, groen).
4. Improved Telegraph (stompmode], groen).
5. Witte suikermeloen.
6. Enkele netmeloen.
7. Oranje ananasmeloen.
8. Vroege Veensche kassnijboon.
9. Erectra smalscheedige pronkboon.
10. Stamprincesseboon, dubbele zonder draad.
Allehiervoorbehandelde Fusarium-soortenwerden inditonderzoekbetrokken
en afzonderlijk op bovengenoemde gewassen geïnoculeerd:
a. Fusarium solani var. Martii.
b. Fusarium orthoceras var. longius.
c. Fusarium orthoceras.
d. Fusarium angustum.
e. Fusarium bulbigenum var. niveum.
f. Fusarium oxysporium var. aurantiacum.
Er werden twee verschillende methoden gevolgd bij dit onderzoek: le. De
methode met kiemplantjes in cultuurbuizen, zooals deze bij het onderzoek naar
de pathogeniteit der Fusarium-isolaties toegepast is. 2e. Dezelfde inoculaties
werden ook verricht bijjongeplanten inpotten ineenproefkas. Daartoewerden
deverschillende Fusön'um-soorten, gegroeid opgestoomde rijst, door den grond
van telkens 4 potten gemengd, waarin dan onmiddellijk de planten van het te
beproeven gewaswerden gepoot.
Voor de beoordeeling van de resultaten der kiemplant-methode, werden de
plantjes in4categorieën verdeeld:
I. gezond.
II. met bruinkleuringop dewortels.
III. met bruinkleuring van den stengelvoet.
IV. met bruinkleuring van den geheelenstengel.
Bij een bepaalde serie vallen echter niet alle plantjes steeds in dezelfde categorie.Omeenduidelijker overzicht te krijgen isdaarom eencijfer berekend voor
degemiddelde aantasting inelkeserieopdevolgendebasis:plant uit categorie I
cijfer 0,cat. IIcijfer Zxlz,cat. Ill cijfer 62/8,cat. IVcijfer 10(zietabel 1,blz.58).
Ookbijdenietgeïnoculeerdekiemplantjes komenervaak meteenminofmeer
bruinenWortelvoor. Dezezijn erinhet beginnietvoldoendeuitgeselecteerd,wat
deoorzaak isvan debetrekkelijk hoogecijfers voordecontrôle-groepindeeerste
series.Dezeproevenzijrinietallenophetzelfdetijdstipgenomen.Ditisechtergeen
overwegend bezwaar, daar uit andereproeven isgebleken,datdeinvloedvan het
seizoenopdeontwikkelingvan hetziektebeeldbijdekiemplant-methodegeringis.
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TABEL1.
a
Soort gewas

1. Leidsche gele komk. .
2. Witte Westl. koink. .
3. Spiere
4. Improved Tel
5. Suikermeloen . . . .
6. Netmeloen
7. Ananas
8. Vroege V.snijboon . .
9. Erectra pronkboon . .
10. Stamprincesse boon
J
a)

Inoculatiedatum

13- 9-'40
13- 9-'40
20- 9-'40
24-10-'40
24-10-'40
24-10-'40
17- 3-'41
15- 4-'41
21- 4-'41
16- 5-'41
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>
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» • ° °'
3*3 .
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O
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3t,

sa
fa S
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3
1
2
0
1
1
0
1
0
1

4
2
4
3
2
3
3
2
7
2

6
8
7
8
8
7
3
10
5
6

9
8
10
8
10
10
9
4
5
5

10
10
10
8
10
10
10
5
5
6

2
4
2
3
4
3
3
3
5
5

ƒ')
_ O. 3

3? .
n. 3 >

10
. 9
6
7 •
10
9
6
9
10
10

JnoculatiedatumLeidschegelekomk. t/mAnanas 17-3-'4L
) Inoculatiedatum21-6-'41.

Wanneer men bovenstaande cijfers kolomsgewijze bekijkt, krijgt men een
indruk van het verschil in vatbaarheid van debeproefde gewassen voor een bepaalden Fusan'um-stamenvan depathogeniteit envirulentie van dezen stamin
het algemeen. Wezien dan, dat de aantasting door Fusarium solani var. Martii
zichin het algemeen beperkt tot eenbruinkleuringvan dewortels.Slechts bijde
Erectrasmalscheedigepronkboon isdeaantasting heviger,zoodat ook destengelvoet bruingekleurd is.Fusariumorthocerasvar, longiusveroorzaakt bijdemeeste
gewasseneenvrijsterke aantasting. Bij dekomkommer- en meloensoorten komt
zoowel bruinkleuring van den stengelvoet als soms ook vandengeheelenstengeL
voor. Alleen de oranje ananas-meloen wordt veel minder aangetast. Devroege
Veensche snijboon wordt zeer sterk aangetast, de andere boonensoorten matig.
Fusarium orthoceras geeft bij de verschillende komkommers en meloenen een
hevigetot zeerhevige aantasting tezien,diezichmeestal overdengeheelenstengel uitbreidt. Deboonensoorten vertoonen slechts een matige aantasting.Fusariumangustum veroorzaakt bij komkommers en meloenen een zeer hevige aantasting, die zich over den geheelen stengel uitstrekt, terwijl de verschillende
boonensoorten meestal een bruinen stengelvoet vertoonen. Fusariumbulbigenum
var. niveum veroorzaakt bij alle gewassen slechts een betrekkelijk zwakke aantasting.Dezebeperktzichtot eenbruinkleuringvandenwortel,alofniettesamea
met een bruinkleuring van den stengelvoet. Fusarium oxysporum var. aurantiacumveroorzaakt daarentegen bij de meeste gewassen, ook bij de verschillende
soortenboonen,dehevigstesymptomen.Deananasmeloen werdwat minderaangetast (alleenbruinkleuring van denstengelvoet),evenalsmerkwaardigerwijzede
beidesoorten groenekomkommers.
Wanneer wedecijfers van tabel 1 rij voor rij.bekijken, krijgen weeen indruk
van de vatbaarheid en gevoeligheid der beproefde gewassen in het algemeen.
Deze blijkt niet zoo sterk te verschillen als de pathogeniteit van de diverse
Fusarium-stammen. In het bijzonder valt het geringeverschil invatbaarheid op
tusschen degroene,geleenwittekomkommers.Ookdemeloenenzijnvrijweleven
vatbaar;alleendeoranje ananasmeloen ist.o.v.sommige Fusaria {Fus. orthoceras
var.longius en Fus. oxysporum var. aurantiacum) minder gevoelig. Deverschillende boonensoorten zijn over het algemeen ook minder gevoelig, hoewel deze
zich t.o.v. bepaalde Fasan'um-stammen soms afwijkend gedragen:Zooblijkt de
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Erectra smalscheedige pronkboon gevoelig voor Fusariumsolanivar.Martii,
terwijl de vroege Veensche snijboon extra gevoelig isvoor Fusarium orthoceras
var. longius.
Deproeven in potten gaven in groote trekken dezelfde resultaten te zien. De
verschillen inpathogeniteit tusschen de Fusarium-stammen kwamenechterdoor
verschillendeomstandigheden mindergoedtot uiting. Ie. Hetbleekachteraf, dat
er besmetting tusschen de series onderling heeft plaats gehad, zoodat tenslotte
zelfs de controle-planten afstierven ten gevolge van Fusarium-aantasting. 2e.
Bestonden deseriesslechtsuit4planten,waardoorhetresultaat minderbetrouwbaar was. 3e. Traden er ook nog diverse andere kwalen op, waardoor een deel
derplantentot afsterving gebrachtwerd (Sclerotina,bacterie-rot,spint).
*De verschillen in vatbaarheid en gevoeligheid tusschen de gewassen traden
echter bij deze potproeven juist duidelijker naar voren. De Leidsche gele en de
witte Westlandsche komkommers stierven, ten gevolge van de Fusarium-aantasting pas enkeleweken later af dan degroene komkommers (zuivere Spiersen
Improved Telegraph).Deafsterving van dewitte suikermeloen en deenkelenetmeloen begon wat later dan bij degroenekomkommers, maar zettesneller door.
Deafsterving van de ananas-meloen verliep ongeveer parallel aan de afsterving
van dewitte engelekomkommers. Devroege Veenschesnijboon stierf wat later
af dan de stamprincesseboon, dubbele zonder draad, terwijl de Erectra smalscheedigepronkboon hef minsteaangetast werd.
Een zeer merkwaardig verschijnsel bijdepotproeven was,dat bijverschillende
gewassen (o.a. bij allekomkommers en bij deananasmeloenen) deplanten inde
potten metgrond,diegeïnoculeerdwasmet Fusariumsolanivar. Martii, noglater
afstierven dan decontrole-planten. Het gaf den indruk, dat deze schimmel een
beschuttende werking uitoefende tegen infectie met heviger pathogène Fusaria.
Wellicht is hier sprake van een antagonistische werking tusschen verschillende
Fusarmm-stammen,waardoor dezezichmindergoed kunnen ontwikkelen ineen
milieu(hetzijgrondofplant),datreedsbezetisdooreen anderen Fusan'um-stam.
Deomstandigheid, dat de pronkboon bij depotproeven het minste aangetast
werd, was zeer opvallend. Deervaring in de practijk is nl., dat pronkboonen in
vruchtwisseling met platglas-komkommers en meloenen juist vaak in ernstige
mate door Fusariumaangetast kunnen worden.Daaromwerden in 1941nogeens
verscheidene isolaties gemaakt van door Fusarium aangetaste pronkboonen. In
demeestegevallen werd Fusariumsolanivar. Martiigeïsoleerd. Daar nujuist bij
platglaskomkommersenmeloenenvaakverwelkingenafsterving optreedt,zonder
dat zichFusariumopdestengelsofderanken ontwikkelt,ligtdeveronderstelling
voor dehand, dat in diegevallen Fusarium solani var. Martiiop den voorgrond
treedt. Inderdaad werddezemeermalenvan opdergelijkewijzeafgestorven komkommers enmeloenengeïsoleerd.OokdezeFusarium, diegeenvaatparasiet is en
enkel dewortelsaantast, kan deplanten dustot afsterving brengen, doordat het
wortelstelsel geheel verrot. Wel kan deafsterving in dit geval vertraagd worden
door devormingvan nieuwewortels,dietijdelijk gezond blijven.
Conclusies:
1. De witte en gele komkommers kunnen even hevig door de meest voorkomende Fusarium-stammen aangetast worden al« de groene komkommers. Het
duurt bijdezekomkommersechtereenigewekenlangereerzij afsterven.
2. Deananasmeloen is wat minder gevoelig dan de andere meloensoorten, in
het bijzonder t.o.v.enkelebepaalde Fusarium-stammen.
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3. Devaak sterke aantasting van de pronkboon wordt meest veroorzaakt
door Fusarium solani var. Martii,dieookopplatglas-komkommersenmeloenen
veelaangetroffen wordt.
4. Dehevigesymptomen opdestengelsvankomkommers (in't bijzonderkaskomkommers)worden vooralveroorzaakt door Fusarium orthocerasen Fusarium
angustum.
5. De pathogeniteit van in het buitenland van komkommer of meloen geïsoleerde Fusarium-stammen (totdegroep dervaat-parasieten behoorend)t.o.v.
de door onsgekweekte gewassen, wijkt sterker af van de bij ons inheemsche
Fusarium-stammen, naarmate deze Fusaria uitverder afgelegen streken afkomstigzijn (b.v. Fusarium bulbigenum var. niveum uitAmerika).Hetisdaaromwel
zeertwijfelachtig ofinAmerika resistente komkommer-rassen,hierookresistent
zullen zijn.
6. In sommige gevallen schijnt eenminder pathogène Fusarium eenbeschermende werking uit te kunnen oefenen tegen aantasting door heviger pathogène
Fusaria.
ANTAGONISTISCHE WERKING TUSSCHEN VERSCHILLENDEFUSARIUM-STAMMEN

Het isheelgoed mogelijk, dathier niet zoozeersprake isvaneenzuiver antagonisme dan welvaneenvoedsel-concurrentie.Ditisnietvérderonderzocht.Het
is echter een bekend feit (RIETBERG 17),dat na ontsmetting van den grond,
(vooral wanneer dit geschiedt door te stoomen), een hernieuwde infectie met
Fusarium zich veel sneller uitbreidt dan in niet ontsmetten grond. Dit wordt
toegeschreven aan het vrijkomen van groote hoeveelheden ammoniak inden
grond tengevolgevandeontsmetting.Ammoniak isnl.eenuitstekendevoedingsbron voor Fusarium, terwijl hetdeplanten gevoeliger maakt voor schimmelaantasting (VAN DER VEEN, 19). Hetdoelvandit onderzoek was nunategaan, of
door het brengen vaneenonschadelijke Fusarium in pasontsmetten grond,de
besmetting metpathogène Fusaria kanworden tegengegaan.
Daartoe werden van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures te Baarn
enkele Fusarium-stammen ontvangen,dienauwverwant warenaandevoorkomkommer pathogène Fusaria. Deze werden eerst beproefd ophun pathogeniteit,
t.o.v. komkommer-kiemplantjes incultuurbuizen. Daarbij bleken o.a. Fusarium
redolens (reeds door RIETBERG genoemd, 17)en Fusarium conglutinans eenigszins
pathogeen te zijn, ongeveer zooals Fusarium bulbigenum var. niveum. Fusarium
solani daarentegen tastte dekiemplantjes inhetgeheelnietaan.
Met deze laatste schimmel werd daarom op9Mei 1941eenpotproef aangezet
omnategaan,ofdeze Fusarium een beschuttende werkingkanuitoefenen tegen
aantasting doorpathogèneFusaria. Erwerden daartoe 10nul-potten gevuldmet
een ± 10cmdikke laag kweekgrond, diebesmet wasmeteenmengselvanvoor
komkommer pathogèneFusaria. Nadat wedezeFusaria zicheenigen tijd verder
hebben laten ontwikkelen indenondergrond, werden op 14Mei5potten aangevuld met grond, diegedurende 2uur in een autoclaaf gestoomd was(bereikte
temperatuur 85-95°C). Deandere 5potten werden aangevuld met denzelfden
gestoomden grond, welketevoren geënt wasmetFusarium solani. Hiervoor werden 5reageerbuizen metgestoomde rijst, volgegroeid met Fusarium, op 10 kg
gestoomden grond gebruikt. Op 15Mei werden de jonge komkommerplanten
(Spiers)indepotten geplant.
Na2maandeniséénderplantenuitdegroep,geënt metFusariumsolani, afge-
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storven tengevolgevan Sclerotinia-aantasting. Eentweedeplant uit dezegroep is
eind Augustusafgestorven, derest eind September. Dezeafsterving ginggepaard
met meer of minder duidelijke verschijnselen van Fusarium-aantasting. Dit was
ookhetgevalbijdeplanten,gekweekt ingrond,dienietgeëntwasmetFusarium
solani. Hiervan stierven 2 planten reeds begin Augustus af en 2 planten eind
Augustus,terwijl delaatste plant pas begin October afstierf. Over het algemeen
zijn deplanten in den grond geënt met Fusarium solani, dus ongeveer 1 maand
langerinlevengebleven,alsmendedoorSclerotiniaaangetasteplant uitschakelt.
Alleplanten hebben bovendiengeleden ondereenhevigespint-aantasting.
Deopbrengst aan komkommerswasalsvolgt:

Zonder Fus. solani:
aantal
gewicht in kg
Met Fus. solani:
aantal
gewicht in kg

A

B

6
3,60

1
0,46

22
11-

1
0,46

A+B+C

Stek

3
1,05

10
5,11

10
2,82

1
0,38

24
11,84

1
0,29

- C

Zonder Fusariumsolaniduseentotaalgewichtvan7,93kgof 1,59kgperplant.
Met Fusariumsolani werden naar verhouding veel meer A-komkommers verkregen, nl. ongeveer 5 per plant tegenover 1per plant zonder Fusarium solani.
Het totaal gewicht aan komkommers bij enting van den grond met Fusarium
solani bedroeg 12,13kg, of 3,03kg per plant, waarbij het aantal planten op4is
gesteld,omdat 1 plant reedsdoorSclerotinia-aantasting afgestorven was,eerdeze
deeerstekomkommersgeleverd had. Hoewelerduseengroot verschilten gunste
van deenting met Fusarium solani te zien is,ishet aantal planten voor eenbetrouwbare conclusie welwat tegering.
Er zijn echter ook bij andere proeven aanwijzingen verkregen, dat enting van
pasontsmetten grond met Fusariumsolanieengunstigeninvloed uit kan oefenen
ophet langergezond blijven van het komkommer-of meloenengewas. Uit onderzoekingen van ZILLING (23), REINKING (14)en REINKING en MANNS(15)istrouwensreedsgebleken, dat in den grond steedseen populatie van eengroot aantal
verschillende Fusan'um-stammen voorkomt. Door herhaalde teelt van eenzelfde
gewaskunnen bepaalde Fusar/um-soortenzichtenkostevandeoverigesterkvermeerderen. Zoovermeldt ZILLING (23), dat na langdurige cultuur (hetzij bouwland of grasland) de Fusaria van degevaarlijke Elegans-groep het grootste deel
van d%Füsar/um-populatie in den grond gaan vormen (tot 83% toe),terwijl na
een braakperiode deze Fusaria weinig meer voorkomen, zonder dat dit van invloed isophet totaal schimmelgetal.Menkanzichdusheelgoedvoorstellen, dat
naentingvan eenpasontsmetten grond met eenonschadelijke Fusarium, pathogène Fusaria zich hierin bij een eventueel voorkomende besmetting minder snel
uit zullen breiden.
Erisooknogeenproefgenomenmetentingvandengrond met Fusariumsolani
bij een meloenenrij van 88ramen. Hiervan waren 80 ramen gestoomd met een
laagdruk-stoomapparaat, waarvan de capaciteit te klein was voor het gebruikte
stoomrek. Dientengevolge werd niet overal een voldoende hooge temperatuur
verkregen om de Fusarium te dooden. Het resultaat was dan ook niet best. Bij
40van de80ramen werd degestoomdegrondgeënt met Fusariumsolani, enwel
bij20ramen ± 2wekennadeontsmetting,terwijl deoverige20ramenpasgeënt
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werden na het klaarmaken van derijen (na ± 2maanden).Alleplanten zijn vroegtijdig afgestorven tengevolge van Fusarium-aantasting. Toch waren erverschillen
tusschen de groepen, hetgeen duidelijk blijkt uit de opbrengsten:
Opbrengst perraam

Groep

Aantal
1,4
2,1
2,3
2,8

gestoomd,nietgeënt
gestoomd,na ± 2maandengeënt

|

kg
1,3
2,5
2,6
3,2

Hieruit ziet men, dat het stoomen nogwel eenig effect gehad heeft. Enting met
Fusarium solani had echter alleen een duidelijk gunstig resultaat, wanneer dit
spoedig na deontsmetting gebeurde.Wellicht washet resultaat nogbeter geweest,
wanneer de grond onmiddellijk na de ontsmetting geënt was. Ook deze cijfers
zijn echter in verband met andere verschillende omstandigheden in de proef niet
volkomen betrouwbaar.
II. GRONDONTSMETTING MET BEHULP VAN CHEMISCHE MIDDELEN
INLEIDING

De groote moeilijkheid bij de bestrijding van de Fusarium-ziekte is, dat de
schimmei zoo gemakkelijk jarenlang in den grond kan overblijven, en zich daarin
zelfs op organische afvalresten kan voortplanten. Daardoor is de grond wel de
belangrijkste bron van besmetting. Het vinden van eengoede methodevan grondontsmetting isdus het belangrijkste probleem bijdebestrijding van de Fusariumziekte. Een dergelijke methode bezitten wij reeds in het stoomen van den grond.
Lang niet aüe tuinders hebben echter degelegenheid hun grond te laten stoomen,
of zelf te stoomen. Ook is deze methode vrij kostbaar, indien zegeregeld herhaald
moet.worden. Men is dan ook reeds jaren zoekende naar een geschikt chemisch
middel ter ontsmetting van den grond tegen Fusarium (RIETBERG, 17).
Ook inanderestreken van onsland en inhet buitenland ondervindt men schade
van Fusariumziekten bij velerlei gewassen. Ook in diegevallen blijft de Fusarium
inden grond over, inverband waarmeereeds meerderegrondontsmettingsproeven
genomen zijn. Het meeste succes heeft men daarbij gehad met formaline» dat
vooral tegen Fusarium-aantasting van verschillende soorten bloemen (b.v. anjer
enaster)en bloembollen gebruikt is(Jaarverslag Vleutens proeftuin, 20, WOLLENWEBER en REINKING, 22, REITER, 16, GAUDINEAU, 7, DODGE, 2). De aldaar opgegeven hoeveelheden wisselen tusschen 1en 18liter onverdunde formaline (40 %)
per rr».
Ook worden in de literatuur vaak kwikmiddelen genoemd. Deze zijn o.a. gebruikt bij anjers, asters, asperges en tomaten (WOLLENWEBER en REINKING, 22,
TEMPEL, 18, MADLE, 12,MANNS, DAVIES, HEUBERGER en ADAMS 13). Het meest
wordt Uspulun aanbevolen, maar ook een enkele maal sublimaat, Semesan of
Ceresan. De gebruikte hoeveelheden variëeren van 15-250 gram per rr». Soms
wordt de hoeveelheid per plant aangegeven, in welk geval slechts een plaatselijke
ontsmetting rond de pooten van de planten plaats heeft. Ook dan blijven degebruikte hoeveelheden binnen bovengenoemde grenzen. De gebruikte concentraties wisselen tusschen 0,25en 0,5J%.
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Ook zijn weleensgebruikt azijnzuur (bij tomaat, WOLLENWEBER en REINKING,
22) en chloorpicrine (GODFREY, 8, EZERSKAYA, 4). Voorts een mengsel van ongebluschte kalk en ijzersulfaat (bij anjers en asters). Dit wordt ook gebruikt in een
1 %-oplossing om er bij het verplanten het wortelstelsel in onder te dompelen
(WOLLENWEBER en REINKING, 22, FERRARIS, 5). Chinosol wordt vermeld als een
middel, waarmee anjers besproeid kunnen worden tegen Fusarium in een concentratie van 1 :20.000- 1:50.000 (FRON, 6).Tenslotte worden nog kopermiddelen
(CuS0 4en koperoxychloride) en malachiet-groen aangeraden zoowel voor grondontsmetting als voor besproeiing van de planten tegen Fusarium (WOLLENWEBER en REINKING, 22). Deze middelen zijn beproefd bij anjers, coniferen en
grasvelden, waarbij maximaal 2J kg CuS0 4 en noggeen gram malachietgroen per
rr 2 gebruikt wordt.
Het is begrijpelijk, dat het onderzoek op den proeftuin begonnen is met de
middelen, waarvan uit de literatuur bekend was, dat zijreeds met meer of minder
succes tegen de één of andere Fusarium-ziekte, die in den grond overblijft, toegepast was. Daarnaast zijn ook veleandere middelen geprobeerd. Het was echter
opvallend, dat deze proeven steeds een negatief resultaat opleverden. Zelfs werd
eens wat zieke kweekgrond geheel doordrenkt met formaline, echter hoegenaamd
zonder resultaat t.o.v. de Fusarium. Toch isniet aante nemen, dat in dit geval de
Fusarium niet gedood werd. In het eerste deel werd echter reeds betoogd, dat in
een ontsmetten grond een hernieuwde infectie zich bijzonder snel kan uitbreiden.
Daarom mag men ook nooit volstaan met enkel zijn grond te ontsmetten, maar
moet men tevens alle andere maatregelen van hygiëne streng in acht nemen
(RIETBERG, 17). Bij deze vergelijkende proeven is een besmettingsbron steeds
aanwezig, terwijl bovendien de geheele proeftuin in sterke mate besmet is met
Fusarium. Deontsmettingsproevengenomen met planten in potten of onder platglas, zijn dan ook niet zeer betrouwbaar en bovendien zeer tijdroovend, wanneer
men een groot aantal verschillende ontsmettingsmiddelen wil beproeven. Bovendien is er nog een complicatie mogelijk door het achterblijven van schadelijke
toxinen in den ontsmetten grond. Er moest daarom een methode uitgewerkt
worden, waarmee ondubbelzinnig vastgesteld kan worden, of met een bepaald
middel(de Fusarium in den grond gedood kan worden, en hoeveel van dat middel
daartoe aan dengrond toegevoegd moet worden. Zijn aldus degeschiktste middelen gevonden, dan kunnen deze in depractijk getoetst worden.
METHODE VAN ONDERZOEK
x

De proeven werden genomen in erlemeyers met een inhoud van 100 cc. Deze
werden gevuld met 45 gram vochtigen grond. Hiervoor werd steeds een fijn gezeefde, zeer humusrijke grond (kweekgrond met veel bladaarde) gebruikt met een
watercapaciteit van bijna 100%. Bij het begin van de proeven werd de grond
steeds tot op'50 % van dewatercapaciteit met water verzadigd, zoodat de erlemeyers steeds ruim 30 gram luchtdrogen grond bevatten. Op de organische bestanddeelen van dezen grond kan de Fusarium zich zeer snel ontwikkelen. De
met grond gevulde erlemeyers werden afgesloten met een wattenprop en op 3
achtereenvolgende dagen gesteriliseerd. Daarna werd de grond geënt,met een
mengsel van voor komkommer pathogène Fusaria. Daarvoor werd een bepaalde
hoeveelheid sporen-suspensie gebruikt, die verkregen werd door buizen met gestoomde rijst, waarop de verschillende Fusarium-stammen gegroeid waren, te
schudden met steriel water. Ter controle van de steriliteit bleef van elke serie
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steeds 1 erlemeyer ongeënt. Een week na het inbrengen van de Fusarium inden
grond, heeft zich reeds een krachtige Fusarium-groei ontwikkeld, zoodataan de
oppervlaktevandengrondzelfseengrauw-witschimmeldonstezienis.Erblijken
zichdan ookweernieuweconidiën enchlamydosporenontwikkeld te hebben.De
erlemeyerswerden gedurende dientijd (en ook daarna) in het daglicht en bijkamertemperatuur bewaard.
Na1 weekschimmel-ontwikkelingwerdendeontsmettingsmiddelen inverschillendeconcentratiesaan deerlemeyers metgrondtoegevoegd. Elknieuwontsmettingsmiddelwerdgeprobeerd ineen3-talsterkuiteenloopendeconcentratiesinde
verhouding 1:5 :25. Deze concentraties werden zoodanig gekozen, dat de
hoogsteconcentratieeconomischinhetgeheelniet meertoetepassenis,eventueel
ookniet voor localeontsmetting. Somswaren erookandereredenen,waaromde
hoogste concentratie niet meer toe te passen is, b.v. vanwege bederf van den
grond of beschadiging van de plant. Trad bij één dezer hoeveelheden afsterving
op, dan werden tusschenliggende of kleinere hoeveelheden beproefd, b.v. alleen
afsterving bij concentratie 25,dan werden daarna de concentraties 10-15en20
beproefd. Welieten deontsmettingsmiddelen steedsgedurende3dageninwerken.
Eengrootereffect doorêenlängereninwerkingsduur valt over't algemeenniette
verwachten, te meerwaar slechts met kleine hoeveelheden grond gewerkt werd,
waarin het ontsmettingsmiddel zoogelijkmatig mogelijk gemengd werd. Daarentegenzoubijdebeproevingvan meerofmindervluchtigemiddelen bijeenlängeren inwerkingsduur dan 3dagen dekans bestaan, dat reedszooveelvan het ontsmettingsmiddel na afloop vervluchtigd is, dat eventueel in leven gebleven
Fusarium-kiemen zich weer aanmerkelijk vermenigvuldigd hebben.
Eenzoogelijkmatig mogelijke mengingvan deontsmettingsmiddelen doorden
grond, werd verkregen door deze,voor zoover zij oplosbaar waren in water, toe
te voegen opgelost in 10 cc water, en dit gelijkmatig over de geheele grondoppervlakteintelaten druppelen.Andereontsmettingsmiddelen werdenalsdroog
poeder toegevoegd en door flink schudden zoo gelijkmatig mogelijk door den
grond verdeeld.Tevenswerd dan nog 10ccwater toegevoegd.Weeranderemiddelen werden opgelost in benzine of alcohol toegevoegd. Hiervan werd echter
nimmer 10 cc gebruikt in verband met een mogelijke letale werking van deze
oplosmiddelen opdeFusarium. Dealcoholwerdechtermet 10ccwaterverdund,terwijl na detoevoeging van debenzine nog 10ccwater gegeven werd, opdat in
alle erlemeyers ongeveer dezelfde vochtigheid zou heerschen. Men moet bijhet
beoordeelen van deze hoeveelheden water rekening houden met de omstandigheid,dat gedurendedeproef zeker meerdereccwaterverdampen. Erwerdsteeds
ter controle van de oorspronkelijke Fusarium-concentratie aan één erlemeyer
geen ontsmettingsmiddel toegevoegd.
Voor het bepalen van de Fusarium-concentratie werd elkeerlemeyer geledigd
in een maatglas van 100ccen deinhoud met steriel water aangevuld tot 100 cc
(na het ontwijken van delucht). Daarna werden de maatglazen gedurende 5minuten metdehandgeschud. Vanhetwaterigextract werdtelkens 1 ccineen3-tal
Petri-schalen gepipetteerd. Daarna werd het extract 10 x verdund met steriel
water, enhiervan eveneenstelkens 1 ccin een drietal Petri-schalen gepipetteerd.
Bij dezeschalen werd dan afgekoelde kersen-agar gegoten. Na twee dagen werd
het aantal schimmel-kolonies geteld. Na langer wachten zijn deze te zeer door
elkaargegroeid,zoodatgeengoedetellingmeermogelijk is.Deschimmel-kolonies
bestonden inderdaad bijna altijd uitsluitend uit Fusarium, zoodat uit deze tellingendirect deFusarium-concentratie berekend konworden.
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GEVOELIGHEID VAN FUSARIUM VOOR VERSCHILLENDE CHEMISCHE ONTSMETTINGSMIDDELEN

Opde boven beschreven wijze werden tal van chemische ontsmettingsmiddelen
onderzocht op hun doodende werking t.o.v. Fusarium in het milieu grond. Een
samenvatting van de resultaten vindt men in tabel 2. In de tweede kolom is de
kleinstegebruikte hoeveelheid van het ontsmettingsmiddel vermeld, hetwelk, aan
een erlemeyer toegevoegd, nog in staat was een deel der Fusarium-kiemen te
dooden of hun uitgroeiingte belemmeren. In dederde kolom staat de hoeveelheid
ontsmettingsmiddel, die aan een eplemeyer toegevoegd moet worden om alle
Fusarium-kiemen te dooden. Indevierde kolom isdezelaatste hoeveelheid omgerekend per rra, onder aanname, dat de grond tot op 30 cm diepte ontsmet moet
worden, en dat in dezen grond een even ideale vermenging als in de erlemeyers
verkregen wordt. Dit laatste is natuurlijk niet het geval, zoodat in de practijk
meestal aanzienlijk grootere hoeveelheden noodig zullen zijn voor een afdoende
TABEL 2.
Naam ontsmettingsmiddel

formaline 40%
germisan
sublimaat
ceresan
uspulun
aretan
abavit
azijnzuur ± 100% . . .
chloorpicrine
benzine
subcidine
raschiet
methallyl-chloride. . . .
para-dichloor-benzol. . .
CaO+ ijzersulfaat . . .
normaalpappoeder . . .
CuS04
Cheshuntcompound . . .
koper-Wacker
CuC08)Cu(OH)a . . . .
malachiet-groen
watergasteer
olanolie
vruchtboomcarboiineum .
ruwecresol
cresylzuur
cresolzeep
lysolid . . . . . . . . .
50/60% carbolzuur . . .
petroJeum-emulsieafd.B
chinosol
brassicol
cystogon
NaCN
cultura-poeder
„plantensap"
etimolos
formacttae

Schadelyke
dosis per
erlemeyer

0,05 cc
0,05 g
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,25
0,005 cc
2,5 cc
>0,01 cc
0,125g
0,125 cc
0,125 g
4
0,25
0,25
1,25
>1,25
>0,25
>0,05
>1
1
>0,125 cc
>0,125cc
0,3 cc
0,5 g
0,2
>0,5 cc
0,1 cc
>1,25 g
>1,25 g
0,25 g
>0,5 g
>0,25 g
>0,5 cc
>0,5 cc

Letale dosis
per erlemeyer

per rr"

0,15 cc
0,1 g
0,1 g
>0,1 g
0,25 g
>0,1 g
>0,1 g
0,25 cc
0,01 cc
>2,5 cc
>0,01 -cc
>0,125g
>0,125 cc
>0,125 g
>10 e
> 1,25 g
>1,25 g
>1,25 g
> 1,25 g
>0,25 g
>0,05 g
>1
ce
>1
ce
>1
ce
>0,125 cc
>0,125cc
0,5 cc
>0,5 g
0,5 ce
>0,5 ce
>0,1 g
>1,25 g
>I,25 g
>0,25 g
>0,5 g
>0,25 g
>0,5 ce
>0,5 ce

121
8kg
8kg
> 8kg
20kg
> 8kg
> 8kg
201
0,81
>2001
>0,81
> 10kg

>101
> 10kg
>800kg
>100kg
>100kg
>100kg
>100kg
> 20kg
4kg
801
801
801
101
101
401
> 40kg
401
> 401
> 8kg
>100kg
100kg
20kg
40kg
20kg
40kg
40kg

841
56kg
56kg
> 56kg
140kg
> 56kg
> 56kg
1401
5,61
>14001
>5,61
> 70kg
> 701
> 70kg
>5600kg
>700kg
>700kg
>700kg
>700kg
>140kg
> 28kg
>5601
>5601
>5601
> 701
> 701
2801
>280kg
2801
>2801
> 56kg
>700kg
>700kg
>140kg
>280kg
>140kg
>280kg
>280kg
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ontsmetting. In de laatste kolom is deze'voor Fusarium letale dosis op dezelfde
wijze omgerekend perare.
Uitdezetabel blijkt wel,dat demeestemiddelen weinigsuccesbeloven.Ophet
gebruik van enkelemiddelen zalnu nogwat naderworden ingegaan.
1. Formaline.
Hiermede zijn de eerste oriënteerende proeven genomen. Daarbij is o.a. gebleken, dat deontwikkelingsduur van de Fusarium in deerlemeyers zeerweinig
invloed heeft op het resultaat. Waarschijnlijk bevinden zich in de toegevoegde
suspensie reeds alle verschijningsvormen van de Fusarium. Men krijgt echter
natuurlijker omstandigheden door de Fusarium zich een week in den grond te
laten ontwikkelen. Wel is het tijdsverloop tusschen de toevoeging van het ontsmettingsmiddel en de bepaling van de Fusarium-concentratie, bij een vluchtig
middel alsformaline van grooten invloed op het resultaat. Wanneer men b.v.de
schadelijke dosisvan 0,05ccper erlemeyertoevoegt en men bepaalt na 1 dagde
Fusarium-concentratie, dan vindt men, dat nogmaar ± 1 % van deFusariumkiemen in leven zijn. Wacht men drie dagen, dan vindt menreedsweer ± 1 0 %
van het oorspronkelijke aantal Fusarium-kiemen, en na 1week weer de volle
100%. Hetisdusopvallend hoesnel de Fusarium zich weer vermenigvuldigt in
dit milieu, waarin geen andere micro-organismen haar antagonistische werking
kunnenuitoefenen. Men moetdan ooknietlangerwachten dan driedagen met de
bepalingvandeFasarium-concentratie,daarandersderesultatenteveelvervagen.
Er blijkt noguit tabel 2, dat men detoegevoegde hoeveelheid formaline moet
verdrievoudigen om ook het laatste procent Fusarmm-kiemen tot afsterving te
brengen. Iets dergelijks zien we ook vaak bij andere»middelen en bij de afstervingstemperaturen. Ditzaldanookwelnietalleenhetgevolgzijn vaneenminder
goede verspreiding van deformaline door den grond, maar ook van de omstandigheid, dat een deel der Fusarium-kiemen bijzonder resistent is. Wellicht zijn
dit dechlamydosporen. Formaline is één van de beste ontsmettingsmiddelen en
zal in sommigegevallen in aanmerking kunnen komen voor eenalgeheelegrondontsmetting tegen Fusarium, in 't bijzonder bij kweekgrond. Toch is debenoodigdehoeveelheid vrijgroot, enveelhooger dangewoonlijk indeliteratuur wordt
opgegeven.
2. Kwikmiddelen.
Ookdezemiddelenzijn meerofmindergoedinstaat deFusarium indengrond
te dooden. Daarvoor zijn echter hoeveelheden noodig, diever uitgaan boven wat
indeliteratuur genoemd wordt. Inverband met hun hoogen prijs kunnen zedan
ook niet in aanmerking komen voor het toepassen van een algeheele grondontsmetting. Daar demeestekwikmiddelen weinigschadeaan het gewasveroorzaken, kunnen zij wél soms toegepast worden tijdens den groei voor een locale
grondontsmetting rondom de pooten van de planten. Daarbij zal vaak niet een
dooding van de Fusaria bereikt worden, maar wel een stopzetting van hun ontwikkeling.Allekwikmiddelenvertoonen nl.ietseigenaardigs.Onderdeschadelijke
dosis moet men bij deze middelen niet verstaan de hoeveelheid ontsmettingsmiddel, waardoor een deel der Fusarium-kiemen tot afsterving gebracht wordt,
maar de hoeveelheid, waarbij groeiremming optreedt. Wanneer men b.v. 0,05g
Germisan toevoegt per erlemeyer, dan treedt met het onverdunde extract opde
schalen met kersenagar geen Fusarium-groei meer op. Methet 10x verdunde
extract verkrijgt men echter een groot aantal Fusarium-koloniën. De andere
kwikmiddelen vertoonen ditzelfde verschijnsel; de grens van de groeiremming.
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ligt daar echter anders. Voegt men b.v.0,05gsublimaat per erlemeyer toe,dan
worden methetonverdundeextract nogwelenkelelangzaamgroeiendeFusariumkoloniën verkregen. Zoo kan men de kwikmiddelen naar hun werkzaamheid als
volgt rangschikken: Germisan > sublimaat > Ceresan> Uspulun > Aretan >
Abavit. Germisan is dus het sterkst werkzaam. Dit middel heeft ook nogenkele
anderevoordeelen. Dekwikmiddelen oefenen ni. in 't algemeen een meer of minder remmenden invloed uit op de ontwikkeling van komkommers en meloenen
(vooral sublimaat). Bij Germisan is deze remmende invloed evenals bij Uspulun
van weinig beteekenis. Bovendien bevat Germisan veel minder kwik dan b.v.
sublimaat, waardoor de kans op een mogelijke vergiftiging geringer is. Bij toepassing van deze middelen zal het kwik echter na verloop van eenigen tijd uitspoelen, waarna de Fusarium haar activiteit kan hervatten. Toch werden bij
veldproeven somsgunstige resultaten verkregen, met het enkele malen herhaald
toepassen (b.v. om de drie weken) van een Germisan-behandeling. Het middel
helpt echter lang niet afdoende.
3. Azijnzuur.
Dezestof,dieookreedsindeliteratuurgenoemdwerd,blijkt inderdaad instaat
te zijn deFusariumindengrondtedooden.Degoedewerkingberust waarschijnlijk op een sterke verhooging van den zuurgraad. Dit behoeft op zich zelf geen
bezwaar tezijn tegen detoepassing,daar deazijnzuur doorbacteriewerking toch
welspoedigontleden zal.Hetgrootste bezwaarisechter,datjuist bijhet bereiken
van deletale dosis, destructuur van den grond door deazijnzuur volkomenbedorven wordt. Degrond indeerlemeyerszakt dan geheelinelkaar,zoozeerzelfs,
dat degrondzichbedekt meteenlaagjewater. Demooiekruimel-structuur heeft
dan blijkbaar plaats gemaakt voor een korrelstructuur, waarmee een aanmerkelijkevermindering van dewatercapaciteit gepaard gaat. Dit middel kan danook
niet in aanmerking komen voor grondontsmetting tegen Fusarium; de benoodigde hoeveelheid zou bovendien nog vrij groot zijn.
4. Ckloorpicrine.
Dit middel, dat eveneens reeds in de literatuur vermeld werd, blijkt een zeer
sterk doodende werking op Fusarium uit te oefenen. Zoowel dierlijke als plantaardige parasieten worden er door gedood. Dit middel zal in deeerste plaats in
aanmerking moetenkomenbijhettoepassen vaneenalgeheelegrondontsmetting.
Er werd reeds door RIETBERG (17) een proef mee genomen, waarbij de planten
op den behandelden grond geen uitwendige Fusarium-aantastingvertoonden,en
later afstierven, hoewel toch nogte vroegtijdig. Het resultaat wastoen dus niet
geheel duidelijk, maar wel hoopgevend. Latere veldproeven hebben reeds zeer
behoorlijke resultaten te zien gegeven. Er zijn echter twee bezwaren verbonden
aandetoepassing. Ie.Moethet middelopgelost'wordenindetwintigvoudigehoeveelheid benzine,endezezalvoorloopig nogwelniet te verkrijgen zijn. Vooralle
zekerheid isnogonderzocht ofenkel benzine de Fusarium kan dooden, maar dit
bleek niet het geval te zijn. 2e. Bovendien ischloorpicrine een voor den mensch
zeer gevaarlijk oorlogsgas, waarmede nimmer door den tuinder zelf gewerkt zal
kunnen worden. Dezeontsmetting zal dan ookevenals de zwavelkoolstof-behandelingvan dengrond uitsluitend uitgevoerd moeten worden door daartoeaangewezen personen,dieover eenspecialeuitrusting en apparatuur beschikken.
Subcidine iseenchloorpicrine-houdendpreparaat,datmindergevaarlijkzouzijn
in het gebruik, maar datookveelminderwerkzaam is.Ditblijktonvoldoendeuit
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tabel 2, daar deze middelen hier beproefd zijn onder voor hen zeer ongunstige
omstandigheden,zooalsindevolgendeparagraaf zalblijken.Subcidinebleektoen
ook onder gunstiger omstandigheden slechteresultaten te geven. Andereorganischechloor-verbindingen haddenweiniguitwerkingopdeFusarium indengrond.
5. Ongebluschte kalkmet ijzersulfaat.
Ook dit mengsel wordt in deliteratuur genoemd alsgrondontsmettingsmiddel
tegen Fnsarium evenals de zgn. complete fertilize-ferfor. Zelfs met zeer groote
hoeveelheden van dit middel, dat heel goedkoop zou zijn, isechter geen gunstig
resultaat bereikt.
6. Kopermiddelen en malachiet-groen.
Kopermiddelen worden in de literatuur meermalen aangeraden tegen Fusarium, zoowel kopersulfaat als koper-oxychloride, soms tesamen met een zeer
geringe hoeveelheid malachiet-groen. Enkele zeer verschillende kopermiddelen
werden geprobeerd en bovendien malachiet-groen. Ook bij gebruik van veel
grootere hoeveelheden dan in de literatuur opgegeven zijn, wordt de Fusarium
in den grond echter niet geheel gedood. Toch oefenen grootere hoeveelheden
CuS04 ennormaal pappoeder (CuS04 + Na2C03)weleenschadelijkewerkinguit
op de Fusarium. Het is bij kaskomkommers meermalen gelukt,om door het geregeld insmeren van depooten met 10% normaal pappoeder (b.v.omdeandere
week) een Fusarium-aantasting intoom te houden. Devorming van eensporenlaag buiten op den stengel en de verspreiding hiervan wordt gedeeltelijk voorkomen;wellicht werkt het koper ook eenigszins remmend op de aantasting van
den stengelvoet. Een grondontsmetting wordt echter niet verkregen, zoodat het
resultaat weinigafdoende is.
7. Teerproducten.
Indeeersteplaatswerdenruwecarbolineum-preparaten envruchtboomcarbolineum geprobeerd. Ookzeer groote hoeveelheden hiervan hadden geen bevredigendresultaat. Daar carbolineum nogweleensgebruikt wordt voor het ontsmettenvanhoutwerkvanramenenbakken,werdooknagegaaninhoeverre Fusarium
groeien kan in carbolineum-bevattende voedingsbodems, omzoodoende eenidee
te krijgen betreffende de mogelijkheid van Fusarium-ontwikkeling op ontsmet
houtwerk (bij behandeling met formaline behoeft men aan het dooden van de
Fusarium niet te twijfelen). Het is daarbij gebleken, dat de Fusarium nog uitgroeit op een voedingsbodem, die 2 % ruwe carbolineum bevat; daarentegen
komt opeenvoedingsbodem met0,4%v.b.c.geen Fusarium-groeimeervoor. De
door ons beproefde ruwe carbolineum-preparaten hebben dus weinig invloed op
de .Fuw/u/H-ontwikkeling, zoodat een behandeling van het houtwerk daarmee
weinigwaarborgen geeft voorhet doodenvan deFusarium.
Wat dewerkzame bestanddeelen in decarbolineum zijn, isnogaltijd niet preciesbekend. Vaakwordt aangenomen, dat dit dedaarin aanwezigecresolen zijn.
Daaromzijn ookmet verschillendecresol-preparatenproevengenomen.Sommige
vormden goedeemulsies met water, andere moesten bij onze proeven in alcohol
opgelost worden, voor het verkrijgen van een gelijkmatige menging. De meeste
van deze middelen oefenden een sterkere doodende werking op de Fusarium in
dengrond uit dan carbolineum,hoewelookvan debestemiddelen nogaltijd zeer
aanzienlijke hoeveelheden noodig zijn voor het volkomen dooden van alle
Fusarium.
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8. Chinosol enBrassicol.
*
Het eerste middej wordt in de literatuur vermeld, terwijl we met het tweede
middel bij potproeven weleenseeniggunstigresultaat meenden tezien, Van het
eerste middel zijn echter te groote hoeveelheden noodig, terwijl het tweede in 't
-geheelgeeneffect heeft. Ooktalrijke anderemiddelen bleken niettevoldoen.
INVLOED VAN VERSCHILLENDE OMSTANDIGHEDEN OP DE DOODENDE WERKING VAN
FORMALINE EN CHLOORPICRINE OP FUSARIUM IN DEN GROND

Uit het voorgaande isgebleken, dat slechts 2middelen in aanmerking komen
omgebruikt te worden voor"eenalgeheelegrondontsmettingtegen Fusarium, ni.
• in de eerste plaats chloorpicrine, en verder formaline voor het ontsmetten van
kleine hoeveelheden grond (b.v. kweekgrond),hetgeen dan door den tuinderzelf
uitgevoerd kan worden. Van deze beide middelen is daarom nagegaan, onder
welkeomstandigheden hetgunstigsteresultaat bçreiktwordt.
In deeerste plaats,isde invloed van devochtigheid van den grond onderzocht.
Daartoewerden verschillende hoeveelheden water aan deerlemeyerstoegevoegd,
waardoor de watercapaciteit van den grond voor resp. 40-45, 55-60,-70-75en
85-90% met water verzadigd werd. Men zou deze gronden resp. matig droog,
matig vochtig, vochtig en zeer vochtig kunnen noemen. Bij deze verschillende
vochtigheidstoestanden werd nagegaan, wat deschadelijke endeletaledosisvan
dezemiddelenwas.
••
,,
X
Naam ontsmettingsmiddel

formaline 40%
„
40%
„
40%

Waterver«
zadiging van
den grond

Schadelijke
dosis per
erl.in cc

55-60%
70-75%
85-90%
40-45%
55-60%
70-75%

0,1
0,05
0,05
<0,003
0,0004
0,005

Letale dosis
per erl.
in cc

per rr*
in liter

>0,15
0,15
0,10
0,003
0,005
0,01

>12
12
8
0,24
0,4
0,8

per are
in liter *

>84
84
56
1,68
2,8
5,6

Deze cijfers vertoonen wel eens kleine schommelingen. Zoo werd een enkele
maal met 0,1ccformaline in vochtigen grond (detoestand waarin allemiddelen
aanvankelijk beproefd zijn) reedsalle Fusarium gedood,terwijl ook éénmaal met
0,005 ccchloorpicrine in matig vochtigen grond niet alle Fusarium gedood werd.
In't algemeen blijkt devochtigheidstoestand van dengrond eenzeergrooten invloed op het resultaat van deontsmetting te hebben.
Formaline werkt verreweg het beste in éen zeer vochtigen grond, zoo'dat dan
zelfseenhoeveelheidvan8literperrrJvoldoendezoukunnen zijn. Hetadviesom
kweekgrond bij ontsmetting geheel met formaline te doordrenken wordt duswel
zeerterecht gegeven.Het blijkt dat degrootereverdunning'van deformaline haar
werking niet benadeelt. Daar deformaline oplost in water, zal in èen vochtigen
grondeenveelgelijkmatiger verspreidingverkregen worden. Ineenzwarengrond
isdezesteedsmoeilijkteverkrijgen.Wanneer dezegelijkmatigeverspreidinginde
erlemeyers,waareenmooiemengingvan het ontsmettingsmiddeldoordengrond
mogelijk is,reedszoozeerdoorhettoedienen vanveelwater bevorderdwordt,dan
Aaldit in depractijk nogwel in sterker mate het gevalzijn. Het isdan ookzeer
belangrijk bij het toepassen van dezeontsmetting zooveel mogelijk water tege-
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bruiken, b.v. door na de toevoeging van de formaline, deze met veel water in
den grond tespoelen.
Met chloorpicrinewordt juist eenbeter resultaat verkregen naarmatedegrond
droger is. In een matig drogen grondwordtalleFusariumzelfsreedsgedooddoor
eenhoeveelheid van0,003ccper erlemeyer, wat overeenkomt met £liter perrra.
Dit isheelgoedtebegrijpen, daarchloorpicrineniet oplost inwater, maarzichin
gasvormigen toestand door de luchtholten in den grond,moet verspreiden. De
beste verspreiding heeft dus plaats in drogen grond. In een vochtigen grond
isminstensdriekeerzooveelchloorpicrine noodigvoorhet bereikenvaneenzelfde
resultaat als in matig drogen grond. Men dient bij de toepassing van deze ontsmetting indepractijk erdusvoortezorgen,dat degrond ineenzôodroogmogelijken toestand verkeert.
Indetweedeplaats isdeinvloed vandetemperatuurbestudeerd. Daartoewerdende erlemeyers met grond tijdens de ontsmetting bewaard bij temperaturen,
variëerend van 5 tot 25°C'. De invloed van de temperatuur was echter gering
vergeleken bij den invloed van de vochtigheid, Wel ishet gelukt bij 25°C reeds
met 0,08ccformaline alle Fusarium indeerlemeyerte dooden,wat overeenkomt
met 6,4 liter formaline per rra. Bij alleandere temperaturen was 0,1 cc noodig.
Dit verschilisniet groot,terwijl bovendien zulke hoogetemperaturen in 't algemeentoch niet voorkomen inden grond. Het isdusindit opzicht vanweinigbelang inwelk seizoen deontsmetting toegepast wordt.Wel'is het herstel vanden
Fusarium-groei bij lagetemperatuur steedslangzamer. Met chloorpicrine konin
hetgeheelgeenbeterewerkingvastgesteldworden bijhoogetemperaturen invergelijking met lage temperaturen.
Tenslotte is nog de invloed van den tijdsduur van ontsmetting nagegaan. Dit
onderzoek had vooral ten doel eenige gegevens te verkrijgen betreffende de
wenschelijkheid om den grond na ontsmetting eenigen tijd af te dekken. Eer^t
werd de invloed van een längeren ontsmettingsduur, nl van 3 en 7 weken
onderzocht. Daartoe werden de erlemeyers ditmaal niet met een wattenprop
afgesloten, maar met een kurk, die goed geparaffineerd werd, zoodat een
luchtdichte afsluiting verkregen werd. Er werd echter nóch met formaline,
nóch met chloorpicrine een gunstiger resultaat verkregen door-een langdurige
inwerking. Het lijkt bovendien zeer moeilijk om een Vluchtig gas als chloor*
picrineindepractijk doorafdekking langindengrondtehouden.Eenlangdurige,
solide afdekking van den grond isookvaak moeilijk uit te voeren zonder nadeel
voordestructuur vandengrond.Tochzalafdekking.in depractijk zeerwenschelijk kunnen zijn. Door een langen inwerkingsduur zal meer gelegenheid bestaan
tot een gelijkmatiger vèrdeeling van het ontsmettingsmiddel door den grond,
doorrpiddelvandiffusie enwaterstroomingdoordecapillairen.Dezeverspreiding
zal waarschijnlijk veel langzamer plaats hebben dan dewarmtegeleiding bij,het
stoomen van den grond. Bovendien isbijvoortgezette proefjes inerlemeyersnog
gebleken,dat eenkortereinwerkingsduur dan2-3dagenin't bijzonder bijchloorpicrinesoms minder goederesultaten geeft. Het isduswelgoed degrond enkele
dagen af te dekken. Misschien kan deze afdekking reeds verwezenlijkt worden
door met eenflinke hoeveelheidwater nate spoelenvDeformaline zaldaarinoplossen enwellicht minder snelverdampen, terwijl dechloorpicrineafgeslotenZou
kunnen worden van delucht. Slechtsproeven indepractijk zullen het vraagstuk
van dewenschelijkheid en mogelijkheid van eenafdekking kunnenoplossen»
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SAMENVATTING

Een verwelking en voetziekte bij komkommers kan veroorzaakt worden door
devolgende Fusaria:
1. Fusariumangustum veroorzaakt een hevige aantasting van stengelvoet en
stengel (bruinkleuring).
2. Fusarium orthoceras veroorzaakt een iets minder hevige aantasting van stengelvoet enstengel.
3. Fusarium orthoceras var. longius tast den stengelvoet aan.
4. Fusarium solani var. Martiitast dewortels aan (zieafb. 1-4).
Al deze Fusaria kunnen de meest gekweekte komkommer-, meloenen- en
boonensoorten aantasten. Boonen en ananas-meloenen zijn voor sommige van
deze Fusaria minder gevoelig. Depronkboon wordt daarentegen doorFusarium
solanivar. Martiijuist hevigaangetast (zieookconclusiesopblz.14).
Enting van dengrond met onschadelijke ofweinig pathogène Fusaria kaneen
hernieuwde besmetting met hevig pathogène Fusaria tegengaan..
Chloorpicrine is het meest geschikte chemische middel om Fusarium in den
grond te dooden; Het besteresultaat wordtverkregenwanneerdegronddroogis.
Ook formaline is bruikbaar. Dit middelmoetjuist toegepast worden ineenzoo
vochtig mogelijken grond.
Kwikmiddelen zijn alleentegebruiken vooreenplaatselijke ontsmetting rondom de pooten der planten. Germisan is daarvoor het best geschikt. Ook het insmerenvandepootenmet 10 %normaalpappoederkansomseeniggunstigresultaat hebben. Dezelaatste middelen zijn echter weinig afdoende. Voor de benoodigde hoeveelheden zie men tabel 2.
ZUSAMMENFASSUNG

AlsErhebereinesWelkensundeiner FusskrankheitbeiGurkensindinHolland
die volgenden Fusarien festgestellt worden:
1. Fusariumangustum verursacht eine starke Braunfarbung des Stengelfusses
und desStengels.
2. Fusarium orthoceras verursacht eine etwas schwächere Braunfarbung des
Stengelfusses und des Stengels.
3. Fusariumorthocerasvar. longiusgreift denStengelfuss an.
4. Fusariumsolaniyar. Martiigreift dieWurzeln an (Bilder 1-4).
Diese'vier Fusarien können diein Holland meist angebauten Gurken,Melonen
undBohnenangreifen.BohnepundAnanasmelonen sindfür einigedieser Fusarien
weniger 'empfindlich. Die türkische Bohne aber wird von Fusarium solani var.
Martiigeradestark angegriffen.
.Impfung des Bodens mit unschädlichen oder wenigpathogenen Fusarienkann
eine erneute Infektion mit stark pathogenen Fusarien verhindern.
Chlorpikrin ist das am besten geeignete chemische Mittel zum Abtöten der
Fusarien im Boden. Der beste Erfolgbekommtman,wennder Bodentrockenist.
Auch Formalin ist brauchbar. Hier soll der Boden gerade in einem feuchten
Zustande verkehren.
QuecksilberenthaltendeMittelsindnurbrauchbarfür einelokale Entseuchung
um die Füsseder Pflanzen herum. Germisan ist daiür am besten geeigneteAuch
dasBestreichender Füssemet 10 % Kupfersodabrühe kannbisweileneinenziemlich,gutenErfolghaben.DieseletztenMittelsindaberwenigwirksam.
Diebenötigten Mengenfindet maninTafel2.
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VERKLARING DER PLATEN
Plaat I
Afb. 1.Macroconidiën, microconidiën en chlamydosporen van Fusarium solani var. Martii.
390 x vergroot.
„ 2.Macroconidiën en microconidiën van Fusarium angustum. 390 x vergroot.
Plaat II
'
,
„ 3. Fusarium-aantasting bij komkommer-kiemplantjes in cultuurbtiizen.
Links:aantasting door Fusariumorthoceras.Dezebegint bij denstengelvoeten breidt
zich dan over den stengel uit naar boven.
Midden:contrôle.
Rechts: aantasting door Fusarium solani var. Martii. Deze tast de wortels aan. Uit
denstengelvoet worden nieuwe,aanvankelijk gezonde,wortels gevormd.
.„ 4. Fusarium-aantasting bij komkommer-kiemplantjes in cultuurbuizen.
Links:aantasting doorFusarium orthocerasvar. longius. Destengelvoet kleurt bruin
en wordt ingesnoerd.
*
Midden: contrôle.
>
Rechts: aantasting door Fusarium bulbigenum var. niveum. Zwakke bruinkleuring
van denstengelvoet enaantasting van dewortels.

