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Tussen verschillende factoren en het optreden vàn aardappelschurft
is een verband vastgesteld. Het vaststellen van een dergelijk ver
band sloot echter meestal het tevens constateren.van êên of meer
uitzonderingen niet uit. In dit artikel zullen in het bijzonder
diegene van de gevonden relaties, die tot nu toe grote problemen
hebben opgeworpen, en vele onverklaarbare controversen in proefresultaten deden ontstaan, besproken worden. Verder zuilen er ook
met zekerheid vastgestelde relaties, die bijna nooit meer in de
tegenwoordige artikelen over aardappelschurft genoemd worden, be
handeld' v/orden. De te bespreken relaties zijn:
1. De anatomische bouw van de lënticellen.
2. Het al of niet in leven blijven van de celkernen van het periderm
(de zgn. periderm-test).
.
3. Het gehalte van de schil aan fenolische verbindingen.
1) Het is niet de bedoeling van dit artikel een zo volledig mogelijk
overzicht van alle verschenen literatuur over aardappelschurft
te geven. Integendeel bevat dit artikel ook veel literatuur, die
niet in het bijzonder over aardappelschurft, maar wel meestal
over de aardappel gaat. Voor hen, die niet in de problemen be
treffende aardappelschurft thuis zijn en zich willen oriënteren,
verwijs ik naar het literatuuroverzicht in het "Lehrbuch der
Pflanzenkrankheiten",Band II,. 2. Lieferung (die Bakterienkrank
heiten), 1955 » P» ^9^-53^, welk overzicht echter, ondanks de
grote hoeveelheid verwerkte literatuur, toch niet volledig te
noemen ife.
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4. De chemische samenstelling van de bodem, in het bijzonder in
verband met bemestingsmaatregelen (verder ook in het bijzonder
in verband met een proef van NELSON en BRADY (19^3))»
5. De pH van de bodem.
6. Het vochtgehalte van de grond (in het bijzonder in verband met
een proef van SANFORD (19^+V'^5))•
7. De temperatuur van de.bodem.
Hieronder volgt een korte bespreking van deze relaties:
1. Het verband tussen de anatomische bouw van de lenticellen van
de knollen en het optreden van schurft.
Dit verband is geconstateerd op twee punten, a en b, en ver
moedelijk op een derde: c.
a. 1. Grote intercellulairen in. het vulweefsel van de lenticellen
van de niet-resistente rassen (LUTMAN (1913)» LONGREE (1932),
DARLING (1935 en 1937)), waardoor' een losse pakking van de
cellen van het vulweefsel ontstaat.
2. Kleine intercellulairen -in -het vulweefsel van de resistente
rassen waardoor de cellen van he.t vulweefsel zeer dicht op
eengepakt zijn (volgens dezelfde auteurs als genoemd onde»'
1. a.l.)•
N.B. NOLL (19^0) zegt over de intercellulairen en de vorm
van de cellen nog: "Ronde dus tussenruimten toelatende cel
len van het vulweefsel kunnen gemakkelijker geinfecteerd
worden dan hoekige, die zich in een gesloten verband bevinden".
b. Een kleinere opening van de lenticellen bij de resistente rassen
dan bij de niet of minder resistente, door het aanwezig blijven
van meer periderm boven het vulweefsel na het barsten van het
periderm door de vorming van het vulweefsel (LUTMAN,.1913 en
NOLL, 19^0). Deze factor "opening van de lenticel" wordt ook wel
aangeduid met "de grootte van het lenticel-oppervlak".
Een uitzondering hierop wordt volgens LONGRÉE (1932) bij. het
resistente ruwschalige ras "Jubel" gevonden, bij welk ras er wel
vaak kleine lenticel.-openingen gevonden worden, maar de lenti
cellen soms in-een zeer dunne plaats van de kurkhui.d liggen en
dan door het weinige periderm even slecht beschermd, zijn als
een gladschillige soort. NOLL (19^0) ziet een oplossing om deze
uitzondering te verklaren. Hij beschouwt "Jubel" als een type,
waarbij de lenticellen niet door ku.rkcellen bedekt zijn, maar
(c),zijn resistentie ontleend aan het feit,, dat het vulweefsel zo
diep, onder de lenticel-opening ligt. Deze factor is dus moge
lijk als een derde factor lc te beschouwen. NOLL vermeldt boven
dien elders in een tabel dat het vulweefsel bij "Jubel".uit
slechts weinig cellen bestaat. Dit betekent natuurlijk ook:
weinig^intercellulairen.
Er zij hier nog de aandacht op gevestigd, dat in.het netwerk
• dat de intercellulairen vormen, de in radiale richting met el
kaar in verbinding staande intercellulairen een soort kanalen
naar binnen toe vormen. Wij zullen hier nog op terugkomen.
Resumerend kunnen wij dus zeggen, dat de geconstateerde rela
ties met het optreden van schurft belangrijk zijn om te ont
houden en absoluut moeten samenhangen met de-eigenlijke oor
zaak (of de oorzaken) of met het verloop van de ziekte.
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2. Het varband tussen het verdwijnen van de celkernen van het peri"

derm, met macroscopisch zichtbare gevolgen, en het optreden van
schurft (periderm-test).

a. Bi.j schürftgevoelige rassen verdwijnen de kernen van de k of meer
buitenste cellagen van het periderm (reeds.bij aardappelen met
_-e.eri-diameter-van -5-mm). Later -verschrompelen-de cellen met deze
verdwenen kernen tot een dode, macroscopisch.zichtbare laag (COO
PER, STOKES en RIEMAN (195*0).
N.B.: De kernloze cellen kunnen wel een aanzienlijke hoeveelheid
zetme'elkorrels bevatten en vreemde insluitsels van een onbekende
aard,
b.mBij schürftresistente rassen blijven de kernen van de buitenste
cellagen van het periderm zichtbaar en blijven ook deze gehele
cellagen intact (wel heeft het normale afsterven van het periderm
en bijgroei d.m.v. het fellogeen plaats). Ook het vulweefsel van
de lenticellen blijft intact (zelfde auteurs als onder 2a).
N.B.: Een uitzondering vormt het ras Eigenheimer, dat zeer vat
baar is, maar waarvan de (kleine) kernen zichtbaar blijven (EMILSSON én HEIKEN, 1956). Ook MCKEE (1958) vond uitzonderingen.
Resumerend kunnen wij zeggen, dat de gevonden relaties zeker in ver
band moeten staan met een resistentie-mechanisme van de cel, van
welk mechanisme ons de ware inhoud nog verborgen is. Ik zie de do
delijke reactie op de celkernen dan mogelijk slechts als een secun
dair gevolg van het falen van een resistentie gevende reactie bij
schürftgevoelige rassen. Of het hier een falen van een reactie op
het binnendringen van een parasiet betreft of op rechtstreekse in
vloeden van de bodem, zij hier nog in het midden gelaten.
3. Het verband tussen het gehalte aan fenolische verbindingen van
de schil en het optreden van schurft.
JOHNSON en SCHAAL delen na enige iets anders luidende mededelingen
in -voorgaande jaren, in 1957 ten slotte als hun laatste inzichten
mede, dat er drie mogelijkheden van resistentie tegen aardappelschurft door fenolische verbindingen bestaan:
._
...
1. Er zijn fenolische verbindingen aanwezig vóór de infectie en zo
toxisch voor de binnendringende parasiet.
2. Er zijn fenolische verbindingen aanwezig vóór de infectie, maar
••er is oxydatie tot quinonen nodig om de binnendringende parasiet
in zijn groei te stuiten'of dit indirect te doen door de stimu
lering van de suberizatie' door de quinonen (zie hierover verder
' de opmerkingen'onder N.B.)
5« De fenolische verbindingen kunnen accumuleren in gezond weefsel,
dat naast een (op mechanische wijze of door ziekteX-besc-hadigd
weefsel ligt.
N.B. bij punt 3.2: In dit verband wil ik hier ook de resultaten van
MULLER (1957) noemen, welke vond dat bij de aantasting van aardappel
knollen door Ph.ytophthora infestans de eerste tekenen van suberizatie
van de buitenste cellen samenvallen met de eerste groeiverhindering
dxe- de binnendringende parasiet ondervindt. De celdelingen, waardoor
het wondweefsel ontstaat, zijn derhalve niet de' enige, en misschien
zelfs niet de essentiële factor in het ontstaande afweermechanisme.
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Daar dit onjierwerp reeds uitvoerig door mij_in een ander artikel
besproken werd (zie EÈRNSTMAN, 1963a), zij hier naar deze publikatie verwezen. De invloed van de temperatuur en de vochtigheid op
fenolische verbindingen wordt echter onder_ punt 7, cp ,_p. 21 , bespro
ken.
k. Het verband tussen de chemische- s-ame-nstelling- van-de -bodem en
het optreden van schurft.
Betreffende dit verband treffen wij de grootste hoeveelheid tegen
strijdigheden aan in de literatuur over aardappelschurft. In'het
bijzonder bedoel ik hier de literatuur over de zeer verschillende
bemestingsmaatregelen, die er. genomen zijn ter bestrijding van schurft.
Doordat de onderzo-ekers meestal-'-de - l-iteratuur niet goed bestudeerden,
komt hierbij naar voren, dat er-zo vaak--dezelfde proeven genomen
werden, terwijl men dacht een nieuwe proef te nemen. Het resultaat
bleek dan echter vaak'anders dan men op. grond van de andere proeven
zou'kunnen verwachten. Hierdoor hebben wij wel een grote hoeveelheid
gegevens gekregen, maar het zal in de praktijk meestal wel'moeilijk
blijken om bepaalde tendenzen met betrekking tot bepaalde ionen.per
ionën-soort voor ieder van deze onderzoekingen na te gaan, daar
iedere onderzoeker vaak alleen naar diè ionen zocht, en daar dus
de kwantiteit van bepaalde, die hem belangrijk leken.
Men heeft voor de verklaring van de invloed van de chemische samen
stelling van de bodem op het optreden van schurft, welke invloed
in vele gevallen zeer uitgesproken was, altijd naar de invloed van
de opname van bepaalde ionen, in bepaalde' verhoudingen, door de
wortels gezocht, door welke opname dus de chemische samenstelling
van de aardappelknol zou kunnen worden beïnvloed. Uit de cijfers
van de ionen-verhoudingen in de bodem heeft men echter nooit veel
kunnen concluderen j-ondanks vele--hardnekkige-pogingen*-^
In dit verband is volgens, mij een proef van NELSON en BRADY (19^3)
verder bepalend voor de richting, v/aarin men de oplossing van dit
punt k zal moeten zoeken. Deze onderzoekers verhoogden namelijk
de "pH-op-de-diepte-van-de-wortels" door het toevoegen van Ca ("sub
surface-liming"), maar zorgden voor een zodanige lage "pH-op-de-diepte-van-de-aardappelknollen", dat deze ongunstig voor het ontstaan
van schurft te noemen was. Zij kregen hierdoor een hoge bpbrengst
van bijna schurftvrijë aardappelen, waardoor dus bewezen was dat de
hoge pH bij de wortels geen nadelige invloed had uitgeoefend.
Nu verklaart deze proef natuurlijk nog*niets over.de aard van de
invloed van de "pH-op-de-diepte-aardappelknollen", indien deze pH
wèl hoog' genoeg is om schurft te laten ontstaan. Men zoekt betref
fende de aard van deze invloed in andere gevallen altijd naar een
1) Ik acht echter een zekere invloed van een op deze wijze met de
samenstelling van de bodem variërende chemische-samenstelirng
van de aardappelknol op het verloop.van de schürftverschijnselen ook zeer goed mogelijk,—op dezelfde-wijze -als bij voorbeeld
ALTEN en ORTH
ook kort vermeld door G&ÏÏMANN, 1951» P«-^99
e.v.) een invloed van de stikstofverbindingen (variërend met de
K-N-verhouding in de bodem) in de aardappel op het optreden van
Phy togh.tho£a__±nféstans waarnamen. Een dergelijke invloed kan mijns
inziens echter niet de vele in de literatuur genoemde tegenstrij
digheden betreffende de uitwerking van verschillende bemestings
maatregelen op het optreden van aardappelschurft verklaren.

directe invloe.d op de groei, van Streptomyces sp. Hierbij moet men
echter zeer, voorzichtig zijn, daar bij vele proeven'toch is geble
ken- dat -de -se-hurftverwekkende- ^tre£_tomyces__s£_. bij vele pH's kunnen
leven (zie hiervoor ook onder punt 5)«In bepaalde pH-trajecten is
de groei van deze Streptomyces sp. wel sterker, maar over een pHtraject van enige pH-eenheden is het 'verloop van deze groei- toch
niet gelijk aan het verloop van het optreden van aardappelschurft
over .ditzelfde traject. Bij de proef van NELSON en BRADY waren de
betrokken pH's echter zeer laag; bij. het niet toedienen van kalk
had de bovengrond een pH van slechts 4,17, bij het mengen van kalk
in de bovengrond pH 4,70 (hierbij ontstond schurft); bij het alleen
in de ondergrond brengen van kalk (10 inches below the surface of
the, soil) werd de pH in de bovengrond om de schrijvers niet duide
lijke redenen toch iets hoger dan zonder kalk in de ondergrond, rnl.
pH 4,36. Zoals wij in de volgende paragraaf 5 zullen zien, zijn dit
pH's waarvan door de meeste auteurs opgegeven wordt,' dat er geen of
bijna geen schurft bij ontstaat., In dit verband is de proef van
NELSON en BRADY dus merkwaardig en verdient zeker onder zeer ver
schillende omstandigheden herhaald te worden (zie voor een voorstel
hiertoe p.12 . Voor een tabel met de uitwisselbare Ga, Mg en K-ionen
in de proef van NELSON en BRADY verwijs ik naar p.7 ).
Ik ben van mening dat men voor een verklaring van de controversen
in de resultaten van de verschillende bemestingsmaatregelen, in de
eerste plaats moet zoeken .naar een directe invloed van de ionen van
de bodemoplóssing in de onmiddellijke nabijheid van de aardappel
op de voor 'deze bodemoplossing toegankelijke delen van de aardappel.
Hierbij denk ik aan de mogelijkheid, dat het bodemwater met de daar
in aanwezige ionen,in de lenticellen van de aardappelschil binnen
kan dringen/ en dan verder in de intercellulairén van het vulweefsel
van de lenticellen, en zo mogelijk nog verder, een mogelijkheid die
Voor zover ik weet nooit bij de betrokken onderzoekers is opgekomen,
vermoedelijk omdat de bovengrondse lenticellen nu eenmaal bekend
staan als te dienen voor de gaswisseling. Bij ondergrondse lenti«-ellen vinden wij natuurlijk deze zelfde functie, en hieraan wordt
altijd alleen gedacht, maar wij vinden ook deze mogelijkheid van
het 'binnendringen'van water.
Door de in dit water aanwezige ionen komt het probleem van de con
troversen in de resultaten van de bemestingsmaatregelen mogelijk
geheel op het terrein te liggen van de uitwisseling van deze ionen
met de ionen van de cellen van het vulweefsel en andere voor het
water bereikbare cellen. (Hierbij is het goed zich te herinneren,
dat de radiair gerichte intercellulairen in het vulweefsel een soort
kanalen naar binnen toe vormen). Er onstaan hierdoor verschillende
mogelijkheden, door welke de cellen in een verzwakte 'conditie kun
nen komen en ze],fs' 'kunnen afsterven, waardoor aspirant-indringers
•de kans kunnen krijgen binnen te dringen. Misschien zullen sommige
van de de cel verzwakkende processen die op kunnen t're'den, soms tege
lijkertijd een nadelige werking uitoefenen. Hier volgen enige van
d^ mogelijkheden van een eerste indirecte of directe aanleiding
tot deze verzwakkende of tot afsterven van de cellen leidende pro
cessen. Deze mogelijkheden zijn in drie rubrieken A, B en C onder
gebracht.
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A. Vermindering van h.et...wa.tergehalte (en hierdoor van de turgor)
•van de cellen in afhankelijkheid van de ionenbezetting van de
1)
Protoplasma membraan

--als oorzaak van het predisponeren voor

. het optreden van schurft.
Ter nadere 'verklaring van het feit, waarom ik'het in deze titel
onder A genoemde als één van de' mogelijkheden töt verzwakking van
de cel zie, zij hier'vermeld, dat er bij een verandéring van het
watergehalte van de cellen, dus bij tevens een verandering van de
turgor van 'deze cellen, een wijziging in de stofwisselingsreacties
kan'plaatsvinden. Voor de eiwitstofwisseling bij de 'zonnebloem is
bij voorbeeld bekend, dat het watergehalte één van de factoren is,
die bepalen of er opbouw of afbraak' van de eiwitten zal overheersen.
(GOUWENTAK, 19292>). Een mededeling over het belang van de turgor
vinden wij bij RIVERA-(1932), die bij aantastingen van planten door
Er.ysiphaceae (meeldauwachtigen) vond, dat de aantastingen des.te
'sterker waren naarmate-de turgor 'van' de cellen van de gastheer ge
ringer was'3).
Hóewei over de aard van de ionenuitv/isseling 'in de* "protoplasmamembraan" en de permeabiliteit, alsmede over de plaats van het
"opbergen" van het water, verschillende theorieën worden geopperd,
zijn er wel. vele empirisch verkregen cijfers over ionenuitwisseling
bekend en ook cijfers over het verband tussen de door de cellen^)
geabsorbeerde hoeveelheden ionen (van één soort of van meer soorten)
en de door de cellen bevatte hoeveelheid water (zie b.v. BÏÏNGEMBERG
DE JONG (I9if2) in het "Leerboek der Algemene Plantkunde"onder re
dactie van KONINGSBERGER, Hoofdstuk VII, paragraaf 6: Perspectieven
voor de biologie, en paragraaf 7' Ionen-antagonisme). Betreffende
dit laatste verband is het misschien mogelijk de hierbij optredende
.1) Ik gebruik hier het begrip "ionenbezetting van de protoplasmarmembraan", om.aan te sluiten,aan de door BUNGENBERG DE JONG .
geconstateerde feiten over de invloed van bepaalde ionen op de
permeabiliteit voor water, zoals hij deze., o.a.' in. 19^-2 (p. 112 115) naar voren bracht. Ik doe dit echter in de wetenschap, dat
de door hem gebezigde term "protoplasmamembraan" waarschijnlijk
echter een heel complex van factoren inhoudt, waarbij ook het
binnen de membraan gelegen protoplasma betrokken is.
• 2) Ook kort vermeld door WEEVERS in het "Leerboek der Algemene Plant
kunde", deel li;(1942) onder red.' van KONINGSBERGER, 'p. 527.
3) Vergelijk over deze.problemen ook de paragraaf "Der Einflusz des
Wasserhaushaltes auf die Xrankhei.tsbereitschaft des Wirtes." in
het.boek "Pflanzliche Infektionslohre" door- GlTJMANN (1951), p.
518-525. ' , .
'.
.
.
b) Men vermoedt dân in de eerste plaats geabsorbeerd door hun Pro
toplasma membraan. Zie over deze protoplasmgmembraan noot ^ ^
op pagina 6.

periodiciteit in het watergehalte van de cellen bij toe- of afname
van de concentratie van een "bepaald ion" of'bepaalde ionen in een
bepaald mengsel van ionen" in verband te brengen met de door ALBRECHT
en SCHROEDER (19^2), HOÜGHLAND en CASH(1956) en ook door onderzoekers
van het Connecticut Agricultural Experiment Station (Bulletin kSk
blz. 70) geconstateerde periodiciteit in het optreden van schurft
bij verschillende ionen-verhoudingen.
SCHROEDER en ALBRECHT,(19^2) vonden bijvoorbeeld weinig schurft bij
epn Ca/K-verhouding van 0/50 of 60/l0 (bij een pH 5»5)* HOUGHLAND
en CASH (1956) vonden 9% minder schurft bij een Ca/K-verhouding
120/3^4- (pH 6.2) vergeleken met bij êên van 120/67 (100% schurft)
(pH 6.3).
Uit de getallen van ALBRECHT en SCHROEDER in het bijzonder blijkt,
dat er minder schurft optrad, wanneer of van Ca of Van K slechts
vrij weinig aanwezig was, niet in verhouding echter alleen, maar
ook kwantitatief weinig.
Indien men de gegevens uit een tabel''' van het op p. k genoemde
artikel van NELSON en BRADY (19^3) tot verhoudingscijfers omrekent,
krijgt men de volgende resultaten: Bij "geen bekalking" en bij "kalk
in de ondergrond" is de verhouding uitwisselbare Ca/K + 5/1 > bij
"menging van de kalk door de bovengrond" (met optre.den van schurft)
+ 9»V1» De verhouding Ca ^^ is in beide eerste gevallen + 6,5/1»
in het laatste geval (dus bij optreden van schurft) + 1^-,1/ï. (Zie
voor de bijhorende pH-waarden blz. 5).
Een dergelijke uitwerking van de onderlinge ionejnverhoudingen past
geheel bij de verschijnselen van de zogenaamde ionen-antagonismen
ten opzichte van "de protoplasmamembraan". (zie de noot "^'op p. 6)»
De benaming ionen-antagonismen is in wezen onjuist en in ieder ge
val zonder nadere verklaring niet te begrijpen, In de boven reeds
genoemde paragraaf 7 uit Hoofdstuk VII van het "Leerboek .der Algemene
Plantkunde", wordt hierover op blz. 116 bijvoorbeeld het volgende
gezegd betreffende de uitwerkingen van verschillende mengverhoudingen
van NaCl en CaC^ op de omlading van een fosfatide: "De beide kationen Ca en Na bewerken hetzelfde: z'ij verwekken ladingsmozaieken op
de kolloiddeeltjes. Het antagonisme is echter het gevolg van de
Cl-ionen die de Na-ionen begeleiden en de Ca-ionen tegenwerken in
concentraties, waarbi-j de Na-ionen zélf nog nauwelijks ladingsmoza
ieken van enige betekenis teweegbrengen".
Het is dus onjuist om alleen op de kationen te letten.. Wij moeten
ook de anionen in onze beschouwingen betrekken.
In het genoemde Bulletin 'k8k van het Connecticut Agricultural Ex
periment Station (19^5) wordt het volgende gezegd: "Wanneer de
verhouding van beschikbaar Ca tot beschikbaar K in de bodem lang
zamerhand verschoven werd van veel Ca naar veel K, stond de mate
van optreden van aardappelschurft (en ook van kool-k-nolvoet) hier
niet in een eenvoudige betrekking tot, maar was van een periodieke
aard" (vergelijk hiermee ook WALKER (19^6) en GRIES et al. ( T 9"^^+))•
De pH is bij de uitwerking van al deze ionen-verhoudingen.ook,be
langrijk. Volgens SCHROEDER en ALBRECHT (19^2) treedt bijvoorbeeld
bij een Ca/K-verhouding van 9O/6O vrij veel' schurft op bij pH 6.8,
maar weinig bij pH 5»2. De verhouding 'van ongeveer 1:1 is volgens
hen echter zowel bij pH 5*5 als 6.8 gunstig- (Ca/K-verhouding resp*
1) Tabel 2 in hun artikel.
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60/50 en 6O/6O), De verhouding 90/60 zowel als 30/60 is echter bij
een pH 6.8 ongunstig, evenals 100/50 bij pH 5»5 en 3O/6O bij pH 5*2
(dit zijn dus alle 2:1 of 1:2 verhoudingen).
Dat de invloed van de pH op het watergehalte van de cellen ook zeer
belangrijk kari zijn, blijkt bijvoorbeeld uit door ROBBINS (congres
1926, gepubl. 1929) genomen proeven. Hij vond onder andere 'dat bij
een verandering van slechts 0.1 pH-eenheid"* , in een bepaald pHtraject, aardappelweefsel van een bepaalde aardappelvariëteit 12.5%
water verloor'(zie over de invloed van de pH op de adsorptie van
ionen de' volgende1 onderparagraaf B)
BOBBINS vond ook dat de infectie door zwammen afhankelijk was van
"het" iso-electrisch punt van de cellen van de gastheer. Door deze
mededeling'lijkt het mij toch ook weer mogelijk, dat hier het wa
tergehalte van de cellen het criterium was. Dit des te meer omdat
BOBBINS het iso-electrisch punt onder andere bepaalde door de ad
sorptie van water; maar ook door die van kationen.en van anionen,
en door de invloed van de pH op de weefsels. Waarschijnlijk•moeten
wij dus in zijn "iso-electrisch punt" het punt van omlading van de
protoplasma membraan zien, in de zin zoals BUNGENBERG DE JONG hier
over spreekt^).
ROBBINS vond voor de door hem gebruikte aardappelen zo de pH voor.
het iso-electrisch punt bij 6.0-6.^.
ROBBINS brengt ook nog een tegenovergestelde mening naar voren.
Hij zegt namenlijk, dat in sommige gevallen de infectie van plan
ten door fungi, die door de ondoorboorde epidermis naar binnen
dringen, een gevolg van e.en druk-proces is (Engels: pressure).
Een' minimale water-adsorptie door de fungus zou een minimale druk
en een minimale infectie betekenen. De auteur verwacht derhalve
dat bij'infectie do'or sommige fungi in media van verschillende
waterstofionen-concentraties het grafisch uitzetten van de percen
tages geinfecteerde planten een tweetoppige curve op zal leveren,
waarvan het minimum bij of dichtbij het iso-electrisch punt van de
fungus ligt, tussen de 2 maxima. ROBBINS vermeldt dan verder de
resultaten van HOPKINS (1922) en SCOTT (192^), welke deze opvatting
ondersteunen. HOPKINS vond een tweetoppige curve voor de infectie
van tarwe-zaailingen door een Gibberella Saubinetii-ras in gronden
van verschillende pH.
SCOTT vond hetzelfde voor de infectie van de tomaat door Fusarium
lycopersici.• In dit geval lag het minimum-percentage infectie tussen
de 2 maximale dichtbij het iso-electrisch punt van het fungus-mycelium
(zie verder het artikel van ROBBINS (i.e.) en de door hem vermelde
literatuur).
Hoewel men bij deze. proeven zou hebben na moeten gaan wat de isoelectrische punten van de betreffende plantenweefseis waren, om een
tegenovergestelde gang van zaken niet uit te sluiten, blijven deze
waarnemingen zeer belangrijk, daar zij, indien zij waarheid bevat
ten, waarschijnlijk ook voor de Streptomyceten zullen gelden. Daar
1) Eigenlijk was het'0.05 pH-eenheid, maar ROBBINS zegt voor de
zekerheid 0.1 pH-eenheid. •
.
2) Zie de noot 1) op p* 6.
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de genoemde water-adsorptie en water-afgifte natuurlijk tegelijker
tijd zowel bij de plant als bij de fungus kan plaats hebben,kan het,
door verschil in hun iso-electrisch punt, natuurlijk mogelijk zijn
dat zij soms elkaar tegenwerken wat betreft het mogelijk maken van
binnendringen door de fungus, in andere gevallen samenwerken voor
dit doel.
Indien het watergehalte van de cellen werkelijk invloed op het
preadisponeren voor het optreden van aardappelschurft heeft, kan
de zaak nog ingewikkelder zijn. PEARSALL en EWING (1926) vonden
namelijk, dat bij de aardappel en ook bij koolraap, knol en tuin
boon, het plantenweefsel bij de volgende k H+-ionen-concentraties
een minimaal volume innam:
.1) bij of beneden pH 3.2
2) bij omstreeks pH 4.5
3) tussen pH 5»2 en 5*4.
4) bij omstreeks pH 6.2-6.5«
Het eigenaardige hierbij was dat dit ook het geval was bij dood
weefsel en ook bij fijn gewreven weefsel. Dit schakelt in ieder
geval de invloed van de protoplasma membraan geheel uit. De auteurs
deden de proeven ook met dit dode en fijngestampte weefsel om de
osmose uit te schakelen. De auteurs brengen de gevonden pH-waarden
in verband met het iso-electrisch punt van enige eiwitten. Zie hier
voor verder hun artikel.
In de bodem hebben wij natuurlijk meestal niet met de pH's + 3*2
en + 4.5 te maken. Dit zou de kwesties dus weer iets minder inge
wikkeld maken, daar wij dan alleen met de pH's + 5*2 - + 5*4 en
+ 6.2 - + 6.5 te maken zouden hebben.
B. Adsorptie van voor de cel rechtstreeks toxische ionen, als oor
zaak van het

predisponeren voor het optreden van' schurft.

Wat de aard van de in de titel van deze paragraaf genoemde toxiciteit
betreft, denk ik in de eerste plaats aan een toxische inwerking op
het ademhalingssysteem. Verder kan men aan het veroorzaken van coagulatie van belangrijke eiwitten denken.
ROBBINS (1926; gepubl. 1929) vond zowel bij aardappelweefsel als
bij zwammycelia dat kationen toxischer zijn in oplossingen aan de
alkalische kant van het iso-electrisch punt en anionen meer aan de
zure kant daarvanhetgeen volgens, hem een" aanwijzing is dat stoffen
toxisch worden wanneer zij zich met de levende bestanddelen van de
cel verbinden. Over de invloed van de pH op de adsorptie van anionen
en kationen geeft hij de volgende grafiek:
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Figuur 1. Een grafische voorstelling van de invloed van de waterstof-ionen-concèntratie op dë absorptie van anionen en
kationen door aardappelknolweefsel. Zie voor de beteke
nis van de letters en zones het artikel van ROBBINS
(1926).

Bij een poging óns verder een beeld te vormen wat er in het bij
zonder bij de aardappelen kan gebeuren bij een verandering van de'
concentratie van de waterstofionen of die van andere ionen, vinden
wij steun. in-'-de--resultaten van onderzoekingen -van- PEARSALL enEWING'
(1924b),.welke o.a. aardappelen bij hun onderzoekingen gebruikten.
Ik zal deze""onderzoekingen hier echter niet uitvoerig bespreken, maar
verwijs hiervoor grotendeels naar het betreffende artikel van de ge
noemde auteurs zelf. Er zij hier slechts gezegd, dat deze onderzoekers
vonden, dat er een diffusie van Cl-ionen naar buiten plaats.heeft
wanneer levend plantenweefsel"in contact wordt gebracht met een op
lossing met een.waterstofionen-concentratie die'groter of kleiner is
dan die waarbij het voornaamste eiwit van de plant (aardappel, wortel)
of zijn protoplasma (Nitella) iso-electrisch is. Waarschijnlijk zijn
er dan nog veel meer ionen die naar buiten bewegen. PEARSALL en EWING
bepaalden echter hun waarnemingen tot de Cl-ionen, omdat zij de be
paling hiervan het gemakkelijkst vonden. Deze onderzoekers ve eten
echter te vermelden, dat uit door hen in een tabel meegedeelde cijfers
ook blijkt, dat vlak boven de pH waarbij het voornaamste eiwit isoelectrisch is, eerst een klein pH-traject is, waarin er juist door de
aardappelcellen Cl-ionen worden opgenomen, althans in HCl-oplossingen.
Ik vermeldde de gegevens van de laatstgenoemde onderzoekingen ook om
te laten zien hoe complex de problemen zijn die met het in contact
komen van een uitwendige oplossing met cellen van het aardappelweefsel
samenhangen. Hoe veel gecompliceerder en dus ook andere zichtbare re
sultaten hebbend» kan dus niet de uitwerking van een zovele ionen tel*
lende bodemoplossing zijn, in vergelijking met de uitwerking van de
door laatstgenoemde auteurs gebruikte HCl-, NaCl- of NaCl + HCl-oplóssingen.
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Als êên. van de.gevallen waaruit de invloed van anionen op het op
treden van ..aardappelschurf t blijkt, zij hier het volgende van de
resultaten van BERKNER (1935) vermeld:
De toename in schurft bij bemesting met K2SO4,respectievelijk met
KCl. was: AQ%r...r.espe.ctievelijk 70%. Op.de proefvelden,, die geen ...
kaliumbemesting ontvingen, was het schürftpercentage 25%» De mate
van degeneratie van de oogsten van 193^» gegroeid in eeri boSérri,
die het jaar tevoren met kalium was bemest, werd op 10% meer ge
schat dan die van de proefvelden die niets van deze bemesting
kregen. Over een nadelige invloed van langdurige kaliumbemesting
in het algemeen verwijs ik verder naar WARTENBERG (1931)» Om ons •
een juiste opinie te vormen, moet ik hier ook vermelden, dat enkele
auteurs meedelen dat kaliumgebrek de kans op schurft verhoogt
(ROHDE, 1935; REMY, 1928, blz. 251; ÖDLAND, 1933). Het is dus ook
wel duidelijk, dat het zeer belangrijk is de optimale hoeveelheid
kalium te proberen vast te stellen.
C', Versterkte opname van water en bepaalde ionen als oorzaak van
het optreden van aardappelschurft of van het preadisponeren
daartoe.
Deze mogelijkheid zal uitvoerig onder punt 7 behandeld worden. Voor
de uitwerking van de grotere hoeveelheid opgenomen ionen verwijs
ik verder naar de voorafgaande paragraaf B.
Afzonderlijk wordt in deze paragraaf k nu behandeld:
Het verschil in het optreden van schurft op zand- en kleigronden.
Het verschijnsel dat er op kleigronden minder schurft optrëedt dan
op zandgronden, ook juist in de droge perioden, heeft altijd weer
extra de aandacht getrokken. Daar Streptomyces sp. zowel in voch
tige als in droge omstandigheden kunnen leven (zie de proef van
SANFORD, besproken in punt 6) zou ik hier ook graag de verklaring
via de ionen-verhoudingen -in het bodemwater zoeken. De Ratio Law
van SCHOFIELD zou hier. namelijk .een verklaring kunnen geven voor
de vermelde waarnemingen. Deze Ratio Law van SCHOFIELD is bi.j be
nadering als volgt onder woorden te brengen:
"De verhouding van de concentratie van êénwaardige kationen tot de
wortel van de concentratie van de tweewaardige kationen - in de
bodemoplossing - is constant" (zie voor nadere informaties b.v.
SCHOFIELD <19^7)).
Dit-betekent echter juist dat in droge gronden, waarin de bodemop
lossing geconcentreerder is, deze oplossing bijvoorbeeld aanzien
lijk meer'Ca++ en Mg++-ionen bevat dan die ih natte gronden. Voor
Na+- en K+-ionen geldt het tegenovergestelde.
__
Het percentage anionen is min of meer omgekeerd evenredig met' het
vochtgehalte van de bodem. Daar, zoals bekend, het watervasthoudend
vermogen van kleien veel groter is dan dat van zandgronden, zal in
de kleien in droge perioden veel meer water aanwezig zijn dan in de
•zandgronden, hetgeen 'dus een geringer gehalte aan tweewaardige ionen
en anionen in de bodemoplossing van deze kleigronden betekent, ver
geleken met de gehaltes aan deze ionen in zandgronden in droge.peri
oden »weshalve dit de oorzaak kan zijn van het minder optreden van
schurft op de kleigronden in droge perioden dan op zandgronden in
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deze zelfde perioden, indien wij hier weer een rechtstreeks binnen
dringen van de ionen in de aardappel en uitwisseling met daariïl
aanwezige ionen aannemen. Ook de hogere pH van de kleigronden kan
hierbij natuurlijk een rol spelen.
Door mi.j voorgestelde' proeven naar aanleiding van het onder punt
4 behandelde:

. •

Om de waarheid van de mogelijkheid van de bovengenoemde hypothesen
te toetsen, zie ik in de'eerste plaats de drie volgende mogelijk»
heden:
a. Door het gebruik van.radio-actieve isotopen na trachten tè gaan.
of inderdaad bepaalde ionen regelrecht uit het milieu van de
bodem vlak rondom'de aardappel, in dè schil van de aardappel
opgenomen worden, in de eerste plaats bij de lenticellen en van
daar door transport waarschijnlijk'iets verder in de aardappel.
b. Het principe van door NELSON en BRADY (19^3) bij hun proeven
toegepaste scheiding tussen hèt bodemmilieu rondom de aardappel
knol en dat rondom de wortels van de aardappelplant, te gebrui
ken voor-het nemen vân•een- reeks potproeven met verschillende
ionen-verhoudingen''' in het milieu vlak _rond de aardappelknol,
waarbij 'rondom de wortels voor ieder van deze verhoudingen, ook
verschillende ionen-verhoudingen (ook steeds een proeif-met rond
om, de knol en de wortels dezelfde ionen-verhoudingen) aangehouden
zouden moeten worden. Tevens zou men in deze reeks potproeven
voor ieder van de gevallen nog een zekere variatie in de pH - ook
bij de knollen en wortels op één proef na verschillend! - aan
moeten brengen. Hierbij zal men toch in ieder geval niet minder
7. 6 - 6.J? - 7.. - .?•!?
t dan de volgende.pH 's moeten gebruiken:
- 8
8.5. Dóór' deze proeven, waarbij bovendien iedere potproef
in een zeker veelvoud, misschien wel in tienvoud zou moeten worden
uitgevoerd, zou men kunnen proberen de door ALBRECHT en SCHROEDER
(19^2) en in Cônnecticut--(19^5) (zie'voor beide literatuuropgaven
blz. 7) geconstateerde periodiciteit in het optreden van schurft
nauwkeurig en uitgebreider na te gaan, het liefst ook met ver
schillende schürftverwekkende Streptomyces-rassen^) en met enige
zeer uiteenlopende aardappelvarieteiten. Het is waarschijnlijk
"het., beste om pas nà de uitslag van deze 'proeven, enkele typische
schürftverwekkende omstandigheden uit deze reeks te zoeken en
• deze omstandigheden dan nogmaals in een .reeks potproeven te cre
ëren, maar nu met variërend vochtgehalte van de grond, om een
eventuele invloed van de wet van SCHOFIELD na te gaan.
Het beste zou zijn, daar in de verschillende landen vaak ver
schillende schurfttypen overheersend zijn, en verschillende bo
demtypen voorkomen, deze proeven tegélijkertijd in dezelfde vorm,
1) In het bijzonder zal men hierbij op de verhouding tweewaardige
kationen : êênwaardige kationen moeten'letten. Om de invloed van
bepaalde ionen na te gaan, zal men echter voor iedere gebruikte
aardappelvarieteit ook een zgn. ionenspectrum moeten trachten sa
men te stellen (zie BUNGENBERG DE JONG, 19^2) daar de invloed, van
een bepaald ion niet altijd op zijn waardigheid berust. Daarnaast
zal men evenveel 'aandacht aan de änionen moeten besteden.
2) In het bijzonder met Streptom.yces-rasgen, die ook -bij een läge pH
kunnen leven (vergelijk hierover de proeven van SCHAAL (19*€), welke
proeven op paginal? besproken worden).
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eventueel aangevuld met variaties, in het buitenlan.d op verschil
lende onderzoeking.sstations uit te voeren. De limiet, van het
aan.tal variaties in de proeven wordt natuurlijk door de prak
tische' uitvoerbaarheid bepaald,
c. Plasmolyse- en deplasmolyse-proeven. Men zou mijns inziens de
invloed van verschillende bo.demoplossingen op de turgor na kun
nen gaan door Plasmolyse- en deplasmolyse-proeven. Men kan door
bepaalde suikers ^ in een zogenaamde plasmolytische grensconcentratie toe te dienen, de cellen in zodanige toestand brengen,
dat het protoplasma juist losraakt van de celwand. Door het dan
toedienen van een bodemoplossing zal men toch waarschijnlijk
visueel moeten kunnen waarnemen, naar welke kant het proces dan
verder zal lopen: naar een verdere Plasmolyse of naar een deplasmolyse (of: wanneer er van een normale niet "ongeveer-geplasmoly-seerde toestand" wordt uitgegaan: naar een verkleining
• of naar een vergroting van de turgor).
N.B. Bij .de bespreking van de invloed van de pH op het optreden
van. schurft, onder punt 5, wordt tevens nog iets gezegd over
de invloed van Ca.
5» Het 'verband tussen de pH van de bodem en het optreden van schurft.
Bij een zwak zure of ongeveer neutrale reactie kan zeer veel schurft
optreden. De mate van aantasting neemt echter in het algemeen nog
toe, wanneer de pH hoger wordt (zie bijvoorbeeld TERMAN e.a. (19^8),
MEYER (1939)i DIPPENAAR (1933 a of b)). Verschillende auteurs delen
echter ook mede, dat de aantastingen boven een zekere (meestal hoge)
pH weer afnemen. Betreffende de hoogte van de pH waarboven dit ge
beurt, verschillen echter de waarnemingen. Wij kunnen de oorzaak
hiervan "zowel bij de betrokken 'Streptomyces sp. als bij de gebruikte
aardappelvarieteit als bij andere factoren zoeken. Over de laatst
bedoelde pH's zijn er bijvoorbeeld de volgende opgaven:
SMITH (1933; Ver. St.) geeft op: Bij een toename van de pH boven
6,51 neemt de mate van aantasting af. Knollen, die bij een pH van
7|16 tot 7»^5 groeiden, waren minder schurftig dan die in enig an
der proefveld boven pH 5; de maximale aantasting had plaats bäj pH 6,08
tot 6,51* Bij proeven met een ander aardappelras steeg de hoeveel
heid schurft tot pH 6,9 of 7«
In 1936 publiceerde dezelfde SMITH o.a. de volgende tabel betref
fende gegevens uit het .laatste jaar 'van een vierjarige proevenreeks:
.pH
6,23 6,76' 7,1^ 7,30 -

6,71
7,0^
7,60
7,92

gewichts-^ schurftige knollen
82,9
62,2
^2,5
27,0

Uit een "survey" over de staat" New York maakten BLODGETT en HOWE
(193*0 de volgende tabel o.p: :
pH bouwvoor

% schurftige knollen

M - 5M
5,1+5 - 7,V
7,5 - 8,35

5,22 + 0,76
23,22 ; 1,93
10,67 + ^,78

1) of andere voor de cel onschadelijke organische stoffen.
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Het traject 5»^5 - 7»4 omvat bijna geheel de eerste drie door SMITH
genoemde trajecten (samenlopend van 6,25 —7,6), zodat men niet pre
cies kan zien wat er zich tussen deze pH 5»45 en 7tb afspeelt. De
auteurs geven echter verder nog op. dat de maximale aantastingen bij
+ pH 6,6 lagen. Wat de afname hierboven betreft, komt dit dus met •
de opgave van SMITH ongeveer overeen.
In 1935 constateerden BLODGETT en COWAN echter pas een vermindering
van de aantastingen boven pH + 9»
LARSON e.a. (1938) namen geen daling van de schürftgraad waar totdat
de pH tot 8,0 gestegen was (in een proef over 2 jaar op "Antigo silt
loam'1').
Dat het niet altijd - volgens de nog altijd zeer verbreide mening veel Ca is, dat door verhoging van de pH meer schurft veroorzaakt,
blijkt bijvoorbeeld uit de mededeling van SIBILIA (1932), dat bij
êên van een serie proefvelden waar sterke schürftaantasting. optrad,
de bodem slechts 1% CaCO^ bevatte, hoewel de pH er 8,3 was.
Heel anders is echter weer de mededeling van RICH (194-5)» dat van
vier proefvelden het proefveld dat het rijkelijkst van kalk was
voorzien en de grootste aantallen schurftige knollen voortbracht,
het zuurste was. Als suggestie voor een verklaring hiervan brengt
de auteur naar voren dat de hoeveelheid van de bodemverbetering
belangrijker is dan de chemische reactie.
Daarnaast staan de mededelingen van bijvoorbeeld PIEPER (1936) en
EICHINGER (1933) dat zogenaamde "top dressings" met kalk geen scha
delijk effect hadden. PIEPER zegt hierbij dat deze bemestingen na
het tevoorschijn komen van de planten uitgevoerd moeten worden, en
niet in de lente of herfst voor het planten. Verder zegt hij dok
dat 3 of 4 jaar later, wanneer er opnieuw aardappelen worden ge
teeld op dezelfde grond, de kalk zo zeer "ontleed" is, dat deze
geen verder risico geeft de ziekte te bevorderen. Een verklaring
ervan waarom hij dit anders wel doet, geeft dit natuurlijk niet.
Deze periode van 3 of 4 jaar kaïn wat de onschadelijk wording van
dé kalk betreft, echter veel korter zijn, indien wij afgaan op een
•mededeling over een proef in het JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF AGRI
CULTURE OF SOUTH-AFRICA (1925)» waarin ook gezegd wordt dat het
toedienen van kalk vlak voor het poten 'soms een ernstige schurftaantasting ten gevolge heeft, maar dat deze gemakkelijk voorkomen
kan worden door de kalk enige maanden voor het poten toe te dienen.
Schurft kan overigens ook bij zeer lage pH's optreden. In 1932
werd bijvoorbeeld schurft geconstateerd bij pH 3»6 op zeer arme
heide-zandgrond in Noorwegen (BOYSEN, 1932). TERMAN e.a.' (1948)
geven als laagste grens op: pH 4,35» MEYER (1939): pH 4,55. Deze
la.atste auteurs zeggen echter ook dat in het algemeen bij een pH
lager dan 5 weinig schurft optreedt. (Zie ook de bovenvermelde
tabel van BLODGETT.en HOWE (1934)). Bij de bespreking•van de proe
ven van NELSON en BRADY onder punt 4 op p. 5 zagen wij reeds dat
bij deze proeven schurft optrad bij pH 4,7, en niet bij de lagere
pH's 4,36 en 4,17.
Naast al deze mededelingen staan bijvoorbeeld ook mededelingen als
die van DUFF en WELCH (1927)» die bij bemestingsproeven met zwavel
in 6 verschillende streken van de Verenigde Staten geen enkel ver
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band tussen het' optreden van schurft en dé "pH vonden. Deze onder
zoekers proberen derhalve de oorzaak van de- geconstateerde verschxIX'ëh~ïh"hëï"optreden van schurft in de directe fungicide wer
king van de zv/avel te. zoeken.
Ook bijvoorbeeld DHEIN (1958) vond bij zijn bemestingsproeven geen
duidelijk verband tussen de bodemreactie en de mate van schurftaantasting. Hij vond ook dat de kalizouten geen pH-veranderingen
teweeg brachten.
Bij' een poging tot verklaring van alle onder dit punt 5 genoemde
waarnemingen, moeten wij- ons blijven realiseren dat* SCHAAL (19^0)
constateerde dat Streptomyces sp. door een groot aanpassingsver
mogen' bij vele pH1 s kunnen leveren. In zijn proeven met twee stam
men van Streptomyces scabies bleken beide in het traject tussen
pH 5»5 en 8,5 te kunnen leven. Aanpassing aan • de lag's pH 5>0 luk
te slechts bij êên van de twee rassen (bij degene die geïsoleerd
was Uit een grond met pH 6,8; het andere, ras was juist geïsoleerd
uit een grond met een lagere pH, ni. uit'êên met pH 5»*+!). Zeven
andere rassen uit de Verenigde Staten en één uit Australië konden
echter ook bij deze lage pH niet leven.
6. Het verband tussen de vochtigheidsgraad van de grond (al of niet
door het klimaat veroorzaakt) en het optreden van schurft.
Bij het bespreken van punt 4 zette ik reeds mijn hypothese over de
invloed van de wet van SCHOFIELD uiteen (p. 11 - 12) en verwees
hierbij naar de proeven van SANFORD (19^+5). Deze proeven behelzen
in het kort het volgende:
SANFORD liet Streptomyces scabies onder 6 verschillende vochtig
heidsomstandigheden, variërend van droog tot nat, in met door stoom
gesteriliseerde zware leem groeien. Hij verrichtte resp.'2,,3» 5,
6 en 9 dagen na de enting waarnemingen. Het bleek dat de groei
altijd het beste was bij ongeveer optimaal bodemvochtgehalte, maar
ook verrassend goed zowel in droge als in vochtige gronden.
Na 5 dagen was de groei in de "natte" bodem nog ver ten achter bij
die in de "droge" bodem, maar 4 çlagen later was deze even goed of
beter.
SANFORD zegt derhalve ten slottet "Dûs kan, indien er geen effectieve antagonisten in de vorm van verwante saprophyten zijn, ern
stige schurft zowel in gronden met hoog vochtgehalte'als in die
met lager vochtgehalte voorkomen".
Dat SANFORD er hier antagonisten bij betrekt, berust hoofdzakelijk
op de tevoren door hem vermelde mededeling van DIPPENAAR (1933 b)(Zuid
Afrika)rdat àeze'meer Actihomyceten (tegenwoordig Streptomyceten
genaamd) dan andere bacteriën op plaatjes vond'die in.een droge
grond begraven waren geweest; en het tegenovergestelde op zodanige
uit natte"grond. Hij veronderstelde derhalve dat door antagonis
tische werking van de bacteriën in de natte gronden de schürftaantastingen onder droge omstandigheden groter waren.
Daar SANFORD (i.e.) Streptomyces scabies in tevoren gesteriliseerde
grond entte, geven zijn proeven geen enkel bewijs over antagonis
tische werking van andere bacteriën. Hij kan slechts vermoeden, dat
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Streptomyces scabies in ongesteriliseerde natte grond (met overigens
dezelfde samenstelling als in zijn andere proeven) slechter gegroeid
zou hebben. Bovendien laat hij in de grond met deze Streptomyces
scabies in het geheel geen aardappelen groeien onder de 6 verschillende vochtigheidsomstandigheden - in zoverre als dit natuurlijk
mogelijk zou zijn.- zodat er geen enkele conclusie te trekken valt
over de vraag in wat voor mate er onder deze omstandigheden schurft
zou zijn ontstaan. Het betrekken van antagonisten in zijn. boven
genoemde eindconclusie is dus voorbarig.
In het "Verslag van een bespreking over aardappelschurft", gehou
den in. het I.P.O. te Wageningen, 12-11-195*4, wordt op blz. 4 ver
meld.: "Zeer weinig correlatie konde,n deze onderzoekers (zie voor
deze onderzoekers genoemd verslag) ook vinden tussen de mate van
aantasting der 'aardappelknollen en de microscopisch _ aantoonbare,
hoeveelheid Act, scabies-mycelium in de grond". Dit schijnt dus
het bovengenoemde resultaat van DIPPENAAR niet te bevestigen. In
het algemeen is er uit de literatuur geen zekerheid over de werking
van antagonistische bacteriën en schimmels te verkrijgen.
In aansluiting op de bovengenoemde proef van SANFORD zij hier ook
medegedeeld dat DE BRUYN (1939) ^-n vele gevallen duidelijk mycelium
waarnam op knollen die uit vochtige aarde kwamen.
Wat"zi'jn" nu""de" ervaringen betreffende de invloed van de graad van
vochtigheid van de -bodem op -het optreden van -schurft?- Onder punt'
4 bespraken wij op blz 11-12 reeds het meer optreden van schurft
op zandgronden bij droogte, vergeleken met de toename van deze
ziekte bij droogte op kleigronden. Ook buiten de droogteperioden
treedt schurft echter reeds meer op de zandgronden op.
Dat er bij droogte veel schurft optreedt, wordt onder andere door
de volgende auteurs vermeld: JANCHEN-(-1921) -MI-LLARB• f1922/23), •
MARTIN (1923), SANFORD (1923), JONES'(1922), DIPPENAAR (1933),
TILFORD (1933), FITCH (1935), MCKAY (1949). In 1926 bracht SANFORD '
de theorie naar voren dat het* schürftverwekkende organisme compen
satie in de aardappelknol zou zoeken, wanneer het vochtgehalte in
de bodem te gering zou zijn geworden.
Het optreden van schurft bij droogte is tegenwoordig in Nederland
en elders het meest algemeen bekend. Toch zijn er in de wereldli
teratuur over aardappelschurft ook vele opgaven te vinden dat schurft
juist, bij veel vocht ontstond^. Toen men de ziekte pas had leren '
kenn, zag men overmaat van.vocht zelfs als.de oorzaak er van (SCHACHT
1854; CASPARY, 1857; FRANK, 1-880 en SORAÏER, 1S86; allen geciteerd
door DIPPENAAR 1933)• Andere auteurs zien niet de overmaat van vocht
als oorzaak, maar wel veel bodemvocht gepaard gaan met veel schurft
(HUMPHREY, 1889, geciteerd door DIPPENAAR), of de ziekte "bevor
derd" door veel bodemvocht (LUTMAN en CUNNINGHAM, 1914). P^.arna
is mij in deze zin pas weer een mededeling van STARR e.a."(1943)'
bekend. Naast waarnemingen uit één seizoen, waaruit bleek dat bij
afwisselend meer en minder bevloeien, méér bevloeien méér optreden
van schurft ten gevolge had, hadden STARR e.a. ook de' over meer jaren
1) De h i e r v o l g e n d e l i t e r a t u u r o p g a v e n o v e r h e t v e r b a n d t u s s e n h e t
optreden van schurft en veel. voGht-zijn-ont-leend âan SV/IERSTRA
(1950), die deze opgaven voor een. scriptie verzamelde.
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lopende ervaring dat aan het eind van' irrigati'e-"rows", waar het~
water de neiging heeft te blijven staan en de grond te verzadigen''',
de meeste ; schürft.voorkwam. Ook werd de meeste schurft gevonden in
de lageie delen waar het vocht het rijkelijkst voorkomt. GOSS (1937,
p. 3) deelt mede dat schurft altijd in ernstige..mate optreedt na
zware, dichte regens wanneer de velden daarna niet bewerkt kunnen
worden. Ook is het heel gewoon om schurft in bevloeide streken aan
de lageie einden van bevloeide .velden aan te treffen en in slecht
gedraineerde delen, van "dry-land fields"; Dat meer bevloeixngswater
meer schurft geeft, werd ook reeds in *1038 door BECKWITH (geciteerd
door GOSS, 1937, P» 16) geconstateerd, en ook door GOSS (1937, plate
ID) waargenomen. .
._
Ook deelt GOSS .nog mede dat in-1933-de effectieve regenval gedurende
de knolontwikkeling 4,43-inches was-tegen '1-, 7 inches in--1934, ter
wijl de schürftgraàd in deze jaren respectievelijk 11,2 en 1,4 was.
MCKAY (19^+9), vermeldt dat in de meeste gevallen de meeste schurft
optrad in de droogste groeiseizoenen, maar dat in één geval dit
juist in een vochtiger seizoen het geval was*
7. Het verband tussen de temperatuur en het optreden van schurft.
Over dit verband zijn mij drie onderzoekingen bekend: die van JONES,
MCKINNEY en FELLOWS uit 1922 in Wisconsin, Ver>. St. v. Anu, die van
DIPPENAAR uit 1933 in 2uid-Afrika en die van GAUIIANN en HAFLIGER uit
1949 in Zwitserland. Ik zal het onderwerp hier behandelen aan de
hand van de proeven van DIPPENAAR (1933b) en steeds tussen haakjes
op verschillende plaatsen de door de andere auteurs gevonden gege
vens meedelen, indien deze van die van DIPPENAAR verschillen.
DIPPENAAR vond dat de ontwikkeling van het schürftverwekkende or
ganisme en het optreden van de schurft zelve beiden aan de invloed
van de temperatuur onderworpen waren; Het schürftverwekkende'orga
nisme bleek daarbij absoluut een "hoge temperatuur organisme" waar
van de optimum temperatuur voor ontwikkeling naar de stam (Engels:
strain) varieert (van 28 tot 36°C. Volgens GAUMANN en HÄFLIGER, I.e.,
ligt het optimum bij 24°C', het maximum bij 33°C. Zie verder de vol
gende pagina),maar betrekkelijk constant blijft voor dezelfde stam
onder alle vochttoestanden en waterstofionenconcentraties. Te oor
delen naar het gemiddelde aantal schürftplekken per knol,- bleek de
optimum temperatuur voor het optreden van' schurft tussen 17°C en 21°C
te'liggen en waarschijnlijk iets onder 20°C.,.Te oordelen naar de
grootte van de schürftplekken bleek de optimum temperatuur voor de
ontwikkeling van schürftplekken iets hoger dan 21°C te liggen (JONES
e.a., I.e.: 22°C onder kasomstandigheden, 25°C in. het. open veld2).

1) Engels: "at the end of the irrigation rows where the water tends
to back up and saturate the soil'.',
2) DIPPENAAR (i.e., p. 66) acht deze bepaling niet juist, daar er
volgens hem niet genoeg met de vochttoestand van de bodem in
verband met de verdamping rekening gehouden werd.
DIPPENAAR acht het zeer waarschijnlijk, dat deze laatstgenoemde
optimum-temperatuur in het open veld dezelfde is als die. door
hem en de ar'dere genoemde onderzoekers in kasproeven werd bepaald.
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GÄUMANN en HÄFLIGER, 1.c.: 13°-15°C maximaal, maar tot 26°C toch
nog een aanzienlijk grote oppervlakte met schürftplekken). '
DTPPENAAR. acht het derhalve zeer denkbaar dat betrekkelijk kleine
schommelingen van de bodemtemperatuur tussen 17° en 21°C de opti
male tempera tuuromstandighe'den voor het maximale optreden van
aardappelschurft zouden' zijn.

t

!

Evenals voor het schürftverwekkende organisme, werd de optimumtemperatuur voor het optreden van de ziekte onder alle omstandig
heden van constante bodemvoc-htigheid en bodemreactie betrekkelijk
constant bevonden.
De optimum temperatuur voor het optreden van de ziekte bleek echter
duidelijk lager dan de optimum temperatuur voor de groei van de be
treffende Actinomyces-stam, die voor de ziekte verantwoordelijk was.
Zié hiervoor de op de vorige blz. medegedeelde gegevens' en de volgen
de figuur uit het artikel van DIPPENAAR^ ).
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Figuur 2. Grafische voorstelling van de invloed van de temperatuur
op de groei van het schürftverwekkende organisme op aard.appeldextrose-agar na.9 dagen, en van de invloed van de
bodemtemperatuur op het verloop van de ziekte, die door
.dezelfde stam van het schürftverwekkende organisme ver
oorzaakt werd (uit DIPPENAAR, 1933b).
. ..

1) ook opgenomen als fig. 371 en 372 in GÄUMANN (1951).

- 19 -

In het genoemde 'artikel van GÄUMANN en HÄFLIGER is uit twee gra
fieken dezelfde-tendens af 'te lezen1) en ook reeds uit hun op -de
vorige bladzijde meegedeelde gegevens op te maken. .
Zeer belangrijk is dat zowel DIPPENAAR als GXUMANN en HXFLIGER
verder vermelden dat de optimum temperatuur voor het optreden van
schurft ongeveer dezelfde is als die voor de ontwikkeling van .de
aardappelknol.
DIPPÉNAAR ziet derhalve de bodemtemperatuur in bepaalde trajecten
eigenlijk niet als' een factor die het optrfeden van schurft kan ver
hinderen, daai temperaturen die ongunstig voor het optreden Van de
ziekte waren, ook minder geëigend waren voor de ontwikkeling'van
de knollen;* Hij ziet echter "geen' verklaring voor deze relatie.
Ook betreffende de genoemde relaties tussen de temperatuur en het
optreden van schurft zou ik de oplossing voor een groot deel in
het.feit willen zoeken, dat de bodemoplossing met.de daarin aan
wezige ionen via de lenticelopeningen en daarna via de intercellulairen van het vulweefsel van de lenticellen met de inhoud van
de cellen in contact kan komen, waardoor er éen uitwisseling van
de genoemde ionen met de in de cel-inhoud aanwezige ionen kan plaats
vinden. •
BUNGENBERG DE JONG e.a. dachten bij zulke- uitwisselingen in verband
met de permeabiliteit voor water aan een uitwisseling met ionen van
een "protoplasma'membraan",' zoals wij reeds op p. 6 bespraken. Maar
hoe het ook zij, deze uitwisselingsprocessen zijn in wezen geheel
of gedeeltelijk als adsorptieprocessen 'te beschouwen. Nu is één van
de factoren, waarvan de adsorptieprocessen afhankelijk zijn, juist
de temperatuur, en het ligt dus wel zeer voor de-hand te veronder
stellen dat door de invloed op deze adsorptieprocessen de tempera
tuur bij het ontstaan van schurft een rol speelt. Hoe echter het
verband tussen de adsorptie van ionen door cellen en de temperatuur
is, is een vraagstuk dat nog niet opgelost is. Bij het beschouwen
van dit vraagstuk moeten wij ook de ademhaling betrekken.
Wij zagen juist de bevinding van DIPPENAAR dat de optimumtemperatuur
voor het optreden van schurft dezelfde is als die voor de ontwikke
ling van de aardappelknol. Nu gaat verhoogde ontwikkeling van de
aardappelknol altijd samen met verhoogde ademhaling. BERRY en STEWARD
(193^) vonden dat er geen eenvoudige betrekking bestaat tussen de
mate van ademhaling en de absorptie van het broöm-ion in de verschil
lende opslagweefsels van verschillende planten. Wel bleek dat alleen
de weefsels die nog tot hernieuwde deling in staat zijn, het vermogen
blijken te bezitten om het broom-ion te accumuleren, (zie over ver
dere beschouwingen over deze "niet eenvoudige betrekking" Mej. D.E.
REINDERS (19^2, p. 127-128). LUNDEG&RDK (1955) wijst er echter met
klem op dat er veel. aanwijzingen zijn dat de groei van weefsels
juist het gevolg van adsorptie van ionen kan zijn, evenals ver
hoogde ademhaling. Daarnaast wordt er echter wel een andere betrek
king door Mej. D.E. REINDERS (19^2, p. 128) naar voren gebracht,
die meer houvast biedt. De weefsels met de grootste water-opname
hebben als'regel de sterkste ademhaling. De laatstgenoemde onder-.
1) De gegevens voor deze grafiek•werden' door DIPPENAAR verkregen
door het gebruik maken van drie Actinomyces^stammen uit respec
tievelijk Zuid-Afrika, Europa en Amerika.
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zoekster gelooft dat het verband tussen deze twee verschijnselen
indirect is, welk vermoeden ook reeds door STEWARD, STOUT en PRESTON
(19^0) werd geuit.
Over de in de laatste alinea besproken problemen zal door een uit
voerige-literatuurstudie ongetwijfeld nog meer-opgehelderd kunnen
worden.-Voor-een-dergelijke•studie heeft-mij•echter de tijd-nog-: - •
ontbroken. Wij zien echter uit de meegedeelde feiten reede-'dafe- ereen verband kan bestaan tussen verhoogde ademhaling, verhoogde tem
peratuur, verhoogde, wateropname en verhoogde absorptie van bêpaalde
ionen. Ik zou mij nu voor kunnen stellen dat ook bij droogte - dat
toch-gewoonlijk met een hogere temperatuur gepaard gaat - .juist .
verhoogde wateropname misschien tot een preadisponeren voor het op
treden van schurft leidt, en niet waterverlies zoals ik bij de bespreking van punt k bij hypothese A naar voren bracht. De uitwerking
van de. wet van SCHOFIELD (zie p. 11-12) zou daardoor echter bij
droogte des te heviger kunnen zijn.'Verder zal ook.verhoogde water
opname, evenals waterverlies, tot verandering in de stofwisseling
aanleiding kunnen geven, zodat wij ook hierdoor verzwakking van de
cel mogelijk kunnen achten.
Misschien zal het onder bepaalde, zeer verschillende omstandigheden
mogelijk zijn dat in het ene geval wateropname en in het andere ge
val waterverlies tot predispositie voor het optreden van schurft
aanleiding kan geven, maar het zou toch reeds een grote winst zijn
indien wij over deze ziekte in plaats van voor deze de aetiologisch
niets zeggende naam "schurft" te gebruiken, zouden kunnen spreken
over "door ionenadsorptie in de aardappelschil ingeleide Streptor.iy ces-aan tas tin gen". Indien de wwarneming van KILLIAN (1920), dat
bij oudere schürftplekken nooit draadachtige organismen, maar alleen
andere bacteriën te vinden zijn, ook elders bevestigd wordt, zou
de aanduiding "door ionenadsorptie in de aardappelschil ingeleide
Streptom.ycea- en andere' bacterie-aantastingen" misschien wel het
beste het complexe van de tot nu toe onder de naam "schurft" samenge
vatte ziekteverschijnselen weergeven.
Een waarneming van GÄUMANN en HÄFLIGER (.19^; ook vermeld door GÄUMANN, 1951) schijnt op het eerste gezicht de bovengenoemde hypothe
sen betreffende de invloed van de temperatuur van minder waarde te
doen zijn. Bij enig- doordenken en door verband te leggen met andere
feiten, is de waarneming van deze onderzoekers echter wel in over
eenstemming met de bovengenoemde hypothesen te brengen. De genoemde
onderzoekers stelden vast dat het onder de schil gelegen, anders'
gewoonlijk zeer dunne zetmeelvrijp 'deel van de schors, boven 26°C
à-28°C*zeer plotseling sterk in dikte toeneemt (bij de knollen van
de variëteit Ideaal komt bij 3k°C zelfs praktisch geen zetmeel voor).
Om een duidelijke indruk van dit verloop te krijgen, is het goed
de in-het artikel van deze auteurs opgenomen grafiek te'bezien (ook
opgenomen in GÄUMANN, 1951». p» 512). Zij vonden ook dat. bij de
hoge•temperatuur de zetmeelkorrels kleiner waren, rèsistenter te
gen zuren, moeilijker met jodium te kleuren eil, eenmaal gekleurd
zijnde, weer moeilijker te ontkleuren; verder was de submicrosco
pische structuur van hen dichter en de zwellingstemperatuur hoger'.
Daar al het zetmeel natuurlijk eerst in suiker wordt omgezet, kan
men hier mijns inziens niet zeggen dat devoedselbron voor zover
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die door het zetmeel aan het schürftverwekkende organisme geboden
werd, door deze omzetting in een minder toegankelijke vorm is ge
komen. Integendeel. De oorzaak van het minder ontvankelijk woï-den
voor schürftaantasting moet dus wel ergens anders liggen.
Daar èr, zoals wij bij de bespreking van punt 3 zagen, ook relaties
bestaan tussen de aanwezigheid van' bepaalde fenolische verbindingen
in de aardappelschil en resistentie tégen aardappelschurft, is het
geen volkomen willekeurig idee te.veronderstellen, dat de genoemde
inyloed van de temperatuur op het optreden van schurft in de proeven
van GÄUMANN en INFLIGER via deze fenolische verbindingen uitgeoefend
wordt. Ook bij andere ziekten bij andere planten is deze betrekking
namelijk opgemerkt. Zo deelt DUFRENOY (1936) mede, dat de groei van
kiembuizen van zoösporen van Plasmopara viticola op -Vitis vinifera
spoedig geremd wordt wanneer er een zonnige periode na regen komt,
omdat de cellen dan snel fenolische verbindingen in hun vacuolen
vormen. Een ander, door deze onderzoekers genoemd voorbeeld betreft
de aantasting van tabaksbladeren door Bacterium tabacum, waarbij
de bacteriële aantastingen zich gedurende bewolkte dagen met grote
vochtigheid snel uitbreiden, maar de beschadigingen binnen een paar
uur genezen wanneer zij aan de zon worden blootgesteld, doordat de
randcellen fenolische verbindingen vormen (DUFRENOY, 1932). De cytologische reactie is zo precies dat de rijen van tannine-vormende
cellen, die corresponderen met de genezingsperioden, beschouwd mogen
worden de perioden te registreren tijdens welke de relatieve voch
tigheid lager dan 60% is. Er is een goede correlatie tussen de re
sistentie van druiven tegen Plasmopara viticola als ook tussen die
van tabak tegen Bacterium tabacum en dé "evaporatie index" - (p1 - p)
(273 + t) (76Ô)'/ (273) (B - p') - waarin p' de dampHrùk bij
verzadiging, bij een temperatuur t is, p de werkelijk gemeten dampdruk en B de barometrische druk. Voor een derde door DUFRENOY (1935)
gegeven voorbeeld over de aantasting van maiszaadlingen door Gibberella saubinettii verwijs ik naar het artikel van DUFRENOY zelf
(p. 76-77).

Door de vochtigheid en de verdamping erbij te betrekken, komen er
dus weer andere verklaringen als mogelijkheden bij, maar bij het
schürftprobleem zijn nu eenmaal ook de relaties met de chemische
samenstelling van de bodem geconstateerd, zodat men mijns inziens
hier de complicatie met.de genoemde adsorptieverschijnselen moet
blijven zoeken. Misschien wijzen in deze richting ook verdere uit
komsten van de proef van GÄUMANN en HÄFLIGER (19^). Het periderm
van de aardappelvariëteit Ideaal bestaat tussen 10°C en 23°C uit
9 cellagen, doch bij hogere en lagere temperaturen uit meer. De
dikte van het periderm is bij alle onderzochte temperaturen vrij
wel dezelfde, met een geringe neiging tot een minimum bij 21° à
23 C. Deze verschillen zijn bij de aardappelvariëteit Bintje gro
ter': deze heeft het geringste aantal cellagen bij 18° ^ 21°C, de
geringste dikte van het periderm bij.l8° à 200C. Dit zijn dus •
praktisch de temperaturen waarbij het optreden van aardappelschurft
bij de proeven-van DIPPENAAR (1933b) en ook bij die van GÄUMANN
en HA'FLIGER (l.p.) maximaal bleek. Ook bij deze verschijnselen acht
ik een "directe invloed van adsorptieprocessen mogelijk, evenals
bij de door KREITZ (1908) gevonden invloed van verschillende
meststoffen op de_peridermvorming (de dikte en'het aantal cel-
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lagen van het periderm) en bij de door JUSTESEN (1931) gevonden
invloed van de bemesting op de uitgebreidheid van de wondreactie
van aardappels (de met N bemeste knollen vormden'bij verwondiftg
5 à 6 maal-zoveel deelwandjes dan de met K bemeste; onbemeste en
volledig bemeste knollen staan wat dit betreft daar tussenin).
Niet altijd vindt men echter zulke mooie relaties tussen de be
mesting en de peridermvorming. Voor desbetreffende voorbeelden
verwijs ik bijvoorbeeld naar LUTMAN (1919)» Dit kan echter de op
vatting versterken dat er ad-sorptieverschijnselen- in het spel zijn,
daar deze immers zo gecompliceerd zijn en kleine veranderingen hier
bij, grote gevolgen kunnen hebben.
Dat er een rechtstreekse invloed van het milieu rondom de aardappelknç>l op de,....wondkurkvo.rming..-en.,:.dus wel zeker ook op de peridermvorming
van een niet verwonde aardappel bestaat, weten wii door de proeven
van HERKLOTS (1924), welke vond dat sommige zuren'' de activiteit
van het fellogeen bevorderd, nadat er een verkurkingslaagwafe ge
vormd, maar • dat. deze. zur.en na de vorming van genoemd fellogeen de
verkurking hiervan vertraagden. Omgekeerd vond HERKLOTS echter dat
sommige basen ' de.verkurking bevorderden (in het bijzonder vanaf
pH 7,5) en meristerratische activiteit vertraagden.
Daarnaast moet men echter de opname van minerale stoffen door de
wortels toch niet verwaarlozen. Wat de N-houdende verbindingen be
treft, is in het bijzonder de opname door de wortels belangrijk,
daar MULDER (1956) vond dat de samenstelling van de aminozuren van
de oplosbare niet-proteïne-fractie aanzienlijk door de minerale
voeding beïnvloed kan 'worden; de'samenstelling van de proteïnen
bleek daar onafhankelijk van, niet echter 'weer het totale gehalte
aan proteïnen (zie verder over de invloed van verschillende mine
ralen MULDER I.e. en SCHREVEN, 19.35).
Ik moet er hier op wijzen, dat het bij de adsorptie van ionen uit
de bodemoplossing door de aardappelschil om heel geringe kwantiteiten
ionen kan gaan, waarvan de adsorptie plaatselijk grote gevolgen kan
hebben, terwijl het bij de opname van ionen door de wortels, waardoor
de samenstelling van de hele knol kan veranderen, om veel grotere
kwantiteiten opgenomen ionen kan gaan. Hier zou alleen een onder
zoek met radio-actieve isotopen opheldering kunnen geven.
Voor de ontwikkeling van het periderm verwijs ik naar de literatuur
studie hierover in een afzonderlijke paragraaf van een artikel van
EMILSSON en HEIKEN (1956).
1) HERKLOTS veralgemeent .zijn resultaten door te zeggen dat zuur
heid op zichzelf tot deze resultaten leidt (tot pH 4,6 waar be
neden geen proeven werden genomen).. Mijns inziens is het aantal
door hem gebruikte zuren te gering om deze conclusie te recht
vaardigen. De betrokken anionen van deze zuren kunnen ook de
oorzaak zijn geweest. Zie ook de volgende noot.
2) Ook in 'dit geval veralgemeent HERKLOTS zijn resultaten door-te
. zeggen dat alkaliteit•(in het bijzonder vanaf pH 7,5) de genoemde
gevolgen heeft. Ook in dit geval is mijns inziens het aantal ge
bruikte. basen te klein om deze gevolgtrekkingen' te maken. De be
trokken kationen van deze basen kunnen' ook de oorzaak zijn ge
weest.
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Naschrift
Er zijn nog enkele feiten te noemen die misschien kunnen bijdragen
de..problemen1 betreffende het ontstaan van aardappelschurft meer te
overzien, In de eerste plaats is dit het feit dat door. LUTMAN (19^1»
19^5)•in' Amerika zowel bij schurftige als bij niet-schurftige aard
appelen Streptomyces-sp. gevonden werden tussen de cellen in de
celwanden en in de intercellulaire ruimten. Hoewel LUTMAN uiterst
nauwkeurig onderzoek deed, moet hij toch .veel moeite^ doen om aan
de hand van in zijn artikelen opgenomen micro-foto's zijn ziens
wijze geloofwaardig te maken.. Het komt mij derhalve voor dat het
nodig is met de moderne onderzoekstechnieken, (zie b.v. RICHARDS
19^+3 en 19^8, SHOEMAKER en RIDDELL 195^) zijn beweringen te zien
te staven, juist ook voor Europa en andere landen dan Amerika.
Indien LUTMAN inderdaad gelijk heeft,zou zijn waarneming
uit
stekend bij de door mij geopperde'hypothese passen dat de aan de
intercellulairen van het vulweefsel v^n de lenticellen grenzende
cellen door adsorptie van ionen uit de bodemoplossing in bepaalde
omstandigheden die cellen zouden verzwakken en aan de Streptomyceten
.-gelegenheid zouden geven in hen binnen te dringen, daar die Strep
tomyceten dan dus reeds voor een aanval op die cellen overal tussen
die cellen klaar zouden.staan (de Streptomyceten bezitten het ver
mogen het pectine van de middenlamellen te splitsen) en dus mis
schien dan pas pathogeen zouden wçrden, wanneer de.genoemde cellen
verzwakt worden.
Naast de reeds vermelde waarnemingen van KILLIAN over de bacteriën
in oudere schürftplekken (zie p. 22), wil ik ook nog de aandacht
vestigen op het resultaat van het literatuuronderzoek van-HOLLRUNG
(1930/31)» die alle hem bekende voor 1931 verschenen literatuur
over aardappelschurft naging en vond dat in zeèr vele gevallen
van'ernstige schürf taantastihg geen 'Streptom.yces-sp. (of iets an
ders) aangetoond konden worden. Ook over dit vraagstuk zou het
goed zijn op grote schaal opheldering te proberen te verkrijgen.
In een ander artikel (EERNSTMAN, 1963a) werden reeds naast de
juist genoemde, ook nog andere belangrijke punten naar voren ge
bracht (zie I.e., section IX). Hiërnaar zij'hier verder verwezen.
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