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oplossing kon bij Saintpaulia geen enkele keer Phytophthora worden aangetoond, bij Spatiphyllum bij
een pot. In een additionele proef werd gevonden dat
Phytophthora alleen uit een pot lekte wanneer besmette grond op de bodem van een pot was aangebracht,
maar niet wanneer besmette grond meer dan drie centimeter boven de bodem was aangebracht. Uit potten
met zieke planten afkomstig van de eb-vloed tafels kon
bij Saintpaulia geen enkele keer Phytophthora worden
aangetoond in grondwortelmonsters afkomstig uit de
onderste laag van een pot. Bij Spatiphyllum werd Phytophthora in drie van de zestien bemonsterde potten
aangetoond in grondwortelmonsters onderuit de pot.
Er wordt geconcludeerd dat het risico van verspreiding
van Phytophthora vanuit potten met zieke planten gering is bij Saintpaulia en Spatiphyllum, maar hoog bij
Gerbera potplanten in eb-vloed systemen.
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Pythium spp. komen voor in diverse habitats en veroorzaken schade aan een groot aantal gewassen waaronder bloembollen, suikerbieten en tarwe. Pythium
spp. hebben niet alleen effect op de kieming van zaden
en ontwikkeling van kiemplanten, maar infecteren tevens het wortelstelsel van oudere planten. Mede vanwege een gebrek aan afdoende of milieuvriendelijke
bestrijdingsmethoden wordt momenteel veel aandacht
besteed aan biologische bestrijding van Pythium spp.
met antagonistische micro-organismen. Diverse Pseudomonas-isolaten die het antibioticum 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) produceren blijken potentiële
kandidaten te zijn voor onderdrukking van Pythium
spp. Er is echter nog erg weinig bekend over het effect
van DAPG en DAPG-producerende Pseudomonas spp.
op diverse stadia van de levenscyclus van Pythium spp.
Uit de resultaten van ons onderzoek met HPLC-gezuiverd DAPG blijkt dat myceliumgroei, de vorming van
zoösporangia, het vrijkomen van zoösporen, en de kieming van zoöspoorcysten van P. ultimum var. sporangiiferum sterk geremd worden door DAPG. Met name het
vrijkomen van de zoösporen en de kieming van de cysten werden geremd bij relatief lage DAPG-concentraties (respectievelijk 8 en 6.4 µg/ml). Naast de zoösporen
en cysten spelen ook de oösporen een centrale rol in de
levenscyclus van Pythium spp. Momenteel wordt onderzocht of DAPG en DAPG-producerende Pseudomonas spp. ook de vorming en kieming van oösporen remmen.
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Een warmtebehandeling van kas- en potgronden bij 70
°C gedurende dertig minuten, mits toegepast onder
vochtige omstandigheden, is voldoende om de pathogene schimmels te doden. Een aantal saprotrofe schimmels kan een dergelijke behandeling goed doorstaan.
Hieronder zijn slechts enkele soorten met een antagonistische werking tegen pathogene schimmels. Een
voorbeeld is Talaromyces flavus. In een inventarisatie
op het voorkomen van hitteresistente schimmels waren
monsters uit 67 kasgronden, 68 akker- en weidegronden, 93 bosgronden en 39 heidegronden betrokken.
Onder de 65 geïdentificeerde soorten zijn de Eurotiales
en de donkersporige deuteromyceten sterk vertegenwoordigd. De oömyceten ontbreken in de lijst en er zijn
slechts drie zygomyceten (alle drie van het geslacht
Mortierella) en een basidiomyceet (Tephrocybe anthracophila). Voor een aantal soorten is er een duidelijk patroon in het voorkomen met het oog op het grondgebruik. Gilmaniella humicola en Talaromyces flavus
waren alleen algemeen in de voedselrijke kas- en akkergronden. Daarentegen werden de veel voorkomende discomyceet Trichophaea abundans en de drie Mortierella-soorten bijna uitsluitend uit bos- en
heidegronden geïsoleerd.
Een van de meest opvallende aanpassingen aan het
voorkomen in grond na verhitting is een constitutieve
kiemrust van de sporen, die wordt opgeheven door een
hitteschok. Dit verschijnsel is in de literatuur beschreven voor de discomyceet Rhizina undulata, waarvan de
ascosporen gaan kiemen na een blootstelling aan 50 °C
gedurende dertig minuten in grond onder brandplekken in bossen. Voor twee zeer hitteresistente schimmels
in ons onderzoek bleek de activeringstemperatuur voor
de kieming veel hoger te liggen. Gilmaniella humicola
overleefde een verhitting bij 90 °C (dertig minuten) en
de optimum temperatuur voor verbreking van de kiemrust lag rond 80 °C (30 min.), afhankelijk van de leeftijd
van de sporen. Tephrocybe anthracophila was de meest
resistente soort in de onderzochte gronden: in een
grondsuspensie overleefden de chlamydosporen een
behandeling bij 95 °C (dertig minuten). De optimum
temperatuur voor verbreking van de kiemrust lag rond
85 °C (dertig minuten). Dit verklaart dat in de natuur de
vruchtlichamen alleen voorkomen op brandplekken.
De chlamydosporen hebben een lange levensduur; in
een proef met een dertig-jaar oude cultuur in grond
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