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Bij de omzettingen in de mesthoop spelen de cellulose-splitsenöe bacteriën een belangrijke rol. Er bestaan hiervan talrijke ver
schillende soorten, die het stroc- ontleden onder verschillende
omstandigheden ( aëroob, anaëroob, hooge en lage temperatuur ).
Voor ons doel zijn het belangrijkst de therraophiele, aërobe cellulo
se splitsrest In jhet algemeen zijn deze bacteriën alom aanwezig, en
hangt het van de voedingsomstandigheden af welke-bacteriën zich
het best in de composts-hoop ontwikkelen. Toch blijkt het in sommi
ge w
r:evallen wenschelijk
de - comoost-hoop
met deze bacteriën te enten.
C/
o.
x
Hiervoor wordt dan veelal echte paardenmest gebruikt. Dit heeft
eÉhter het bezwaar, dat de mest aldus geïnfecteerd,kan worden net
vliegjes, zooals Sciara en Megaselia, die voor de champignonteelt
schadelijk zijn.
Daarom zijn pogingen g-daan om de cellulose-splitsende bacteri
ën uit de paardenmest te isoleeren. Daartoe is de methode gevolgd
docr F. G. Gerretsen beschreven ( Bodera bacteriologie in dienst van
land- en tuinbouw blz. 97 ).
De volgende voedingsoplossing werd gebtmikt:
Leidingwater.

Deze voedingsop10ssmg were m eriemeyers gedaan ( aëroob!) .
Als koolstof-bron werden nu bovendien nog strookjes filtreerpapier
toegevoegd, waarna geënt werd met stalmest.
De eriemeyers werden bewaard bij een temperatuur van 30 ä 40° C.
Aanvankelijk, was met een groote hoeveelheid mest geënt, waar
door organische IT-bronnen inde voedingsoplossing gebracht zijn,
hetgeen wellicht de ontwikkeling van minder gewenschte bacteriën
bevorderde. Kr ontwikkelde zich althans na 4 dagen reeds een stin
kende lucht, betgeen een anaërobe rotting deed vermoeden. Bovendien
vormde zich reeds spoedig een bacteriën vlies aan de oppervlakte.
Daarom werden nieuwe isolaties gehaakt, waarbij met slechts een
wein:'g rest geënt werd* De helft van deze nieuwe isolaties geschiedde
in eriemeyers, waarin âet filtreerpapier grootendeels boven het
water uitstak.
Fa ongeveer en week gegint het filtreerpapier eenigszins geel
bruin te verkleuren, nooral bi j het grens^^Wvlak water- lucht en
wordt aan de randen aangetast. In dit stadium werd het filtreerpa
pier uit de eriemeyers gehaald en afgewasschen, waarna andere erie
meyers met dezelfde voedingsoplossing ermee geënt.werden.
Bij bestudeering van het vochtige filtreerpapier onder de mi
croscoop blaken hierop talrijke staaf- tot draadvormige bacteriën
voor te komen, die duidelijk bewegelijk waren. De lengte bedroeg
6 - 10 micron. _>ij gelijken zeer sterk op de cellulose-splitsende
bacteriën, die afgebeeld staan op blz. 98 van het reeds gedoemde boek
van Gerretsen. Daarnaast kwamen soms ook wel andere bacteriën voor,
o. a. een ronde, nogal groote bacterie.
In de eriemeyers met de opstaande filtreerpapiertjes werd pfcecies hetzelfde gevonden. Typisch was, dat in deze laatste eriemeyers
Ga-zouten aan de oppervlakte van het water waren uitgekristalliseerd,
wa;:rschijnlijk tengevolge van de sterke verdamping uit de opstaande
filtreerpapiertjes.
Op het wateroppervlak vormde zich soms een bacterie vlies, dat
bleek te bestaan uit een kleine, bewegelijke en een grootere, onbe
wegelijke, nogal ronde bacterie.

Deze laatste kan wellicht e- n Azotobacter geweest zijn. Dit is
echatf* niet verder onderzocht, evenmin als de aanwezigheid van
rottingsbacteriën ( soms heersehte er een eenigszins onfrissc he
lucht in de erlemeyertjes ), daar het er iSjfy/ljf ons niet om te doen
was een reinculture te verkrijgen5 maar een bacterie-suspensie,
die in hoofdzaak uit cellulose-splitsres bestaat, en waarin geen
schadelijke vliegjes ( of eieren hiervan ) aanweaig zijn.
Er is bij
dit ondersoek nog gebleken, dat de ontleding
van het filtreerpapier door hooge temperaturen sterk bevorderd werd.
Ka 1 maand bij 3C à 40° C. in de thermost-at gestaan te hebben^
was het filtreerpapier volkomen vergaan. ITa 2 maanden bij kamer
temperatuur gestaan te hebben, was het filtreerpapier nog grootendeels intact. Hieruit blijkt dat de gekweekte cellulose-splitsende
bacteriën wel eenigszins thermophiel geweest moeten zijn.

