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Onder auspiciën van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het
Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs is op 12, 13 en 14 januari 1959
te Wageningen een landbouwwetenschappelijke cursus gehouden over het onder
werp „Resistentie in de Landbouw".
Aan deze cursus, waarin twaalf sprekers de verschillende facetten van het onderwerp
hebben behandeld, is door ongeveer 150 personen deelgenomen.
Gevolg gevend aan de wens van vele deelnemers, hebben de besturen van de
organiserende verenigingen naar wegen gezocht om tot publicatie van de voordrachten
te komen. Dit heeft tot resultaat gehad, dat de N.V. Agro Chemie te Arnhem zich
bereid heeft verklaard de kosten van het publiceren op zich te nemen. Voor deze
medewerking zijn beide verenigingen de N.V. Agro Chemie zeer erkentelijk.
Op deze plaats betuigen de besturen van de organiserende verenigingen eveneens
hun dank aan de sprekers voor hun bereidheid de tekst van de voordrachten voor
publicatie te bewerken en zonodig van een literatuuropgave te voorzien.
Aan prof. dr. A. J. P. Oort en dr. ir. A. P. Kole, respectievelijk voorzitter en
secretaris van de regelingscommissie, komt dank toe voor het door hen verrichte werk.
Namens de besturen,
Ir. J. A. Emmens, voorzitter Koninklijk
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Landbouwwetenschap,
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VORMEN VAN RESISTENTIE
A. J. P. Oort

Laboratorium voor Fytopathologie, Landbouwhogeschool, Wageningen
Wanneer we over resistentie spreken — en ik wil daarbij de resistentie tegen abiotische
factoren even buiten beschouwing laten — dienen we deze steeds te bezien in verband
met of tegen de achtergrond van de parasieten, die de gastheer belagen. In het algemeen
zou men kunnen stellen dat weerstand tegen en afweer van vreemde organismen, die
het individu belagen, een normale toestand is en vatbaarheid een uitzondering. Het zou
anders moeilijk te verklaren zijn hoe een individu zich tegenover de buitenwereld zou
kunnen handhaven. Bovendien is het aantal parasieten dat een bepaalde species kan
aantasten oneindig veel kleiner dan het aantal bekende parasieten. Aangezien bij resis
tentie en vatbaarheid in het algemeen sprake is van een gastheer — parasiet verhouding,
dient bij de beschouwingen ook de agressiviteit van de parasiet in het geding gebracht
te worden.
Voor een goed begrip is het van belang een onderscheid te maken tussen genotypische
en fenotypische resistentie. Deze laatste kan variëren onder invloed van abiotische en
biotische factoren. Aangezien een parasiet (biotische factor) als levend wezen dynamisch
is en door mutaties ook wat betreft de agressiviteit kan veranderen, blijft het effect van
de parasiet op de gastheer door de jaren meestal niet hetzelfde. We kunnen dus de
indruk krijgen dat de resistentie zich wijzigt, hoewel de genetische samenstelling van de
gastheer veelal niet verandert. Wanneer we aan de resistentie een bepaalde graad toe
kennen, dan moeten we daarbij dus bedenken dat dit meestal alleen geldt voor een
bepaalde landstreek en in een bepaald tijdsbestek. In een andere streek kan de fenoty
pische resistentie als gevolg van het optreden van andere fysiologische rassen of van het
voorkomen van andere uitwendige omstandigheden een andere waarde aannemen. Ook
in de loop der jaren kan als gevolg van het optreden van nieuwe fysiologische rassen
in één en hetzelfde gebied de graad of de aard van de resistentie veranderen.
De wisselwerking tussen gastheer en parasiet komt o.a. zeer fraai tot uitdrukking bij
het onderzoek van Mastenbroek (1952) over de R-factoren bij de aardappel en
de hierop aangrijpende pathogeniteitsfactoren van Phytophthora infestans. De gewone
rassen van de cultuuraardappel zijn alle vatbaar voor Phytophthora infestans en men kon
dus aanvankelijk bij deze schimmel geen fysio's onderscheiden. Totdat men in Solanum
demissum resistentie tegen deze Phytophthora vond. Toen kon zich een fysio ontwik
kelen (of uitgeselecteerd worden uit de Phytophthora-populatiè) dat deze resistentie te
niet deed. Het bleek dat niet alle Solanum demissum nakomelingen vatbaar waren,
zodat een R]-factor (resistentie tegen de oorspronkelijke Phytophthora (0), vatbaarheid
voor nieuw fysio (1)) kon worden afgescheiden van een rest-resistentie. Toen van de
planten met de restresistentie weer een aantal werd aangetast, moest men aannemen
dat wederom een nieuw fysio (2) tot ontwikkeling was gekomen. En hiermee was het
mogelijk een resistentiefactor R2 te onderscheiden. Dit heeft zich nog enige malen
herhaald, waarbij dus steeds de ontdekking van een nieuwe R-factor hand in hand ging
met die van een nieuwe pathogeniteitsfactor.
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Alvorens op de vormen van resistentie in te gaan een enkel woord over enkele
termen.
Uit practische overwegingen maakt men gebruik van de term resistentie als
som van het complex van factoren die bepalen of, en in welke mate, een plant onder
veldomstandigheden door een parasiet wordt aangetast. Daarbij dient men zich te
abstraheren van de letterlijke betekenis van het woord resistentie: het bieden van weer
stand. Als overkoepelende term wordt resistentie op deze wijze algemeen in de gespro
ken taal en ook in diverse geschriften o.a. in de Rassenlijsten voor Land- en Tuinbouwgewassen gebezigd. Resistentie is gradueel; men kent dus verschillende graden van
resistentie. Vatbaarheid wordt in tegengestelde zin gebruikt. Onvatbaarheid is gelijk te
stellen met de hoogste graad van resistentie. Vooral in de Amerikaanse literatuur vindt
men naast „resistance" ook gebruikt de term „immunity", ter aanduiding van de hoogste
graad van resistentie. In verband met d e betekenis die aan het woord i m m u n i t e i t
(verworven immuniteit) in de medische wetenschap wordt toegekend, heeft Q u a n j e r
(1942) reeds voorgesteld deze term niet in andere zin te gebruiken. Werd „immunity"
aanvankelijk gebruikt om de onvatbaarheid aan te geven, later sprak men hiervan ook
wanneer de gastheer met makroskopisch zichtbare, zeer kleine tot kleine necrotische
vlekjies reageerde. Daarmee was de scherpe afgrenzing tussen „immune" en „resistant"
vervallen. In de laatste tijd is er ook in de Amerikaanse literatuur een streven merkbaar
„immunity" te vermijden en alleen van „resistant" en „susceptible" te spreken. Zie bijv.
de recente boeken van Walker (1950) en Stakman & Harrar (1957).
Dat er naar een eenheid in het gebruik van termen gestreefd dient te worden is
duidelijk, maar dit is niet altijd te bereiken zolang de basis waarop deze termen gegrond
zijn niet voldoende bekend is, zodat twijfel blijft bestaan over de vraag welke term men
in een bepaald geval dient te gebruiken. Ik kan me wat dit betreft aansluiten bij de
woorden van Stakman & Harrar (1957) in hun boek over de Principles of
Plant Pathology:
„Definitions, terms and concepts are not, as yet, fixed in plant pathology. Until there
is general agreement regarding the lanquage of the science there will be differences of
opinion and some flexibility in usage. We ask the indulgence of those who do not agree
with some of our terms, but hope that we at least have precedent for using them".
De resistentie in uitgebreide zin omvat verschillende vormen van resistentie in engere
zin. Een aantal hiervan zullen de revue passeren.
Naar de plaats waar de resistentie zich manifesteert kan men onderscheid maken
tussen:
1. Prae-infectieresistentie
2. Binnendringingsresistentie (of infectieresistentie)
3. Uitbreidingsresistentie
D e p r a e - i n f e c t i e r e s i s t e n t i e speelt zich af voordat de parasiet het grens
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vlak van de gastheer heeft bereikt. Er zijn talrijke voorbeelden bekend, waarbij insecten
door vluchtige attractief- en (of) afwerende stoffen gericht worden bij de keuze van hun
voedsterplant (de Wilde, 1957). Door plantenwortels in de bodem afgescheiden
stoffen kunnen als wek- of lokstof fungeren voor aaltjes en mede het al of niet aange
tast worden van een plantenras bepalen. In de laatste tijd zijn nu ook gevallen bekend
geworden waarbij schimmels reageren op door planten uitgescheiden stoffen. Zo vond
Barton (1957) dat de Oosporen van Pythium mamillatum zeer goed kiemen in
aanwezigheid van wortels van de stoppelknol of in een geconcentreerd wortelexudaat,
maar niet of bijna niet bij afwezigheid van wortels of in gedestilleerd water. Bij
Helminthosporium victoriae nam Paddock (1953) waar, dat de sporen op een voor
deze schimmel resistent haverras wel kiemden, maar minder en kleinere appressoria
maakten dan op een vatbaar ras. Nog interessanter is het onderzoek van B u x t o n
(1957) die met 3 erwtenrassen werkte, die verschillend vatbaar waren voor 3 fysio's van
Fusarium oxysporum pisi. Wortelexudaten van een voor één of enkele fysio's resistent
ras remden de sporenkieming van deze fysio's, terwijl deze zelfde exudaten de sporen
van de fysio's, waarvoor het ras vatbaar was, goed deden kiemen.
Ook Fient je (1957) vond bij rassen van Pellicularia filamentosa (= Corticium
vagum) een zeer duidelijk verschil in reactie op de gastheer in het ,,pre-penetration"
stadium.
Is de prae-infectieresistentie van chemische aard, de binnendringings- en de uitbrei
dingsresistentie kunnen zowel van mechanische (dikte van celwand) als van chemische
aard zijn. De uitbreidingsresistentie bepaalt de snelheid waarmee een parasiet de weef
sels van de gastheer doorwoekert en is o.a. geconstateerd bij de aardappel ten opzichte
van Phytophthora infestons (van der Zaag, 1956).
Verschillende delen van de plant kunnen verschillen in resistentie. Bij de aardappel
vindt men rassen die zeer vatbaar voor Phytophthora zijn in het loof, maar weinig vat
baar in de knol en omgekeerd, rassen die in het loof minder vatbaar zijn dan in de knol.
Naar het ontwikkelingsstadium van de plant onderscheidt men jeugdresistentie en resistentie van de volwassen plant. Er zijn wintertarwerassen
die zowel in hun jeugdfase als later vatbaar of resistent zijn voor gele roest, maar daar
naast zijn er ook rassen die in hun jeugdfase zeer vatbaar, maar later geheel resistent
zijn. Aangezien in ons land gele roest zelden in het jeugdstadium een belangrijke aan
tasting geeft zijn deze laatste rassen in de praktijk resistent.
Naar de periode van het jaar onderscheidt men o.a. zomer- of h o ge temperatuurresistentie of vatbaarheid. Deze vorm van resistentie is moeilijk
te scheiden van de vorige aangezien het ontwikkelingsstadium van een plant veelal sterk
gebonden is aan het temperatuur verloop. Tegen Fusarium oxysporum pisi resistente
erwtenrassen worden bij hoge temperatuur vatbaar (breakdown van de resistentie). Wij
komen daarbij op het terrein van de invloed van uitwendige omstandigheden op de
resistentie, die door Prof. K e r 1 i n g uitvoerig zal worden behandeld.
Habitus en groeiwijze van een plant kunnen eveneens van groot belang zijn voor een
meer of minder aangetast worden. Hoewel dit feitelijk met resistentie niets te maken
heeft — men spreekt wel van schijnresistentie — zijn deze moeilijk grijpbare factoren
soms voor de praktijk van het grootste belang. Het niet op elkaar afgestemd zijn van
de ontwikkelingscycli van gastheer en parasiet geeft aan de eerste de mogelijkheid tot
ontsnapping aan de infectie (escape). Een bekend voorbeeld is dat van de vroeg
rijpe zomertarwerassen in Amerika en Canada, waarbij de zwarte roest meestal te laat
komt om nog belangrijke schade te doen. Buitensluiting (exclusion) bepaalt bij
gesloten bloeiende gerstrassen de resistentie tegen stuifbrand. Dat dit geen echte resis
tentie is blijkt wanneer men de brandsporen binnen de bloem brengt. Deze rassen
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zijn dan even vatbaar als de open bloeiende rassen. Ook het herstelvermogen
van een plant kan een rol spelen, al is deze evenmin tot de echte resistentie te rekenen.
Vooral ten opzichte van wortelparasieten (schimmels, aaltjes) kunnen rassen met een
krachtig herstelvermogen of met grote groeikracht van groot belang zijn. De aandacht
van de plantenveredeling dient zich ook op deze vorm van resistentie te richten.
De echte resistentie (binnendringing s- en uitbreidingsresisten
tie) kan bestaan uit mechanische en (of) chemische barrières. Zijn deze reeds voor de
infectie aanwezig dan spreekt men wel van passieve resistentie. Deze is
niet gericht tegen de parasiet en dus niet specifiek. Stelt de plant zich tegen de infectie
teweer, dan is de resistentie actief (Abwehrreaktionen). Deze resistentiereactie is meestal min of meer specifiek. Het is niet altijd eenvoudig uit te maken met
welke vorm van resistentie men te doen heeft. In de voordrachten over de anatomie
van de resistentie en de physiologisch-chemische achtergrond van de resistentie zullen
Dr K o 1 e en Dr van An del hierop nader ingaan.
Heeft wel uitbreiding van de infectie plaats, maar lijdt de plant niet of nauwelijks,
dan spreekt men van t o l e r a n t i e of ongevoeligheid. Het tegengestelde: g e v o e 
ligheid wordt vaak in dezelfde betekenis gebruikt als vatbaarheid. De in de nematologie door de Engelsen ingevoerde term „resistance to damage" is synoniem te stellen
met tolerantie. Deze komt ook voor bij tarwerassen ten opzichte van gele en bruine
roest.
O v e r g e v o e l i g h e i d geeft aan dat een plant zeer heftig op een infectie rea
geert, waarbij de parasiet gewoonlijk met de geinfecteerde en omringende cellen voor
tijdig te gronde gaat.
Soms kan men onderscheid maken tussen een algemene resistentie en
een fysio-resistentie, zoals b.v. bij de resistentie van de aardappel tegen
Phytophthora. De eerste (vermoedelijk hetzelfde als de Inkubationsresistenz van de
Duitsers) manifesteert zich onafhankelijk van de fysio's en is relatief. Zij komt zoals
van der Zaag (1956) kon vaststellen tot uitdrukking in een geringere infectiekans,
een minder snelle uitbreiding en een geringere sporulatie. De fysio-resistentie is zeer
specifiek, vaak absoluut (+ of —) en berust waarschijnlijk op een zeer fijn chemisch
mechanisme. De naam veldresistentie die bij de aardappel vaak gegeven
wordt aan de eerste vorm van resistentie en ook bij andere gewassen gebruikt wordt is
vaag. In het algemeen gesproken wil men er mee aanduiden dat de planten onder
natuurlijke veldomstandigheden meer of minder resistent zijn, maar niet bij kunstmatige
infecties onder voor de parasiet optimale omstandigheden.
Hiermee zijn de belangrijkste vormen van resistentie besproken, waarbij het veelal
bij een beschrijving is gebleven. Over het werkingsmechanisme van verscheidene vormen
tasten wij nog in het duister. Het onderzoek zal zich in het bijzonder op het bestuderen
van dit werkingsmechanisme moeten richten.
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ANATOMISCHE VERSCHIJNSELEN VAN DE RESISTENTIE
A. P. Kole

Laboratorium voor Fytopathologie, Landbouwhogeschool, Wageningen
Op de omvang van de stof, zoals deze door de titel wordt aangeduid, dient een
beperking te worden aangebracht en wel in die zin, dat die anatomische verschijnselen
zullen worden behandeld, welke zich voordoen bij het optreden van resistentie tegen
parasitaire en virusziekten bij planten. De wijze, waarop deze resistentie zich manifes
teert, is in sterke mate afhankelijk van het type van aantasting, van de manier, waarop
de infectie tot stand komt en zich verder ontwikkelt, en van de delen van de plant,
welke worden aangetast.
Uitwendige verschijnselen
Wat de typen van aantastingen betreft, onderscheidt men verkleuringen,
zoals bladvlekken en mozaïekachtige verschijnselen, verwelkingen, gepaard
gaande met groeivertragingen, verdroging en afsterving, vaak met ver
kleuring, verschillende typen van rotting, misvormingen, zowel in de vorm
van reducties als van extra groei, uitscheidingen, zoals gomvorming en, ten
slotte, de aanwezigheid van de parasiet of delen ervan, zoals schimmelpluis, vrucht
lichamen, bacterieslijm, enz.
Binnendringen in de plant
De infectie kan op verschillende wijzen tot stand komen, n.l. door binnen
dringen door de opperhuid, door natuurlijke openingen, door
speciale organen of door wonden. Meestal moet bij het binnendringen
door de opperhuid de cuticula worden overwonnen. Dit gebeurt langs mechanische weg
omdat de meeste micro-organismen niet in staat zijn de cutine- en suberineachtige stof
fen van de cuticula aan te tasten. Tot het doorbreken van de cuticula zijn vele schim
mels wèl, bacteriën niet in staat. Het uitgangspunt is meestal een op het plantenoppervlak aanwezige spore. Deze kiemt, vormt een kiembuis en meestal een appressorium.
De kiembuis of het appressorium wordt met een door de schimmel afgescheiden kitmiddel op de cuticula gehecht. Vervolgens ontstaat er een infectiehyphe met een toege
spitst uiteinde, die onder grote druk (wel tot 7 atm.) de cuticula doorboort. Het recht
streeks binnendringen in delen van de plant, die op andere wijze dan door een cuticula
worden beschermd, geschiedt op overeenkomstige manier. Als voorbeeld kunnen de
rhizomorphen van de honingzwam worden genoemd, welke zich eerst vasthechten en
daarna met een zijtak de kurklaag doorbreken en in de wortel binnendringen. Voor het
binnendringen door natuurlijke openingen komen in het bijzonder de huidmondjes en
de lenticellen in aanmerking. Vooral voor bacteriën, die niet rechtstreeks kunnen bin
nendringen, vormen zij een belangrijke toegangspoort. In sommige gevallen gebruiken
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ziekteverwekkers bepaalde organen van de plant om binnen te dringen, zonder ter
plaatste ziektesymptomen te veroorzaken, terwijl in een ander deel van de plant de aan
tasting tot ontwikkeling komt. Dergelijke organen zijn: bloemen, kiemplanten, knoppen,
naalden en wortelharen. Een mooi voorbeeld vormt de stuifbrand van gerst en tarwe,
waarbij de symptomen zich pas bij de volgende generatie ontwikkelen. Wat de aantas
ting der kiemplanten betreft, worden niet de typische kiemplanteziekten bedoeld, maar
de ziekten, waarbij de infectie in het kiemplantstadium plaats heeft, terwijl de symp
tomen later tot ontwikkeling komen (steenbrand bij tarwe). Ook knoppen, mits jong
genoeg om de ziekteverwekker het deelweefsel te laten bereiken, kunnen als toegangs
poort fungeren, zoals voor de aardappelwratziekte, waarbij de knollen door hun kurklaag ontoegankelijk zijn, maar waarbij de ogen en hun directe omgeving kunnen worden
geinfecteerd. Naalden als toegangspoort vindt men bij de roest van de vijfnaaldige den,
waarbij de schimmel, na infectie van de naalden, in de takken doordringt. Wortelharen
en epidermiscellen van de jonge wortel hebben geen cuticula; zij vormen voor sommige
ziekteverwekkers de enige, voor andere een nadere mogelijkheid tot binnendringen (de
verwekkers van knolvoet en poederschurft in hun primaire stadium). Dikwijls komen
infecties tot stand via wonden. Hierbij onderscheidt men enerzijds de organismen voor
wie wonden de enige toegangsmogelijkheid vormen, dit zijn de obligate wondparasieten,
en anderzijds de facultatieve wondparasieten, die ook langs een andere weg de aan
tasting tot stand kunnen doen komen. Wonden vormen voor allerlei soorten van para
sieten een toegangspoort, in het bijzonder voor viren, waarvan vele binnendringen via
microscopisch kleine verwondingen aan haren en epidermiscellen.
Bijzondere gevallen
In sommige gevallen kan de infectie pas tot stand komen nadat de plant reeds door
een andere parasiet is aangetast. Hierbij doen zich twee mogelijkheden voor; in het
ene geval krijgt de secundaire parasiet door middel van de primaire aantasting de
gelegenheid om binnen te dringen; in het andere geval is de secundaire parasiet een
zwakteparasiet, die pas zijn slag kan slaan nadat de plant door de primaire aantasting
is verzwakt. Een bijzonder geval van het tot stand komen van wondinfecties, vormen
de ziekten die worden overgebracht via de wonden, die insekten maken om zich door
zuigen of vraat te voeden. Er doet zich hierbij een serie mogelijkheden voor, waarbij de
virusziekten, welke door bladluizen en andere insekten worden overgebracht, een belang
rijke plaats innemen.
Verspreiding in de plant
Nadat het ziekteverwekkende organisme op één der hierboven beschreven wijzen
zijn weg in de gastheer heeft gevonden, moet het er zich verder in weten te verspreiden.
Wat de schimmels betreft, zien deze zich nadat de cuticula is doorboord of nadat zij
door huidmondjes of anderszins zijn binnengekomen, in de meeste gevallen geplaatst
voor de opgave in de cel door te dringen. In tegenstelling met het doorboren van de
cuticula, hetgeen, zoals werd uiteengezet, langs mechanische weg gebeurt, neemt men
aan, dat het binnendringen door de celwand plaats heeft door een combinatie van een
mechanisch en een chemisch proces, waarbij de celwand onder invloed van door de
schimmel uitgescheiden enzymen wordt opgelost. Dikwijls is de doorboring kleiner dan
de doorsnede van de schimmeldraad, waardoor deze laatste een insnoering vertoont. Als
reactie op het binnendringen van de hyphe vormt de celwand dikwijls een celluloserijk
kraagje om de hyphe; dit kraagje draagt de naam lignituber.
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Wat er na het binnendringen verder gebeurt, wordt in sterke mate bepaald door de
wisselwerking tussen gastheer en parasiet. Men onderscheidt hierbij biotrophe en
perthotrophe organismen, d.w.z. organismen die zich met de levende cellen voeden en
die, welke de cellen door de werking van pectolytische enzymen doen afsterven alvorens
zich met de inhoud te voeden. Tussen deze beide doen zich nog overgangsvormen voor,
Ook in een ander opzicht onderscheiden de parasieten zich onderling, nadat zij in de
plant zijn binnengedrongen. Verscheidene ervan leven en vermeerderen zich slechts in
de cellen, intracellulair dus, zoals de viren en enkele schimmels als bijv. de verwekker
van de aardappelwratziekte. Voor de overgang van de ene cel naar de andere gebruiken
de viren waarschijnlijk o.a. de Plasmodesmen (dunne protoplasmaverbindingen door
de celwanden), de schimmels bij voorkeur de stippels. Als andere uiterste hebben we de
intercellulair levende organismen, die hun weg tussen de cellen zoeken en daarbij de
pectine van de tussenlamellen oplossen. Dan zijn er nog organismen, zoals de schimmel
Pythium de Baryanum Hesse, die zowel intra- als intercellulair woekeren. Overgan
gen van een intra- naar een intercellulaire levenswijze, en omgekeerd, komen ook voor.
Ook wat de weg betreft waarlangs de parasiet zich verspreidt, zijn er opmerkelijke
verschillen: enerzijds heeft er een doorwoekering plaats ongeacht de histologische diffe
rentiatie en anderzijds bestaat er een gebondenheid aan speciale weefsels, zoals bijv. de
vaatbundels. Het xyleem wordt hierbij gebruikt door de schimmels die vaatziekten ver
oorzaken, door bacteriën (ringrot van aardappelen) en door enkele viren. Het phloëem
wordt bij voorkeur gebruikt door vele viren, zoals o.a. bladrol en x-virus. Na verloop
van tijd wordt vanuit deze transportbanen het omliggende weefsel aangetast.
Bij de uitbreiding van de aantasting in de plant kan de ziekteverwekker zich actief
verplaatsen of passief worden verplaatst. Meestal, en dat geldt in het bijzonder bij
schimmelziekten, verplaatst de ziekteverwekker zich actief door groei. Een passieve
verplaatsing kan geschieden met de sapstroom (vele bacteriën en enige schimmels), met
de celdeling (de verwekker van knolvoet) en door specifieke weefselwoekeringen (bij
wortel- en stengelknobbel). Dte wijze waarop viren worden getransporteerd is nog niet
in alle opzichten bekend; enerzijds is er een passieve verplaatsing met de sapstroom
van het phloëem, anderzijds misschien een actieve verplaatsing door de vorming van
polymerisatieketens door de Plasmodesmen.
Ook de mate, waarin de aantasting zich uitbreidt, kan sterk uiteenlopen, nl. van een
sterk beperkte, locale tot een algehele aantasting van de plant. Dikwijls is het eerste het
geval, d.w.z. de aantasting blijft beperkt tot de naaste omgeving van de plaats van
infectie. Meestal heeft vanuit zo'n locale aantasting een uitzaaiing van kiemen plaats,
waardoor weer nieuwe locale aantastingen ontstaan. Ook kan zich het geval voordoen,
dat de aantasting tot bepaalde delen van de plant beperkt blijft en weinig spectaculair
is, maar door de afscheiding van toxinen in andere delen van de plant ziektesymptomen
veroorzaakt (loodglans). In het geval van een algehele aantasting spreekt men meestal
van een systemische aantasting. Voorbeelden hiervan vindt men bij de roesten, bacterieen virusziekten. Tussen beide uitersten — locale en systemische aantastingen — bevin
den zich nog tussenvormen, zoals bij het tabaksnecrosevirus, dat bij inwrijven van de
bladeren locale aantastingen geeft, bij inoculatie van de wortels echter een systemische
aantasting van wortels en onderste bladeren.
Resistentie
Nu wat de resistentie betreft. Zoals uit de voordracht van O o r t is gebleken, onder
scheidt men passieve en actieve resistentie. Passieve resistentie kan betrek
king hebben op de infectie of op de uitbreiding van de aantasting in de plant. Resisten-

12

tie tegen de infectie berust op de aanwezigheid eventueel bouw van de waslaag, cuticula,
kurk of huidmondjes. De waslaag bemoeilijkt het tot stand komen van een infectie
doordat waterdruppels met eventueel erin aanwezige ziektekiemen er slecht op hechten.
Bij het uitvoeren van inoculatieproeven is het daarom dikwijls noodzakelijk met een
vochtig watje de waslaag te verwijderen of een uitvloeier aan het inoculum toe te voegen.
De cuticula beschermt op mechanische wijze de plant tegen infectie. Van groot belang
is de cuticula bij de bescherming van rijpe vruchten omdat bij deze het vruchtvlees
vrijwel geen eigen resistentie meer heeft en dus een dankbare voedingsbodem vormt
voor allerlei micro-organismen. Een praktisch voorbeeld van de betekenis van de cuti
cula bij het kweken op resistentie vindt men bij de H e v e a (Young, 1950). Resis
tentie tegen meeldauw bij een bepaalde cloon bleek te berusten op een snel tot ontwik
keling komen van de cuticula (10 dagen, vergeleken met 20 dagen bij de vatbare
clonen). Op overeenkomstige wijze als de cuticula kan de kurklaag een bron van resis
tentie vormen. De huidmondjes zijn met betrekking tot resistentie voornamelijk van
belang bij bacterieziekten. Zo berust resistentie van het mandarijntje tegen Xanthomonas citri (Hasse) D o w s. op de aanwezigheid van cuticulalijsten op de sluitcellen
waardoor de voorkamer bijna geheel voor dauw- en regendruppels en de daarin aan
wezige bacteriën wordt afgesloten.
Voor zover anatomische factoren bij de resistentie tegen uitbreiding een rol spelen,
zijn deze gelegen in de mechanische eigenschappen of de chemische samenstelling van
de celwanden. Deze weerstand kan algemeen in de weefsels aanwezig zijn of tot be
paalde z.g. barricadeweefsels beperkt blijven.
Een voorbeeld van weerstand door mechanische eigenschappen vinden we bij de
aardappel. De celwanden van aardappelweefsel worden voornamelijk op mechanische
wijze door de schimmel Pythium de Baryanum (Hesse) doorboord. Verschil in
resistentie bij de weefsels van verschillende aardappelrassen berust op verschil in me
chanische weerstand. Bij meer resistente weefsels heeft de schimmel 4 x zoveel tijd
nodig om een bepaalde afstand af te leggen als bij de meer vatbare.
Resistentie welke berust op de chemische samenstelling vindt men bij verhoute
weefsels. Schimmels welke geen ligninase vormen, zoals Trichoderma viride P e r s . ,
één van de veroorzakers van „het blauw", is voor zijn uitbreiding aangewezen op de
mergstralen, stippels enz.
Richten we nu onze blik op de barricadeweef seis, dan zien we, dat deze slechts plaat
selijk de uitbreiding van de ziekteverwekker kunnen verhinderen. Men vindt deze
weefsels in het bijzonder bij de granen. Zo vormt de endodermis een beletsel voor ver
schillende wortelschimmels om tot de vaatbundel door te dringen. Het dikwijls streepvormige karakter van aantastingen door roest, Helminthosporium-sooTten e.d. is te
wijten aan het onvermogen van deze schimmels om de sklerenchymvezels binnen te
dringen. Dit is van belang bij het kweken op resistentie tegen de zwarte roest. Hierbij
wordt de grootste schade aangericht door aantasting van het bovenste halmgedeelte.
Door nu rassen te kweken met een zoveel mogelijk gesloten sklerenchym-vezelbundel
kan een hoge graad van resistentie worden verkregen.
Bij de actieve resistentie moeten we onderscheid maken tussen de afweerreacties,
welke zich rechtstreeks tegen het ziekteverwekkende organisme richten en die, welke
ten doel hebben de stofwisselingsproducten en afvalstoffen onschadelijk te maken. Van
de eerste groep vallen de z.g. plasmatische afweerreacties, welke op de celinhoud be
trekking hebben, buiten het bestek van de voordracht, zodat we ons beperken tot de
overgevoeligheidsreacties. We onderscheiden hierbij een viertal typen, waarbij als
voorbeeld van het eerste type de reactie van bepaalde aardappelrassen op een aantasting
door de wratziekte wordt genoemd. Vatbare en resistente planten worden op dezelfde
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wijze geïnfecteerd, doordat een zoospore in een epidermiscel binnendringt. Bij de vat
bare rassen treden nagenoeg geen zichtbare beschadigingen van de aangetaste cellen op.
De aanwezigheid van de parasiet verwekt celvergroting en celdeling met als gevolg de
typische symptomen van wratziekte. Bij de resistente rassen treden heftige afweer
reacties op, die microscopisch zijn te vervolgen. Er doen zich hierbij nog verschillende
gevallen voor. Bij bepaalde rassen sterft de geinfecteerde cel af hetgeen tot gevolg
heeft, dat ook de parasiet te gronde gaat omdat deze alleen biotrooph kan leven. Bij
andere rassen daarentegen, blijft de aangetaste cel aanvankelijk intact, maar sterven de
cellen in de omgeving van de aangetaste cel af, waardoor de infectie wordt geïsoleerd.
Door toxische stoffen en door gebrek aan toevoer van voedingsstoffen gaan tenslotte
ook de geïnfecteerde cel en de parasiet dood. Het effect van de afweerreactie wordt
nog versterkt door een nevenverschijnsel, dat bestaat uit de vorming van wondkurk
rondom de necrotische zónen. Primair is de grote gevoeligheid van de aangetaste plant;
het te gronde gaan van de parasiet is een secundair gebeuren.
Een ander type van overgevoeligheid treft men aan bij sommige tarwerassen na
inoculatie met bepaalde fysio's van tarwe-stuifbrand (O ort, 1944). De planten reage
ren met gebrekkige groei, verkleuringen, misvormingen en dikwijls met afsterven. In
die gevallen, waarin de plant het overleeft, zijn de aren gezond.
Een derde type van afweerreactie vindt men bij aardappelplanten na aantasting door
Phytophthora infestons (Mont.) de By. Na de infectie is het normale verloop, dat
er aanvankelijk weinig reactie is, deze wordt echter geleidelijk duidelijker om tenslotte
met necrose te eindigen, waarbij ter plaatse ook de parasiet te gronde gaat. Resistentie
nu, berust op de snelheid waarmede deze stadia worden doorlopen. Bij de vatbare rassen
is deze gering zodat de schimmel de necrose steeds voor is en zich dus over de gehele
plant kan uitbreiden. Bij de resistente rassen treedt necrose op in het gedeelte waarin
de schimmel zich bevindt met het gevolg, dat deze afsterft en de aantasting tot staan
komt.
Tenslotte onderscheidt men het z.g. roesttype. De vatbare planten vertonen hierbij
nagenoeg geen reactie op de aantasting. De aanwezigheid van de parasiet wordt zeer
goed verdragen. Bij de resistente rassen doet zich aanvankelijk een sterke afweerreactie
voor, waarbij de aangetaste cellen afsterven. Een gedeelte van het mycelium weet zich
te handhaven en nieuwe cellen aan te tasten; de reactie is nu minder hevig dan bij het
begin van de aantasting. De parasiet kan zich echter weinig ontwikkelen en de aantas
ting blijft beperkt; slechts in gunstige gevallen worden enige sporen gevormd.
Zoals vermeld, onderscheidt men bij de actieve resistentie ook nog de afweerreacties
welke zich tegen toxische stoffen en schadelijke afbraakproducten richten. Het „doel"
hierbij is niet zozeer de infectie te verhoeden als wel de „ziekte". Vermoedelijk treden
in eerste instantie plasmatische afweerreacties op. Hierover is nog weinig bekend, zodat
we ons beperken tot de demarcatie- of afsluitingsreacties. Het effect van deze reacties
is niet direct de vernietiging van de ziekteverwekker, maar de lokalisering ervan. Deze
demarcaties kunnen worden gevormd door een weefsel of door afscheiding van gom.
Afsluitingsweefsels kunnen zowel in bladeren, takken als wortels worden aangelegd. Een
voorbeeld van een bladziekte, waarbij dit gebeurt is de hagelschotziekte, veroorzaakt
door Clasterosporium carpophilum L é v. (Ader h.). Eerst ontstaat er een meristematisch scheidingsweefsel, dat enerzijds toxinen tegenhoudt en anderzijds de toevoer
van voedingsstoffen verhindert; daarna lossen in het midden van deze zóne de midden
lamellen van de cellen op, waardoor het geïnfecteerde deel uit het blad valt, en tenslotte
wordt aan het wondvlak een wondperiderm aangelegd. Bij de meeste andere bladvlekkenziekten, zo ook bij de local lesions der virusziekten, wordt wel een afscheidings
weefsel gevormd dat de aantasting localiseert, maar blijft de uitstotingsreactie achter

wege. In weer andere gevallen wordt de parasiet niet afdoende geïsoleerd met als gevolg
een ringvormige structuur, zoals bij de Alternaria-aantasting in het loof van aardappel
planten. Demarcatie door gomvorming treft men aan bij de verdorringsziekte, Pyrenophora calvescens (Fr) S a c c. van blauwmaanzaad. Hierbij heeft men een 10—30
cellagen brede zóne, waarin de celwanden zijn verdikt en met gom- en looistofachtige
stoffen zijn geïmpregneerd. Deze demarcatie werkt alleen afdoende bij lage en hoge
temperatuur. Tussen 22-29°C wint de schimmel het van de plant en wordt het gehele
blad aangetast. Als voorbeeld van afsluiting door gomvorming wordt dikwijls genoemd
een aantasting door loodglans, Stereum purpureum (Per s), bij pruimen, waarbij men
een correlatie vermoedt tussen resistentie en mate van gomvorming. Volgens de resul
taten van een onderzoek van Grosjean (1955), zou de donkere zóne echter geen
betekenis hebben als barrière tegen de schimmel. Wel kent men perioden van verhoogde
resistentie, ni. in de winter door de lage temperatuur en in de zomer doordat de koolzuurassimilatie stoffen oplevert, die de groei van de schimmel beletten.
Alle tot dusverre behandelde resistentieverschijnselen berusten op eigenschappen van
de plant. Thans beschikt men ook over stoffen, die door de plant worden opgenomen
en haar tegen aantasting beschermen. Doordat er bij komkommers ook genetisch resis
tente rassen zijn, was het mogelijk een vergelijkend anatomisch onderzoek te verrichten
bij genetisch resistente, vatbare en resistent gemaakte planten bij aantasting door vruchvuur, Cladosporium cucumerinum (Ell. & Arth.) (F o u a d, 1956). In alle drie
de gevallen vormen de sporen goed ontwikkelde appressoria op de intacte epidermis of
in wonden van de zaadlobben. Zowel in de genetisch resistente als in de behandelde
planten wordt de groei van de schimmel door een onbekend mechanisme, dat zich bij
beide typen van resistentie op overeenkomstige wijze manifesteert, geremd. De resisten
tie van genetisch resistente planten kan door narcose teniet worden gedaan; narcose
heeft daarentegen geen invloed op de resistentie van behandelde planten. De genetische
resistentie is dus afhankelijk van de stofwisseling van de gastheer, terwijl de chemisch
geïnduceerde weerstand dit niet blijkt te zijn.
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FYSIOLOGISCH-CHEMISCHE ACHTERGROND VAN DE RESISTENTIE
VAN PLANTEN TEGEN SCHIMMELS EN BACTERIËN
O. M. van Andel

Laboratorium voor Fytopathologie, Landbouwhogeschool, Wageningen
Om een indruk te geven van de factoren, die een rol kunnen spelen bij de resistentie
van planten tegen micro-organismen, moet eerst een kort overzicht worden gegeven
van de wijze, waarop een infectie tot stand komt. Daarbij kunnen verschillende fasen
worden onderscheiden: De eerste fase is die vóór de infectie of vóór het contact tussen
parasiet en waardplant, gedurende welke bij schimmels de kieming van de sporen (of
de ontwikkeling van het uitwendig mycelium) in de nabijheid van de waardplant plaats
heeft. Hiervoor is in de eerste plaats van belang de toestand van de sporen zelf, en
verder uitwendige omstandigheden als temperatuur en vooral vochtigheid. Er zijn echter
ook gevallen bekend, waarin ook in deze fase de gastheer invloed op de parasiet kan
uitoefenen doordat uit het weefsel stoffen naar buiten worden afgescheiden. Voor een
uitvoerigere bespreking zij verwezen naar de voordracht van O o r t.
De volgende fase is die van de penetratie. Sommige schimmels zijn in staat door de
cuticula heen te dringen, andere dringen binnen op plaatsen, die niet door een cuticula
worden beschermd, zoals haren, of via openingen als stomata of lenticellen, of op
plaatsen waar het weefsel beschadigd is. Speciale anatomische bouw, een bijzondere
structuur van de cuticula enz. kan in dit stadium van groot belang zijn voor het tegen
houden van de parasiet. Voedingsstoffen zal de schimmel wellicht nog voor een deel aan
de sporen kunnen onttrekken, maar hij komt nu in contact met het weefsel van de
gastheer en het is dus denkbaar, dat zijn verdere ontwikkeling geremd zou kunnen
worden door toxische stoffen, die daar aanwezig zijn, of die onder invloed van de
parasiet gevormd worden. In het eerste geval is er sprake van passieve resistentie, in het
tweede van actieve. Als derde fase kan de periode worden beschouwd, waarin de schim
mel zich in de plant vestigt. Het mycelium groeit dikwijls eerst uit in de intercellulairen,
maar de parasiet moet nu zijn voedingsstoffen geheel van de gastheer betrekken en is
dus zeer afhankelijk van de aanwezigheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke
verbindingen. De celwanden worden aangetast, waarbij afscheiding van enzymen, die
pectinen, cellulose enz. afbreken, een grote rol speelt, en tenslotte wordt de celinhoud
bereikt. Ook in deze fase zal de aanwezigheid van stoffen, die ongunstig zijn voor de
ontwikkeling van de parasiet, de infectie kunnen beïnvloeden. Als laatste fase zou men
kunnen onderscheiden de tijd, waarin de plant ziektesymptomen begint te vertonen.
Een ander mogelijk verdedigingsmechanisme zou dus zijn, dat niet de groei van de
schimmel, maar zijn voor de plant ongunstige invloed op de één of andere wijze wordt
tegengegaan (tolerantie). Uiteraard zijn tussen de verschillende stadia geen scherpe
grenzen en hoeven resistentiemechanismen niet tot één stadium beperkt te zijn.
In het volgende zullen de verschillende mogelijkheden, die zo juist werden aangeduid,
uitvoeriger worden besproken. In de eerste plaats zal worden nagegaan in hoeverre
toxische stoffen, hetzij in de epidermis van de plant, hetzij in dieper gelegen weefsels
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aanwezig of gevormd, een rol spelen. Vervolgens zal de invloed van de aanwezigheid
van bepaalde voedingsstoffen op de ontwikkeling van de parasiet worden besproken,
daarnaast zullen enkele gevallen worden genoemd, waarin de resistentie op een andere
dan deze beide mogelijkheden kan berusten. Als laatste punt zullen we een paar gevallen
behandelen, waarin sprake is van een resistentieverhoging als gevolg van een kunst
matige behandeling van de planten.
1. A l s e e r s t e m o g e l i j k h e i d v a n r e s i s t e n t i e n o e m d e n w e d e
aanwezigheid van voor de parasiet giftige stoffen in de
gastheer. In een steeds groter aantal gevallen worden fenolachtige verbindingen
beschouwd als de oorzaak van een dergelijke passieve resistentie. Eén van de eerste
voorbeelden hiervan is beschreven door Walker e.a. (1955). Bij uièn dringt Colleto
trichum circinans mechanisch door de cuticula van de schubben om daarna door af
scheiding van enzymen de celwand aan te tasten. Het bleek nu, dat uien met rood of geel
gekleurde buitenste schubben — die uit dood weefsel bestaan — resistent waren. Samen
met deze kleurstoffen werden steeds fenolen aangetroffen, o.a. protocatechuzuur en
catechol. In vitro verhinderden deze de kieming van de schimmelsporen. Werden de
dode gekleurde schubben verwijderd, dan had wel infectie plaats. Waarschijnlijk komen
de fenolen in levende cellen niet in vrije vorm voor. Aspergillus niger, ongevoelig voor
protocatechuzuur, dat het zelf produceert, kan zich even goed ontwikkelen op ge
kleurde als ongekleurde variëteiten van de ui.
Dikwijls is evenwel de situatie te gecompliceerd, dan dat kan worden aangenomen,
dat de aanwezigheid van één enkele toxische stof verantwoordelijk is voor de resistentie.
Newton vond bijv. dat tarwe var. Khapli, die resistent is tegen Puccinia graminis,
een hoger gehalte had aan fenolen dan de vatbare variëteiten Marquis en Little Club.
In een dergelijk geval, waarin de ene variëteit vatbaar is voor het ene fysio, maar resis
tent voor het andere en omgekeerd, lijkt het nauwelijks waarschijnlijk, dat de verklaring
alleen gezocht moet worden in een hoger of lager fenolgehalte. Zoals we later ook
nog zullen zien, is de toxische werking van de in planten voorkomende toxische stoffen
meestal weinig specifiek.
Het totale gehalte van de werkzame verbinding zal dikwijls minder belangrijk zijn
dan de verdeling ervan in het weefsel van de gastheer. Zo vonden J o h n s o n &
Schaal (1952), dat bij aardappels, resistent tegen schurft (Streptomyces scabies),
het chlorogeenzuur in grotere hoeveelheid voorkwam dan bij vatbare; bovendien was de
stof geconcentreerd in de buurt van de lenticellen waardoor de penetratie plaats had.
Ook bleek het geaccumuleerd te worden rondom verwondingen, van mechanische aard
of door parasieten veroorzaakt. Johnson & Schaal (1952) meenden, dat deze
verbinding óf pH verlagingen zou kunnen veroorzaken die ongunstig waren voor de
parasiet (gezien de goede buffering van de cellen is dit echter weinig waarschijnlijk) of
geoxydeerd zou worden tot het toxische chinon. Een derde mogelijkheid zou zijn, dat
het de kurkvorming zou beïnvloeden en daardoor de uitbreiding van de parasiet zou
tegengaan. Toevoeging van chlorogeenzuur aan het sneevlak van een aardappel bleek
inderdaad invloed te hebben op de vorming van kurk. S h u - F u n g & L a T o u r 
ne a u vonden eveneens een hoog chlorogeenzuur-gehalte bij tegen Verticilliumresistente aardappelplanten maar stelden vast, dat in vitro chlorogeenzuur zelfs in betrekke
lijk hoge concentratie niet toxisch werkte, maar zelfs als koolstofbron kon dienen. Dat
zou er op wijzen, dat het chlorogeenzuur niet zelf de resistentie bepaalde zoals ook
Johnson & Schaal (1952) veronderstelden, of dat het plaatselijk zeer sterk
wordt opgehoopt. Bepalingen van het gehalte aan een bepaalde stof in een orgaan
geven uiteraard alleen gemiddelde waarden. Verschillende onderzoekingen, zoals die van
Yarwood & Jacobson (1955) wijzen erop, dat er een sterk transport van
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Stoffen naar en ophoping in cellen in de onmiddellijke omgeving van een infectie plaats
kan vinden.
Een ander geval, waarbij de resistentie op een chemische factor schijnt te berusten is
beschreven door Buxton (1958). Deze werkte met verschillende erwtenrassen, die
vatbaar waren voor bepaalde fysio's van Fusarium oxysporum f.pisi. Var. Wilt-Resistant
Alaska was resistent tegen fysio 1, maar vatbaar voor fysio 2. Het bleek nu, dat jonge
wortels van deze erwtenplanten aan de omgeving stoffen afgaven, die de kieming van
de Fusarium-sporen beïnvloedden; de sporen van fysio 1 werden door dit exudaat in
hun kieming geremd, terwijl bij fysio 2 de groei juist werd gestimuleerd. Werden nu
sporen van fysio 1 gedurende twee weken gehouden in een wortelexudaat van WiltResistant Alaska en daarna planten van hetzelfde ras met deze sporen geïnoculeerd,
dan verwelkten de planten nu wel. Omgekeerd bleken planten var. Onward, die vatbaar
waren voor fysio 1 door op deze wijze behandelde sporen minder sterk te worden aan
getast. Het is nog niet mogelijk daarvoor een bevredigende verklaring te geven.
Buxton veronderstelt, dat er vorming van adaptieve enzymen plaats zou hebben,
waardoor hetzij toxische verbindingen in het exudaat ontgift zouden worden, hetzij tot
dusver ontoegankelijke verbindingen als voedingsstoffen bruikbaar worden. Merkwaar
dig is hierbij echter, dat geen kieming van de sporen plaats had. Het belangrijke van
dit onderzoek is, dat het de mogelijkheid kan geven een zeer gespecialiseerde gastheerparasietrelatie in een betrekkelijk eenvoudig medium (dus buiten de waardplant) nader
te onderzoeken.
In veel gevallen heeft men dus gezocht naar toxische stoffen, die in resistente rassen
wel en in vatbare niet of in veel geringere mate zouden voorkomen. Er zijn echter ook
theorieën ontwikkeld, volgens welke er bij resistente rassen sprake is van een afweer
reactie, naar analogie dus van wat er van immunologische reacties bekend is uit de
medische wetenschap. Dit proces treedt dus pas op, als de infectie heeft plaats gehad.
Door Chester werd reeds in 1933 een uitvoerig overzicht gegeven van allerlei
waarnemingen, die door een dergelijk proces te verklaren zouden zijn. Experimenteel
onderzoek ontbrak echter. De laatste jaren is deze opvatting weer sterker naar voren
gekomen. We zullen enkele gevallen hiervan bespreken. K u c , U l l s t r u p &
Quackenbush (1955) vonden, dat Helminthosporium carbonum goed groeide op
een voedingsbodem, die extract van het binnenste van aardappelknollen bevatte, maar
niet op een extract van schillen. Werden nu echter knollen gebruikt, die eerst met de
schimmel geïnoculeerd waren, dan remde ook extract van het binnenste gedeelte de
groei. Hetzelfde gold voor Fusarium oxysporum f.lycopersici en Ceratostomella ulmi.
Wanneer de knollen voor de inoculatie gedood waren door bevriezen of verhitten dan
had het extract weer geen groeiremmende werking. Hieruit volgt, dat onder invloed
van de inoculatie een remmende stof werd gevormd, maar alleen in levend weefsel. Het
laatste maakt het waarschijnlijk, dat het inderdaad om een stofwisselingsproduct van
de aardappel gaat, en niet om een van de schimmel. De buitenste laag van de knol
bevat dus steeds een remmende stof, in de rest van het weefsel wordt er alleen één
gevormd bij infectie, er is dus een dubbele barrière. De remming was niet specifiek: de
bij inoculatie met de ene schimmel gevormde verbinding remde ook andere fungi in
hun groei. Kuc c.s. toonden de aanwezigheid aan van chlorogeenzuur en caffeïnezuur; latere proeven wezen echter uit, dat deze slechts verantwoordelijk kunnen zijn
voor een deel van de geconstateerde groeiremming.
Een tweede belangrijk onderzoek over dit onderwerp is dat van Müller (1958).
Deze heeft zich voornamelijk bezig gehouden met gevallen, waarin een z.g. overgevoe
ligheidsreactie optreedt. In zo'n geval collaberen de cellen van de gastheer op de plaats
van infectie, soms na zeer korte tijd; er ontstaat een necrotische plek en de schimmel
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breidt zich niet verder uit. Müller werkte aanvankelijk met aardappels, planten of
knollen, die overgevoelig waren ten opzichte van Phytophthora infestons, doch vond
later een geschikt object in de peulen van Phaseolus vulgaris.
In de zaadholte van een peul werd een suspensie van sporen van Phytophthora in
festons of Sclerotinia fructicola gebracht, waardoor bruine necrotische vlekken ontston
den op de epidermis van de binnenkant van de peul. De vloeistof werd na enige tijd
verwijderd, en, na celvrij gemaakt te zijn, onderzocht op zijn werking ten opzichte van
genoemde schimmels. Het bleek, dat de zo verkregen vloeistof een toxische werking
had. Blijkbaar was een toxische stof uit de peul in de zaadholte gediffundeerd. Dit
gebeurde echter alleen dan, als zich sporen in de vloeistof bevonden. Reeds 8 uur nadat
de sporensuspensie in de peul was gebracht kon er een toxisch principe in aan worden
getoond. De concentratie in het weefsel moet volgens Müller voldoende zijn om
daar de ontwikkeling van de parasiet tegen te gaan. Ook hier was de werking van de
toxische stof niet specifiek en betrof het een reactie van levend weefsel; op bevroren
of verhitte peulen breidden de schimmels zich goed uit en hieruit kon geen verbinding
met toxische werking worden afgezonderd. Overeenkomstige resultaten werden ver
kregen als peulen van Vicia faba of Pisum sativum geïnoculeerd werden. Bij vatbare
gastheren kon een dergelijk toxisch principe niet of pas na lange incubatie-tijd worden
aangetoond. Müller noemde deze stoffen „phytoalexinen". Hij slaagde er nog niet
in ze te identificeren maar veronderstelt dat het om fenolen gaat. We moeten er reke
ning mee houden, dat dit geval en het vorige geval in zoverre verschillen van wat tot
nu toe werd besproken, dat het tot dusver ging om verschillen tussen vatbare en resis
tente rassen van een soort, terwijl hier de infectie is onderzocht van een schimmel op
een plant, die geen eigenlijke gastheer is. Terecht wijst Müller er echter op, dat dit
evenzeer een kwestie van resistentie is. Of de hier verkregen resultaten zonder meer
op andere parasiet-gastheer combinaties mogen worden toegepast is een tweede vraag.
Een andere opvatting werd in een recent artikel door Farkas & Ledingham
(1959) naar voren gebracht. Volgens deze onderzoekers is bij tarwebladeren het gehalte
aan polyfenolen lager dan wel is verondersteld, terwijl polyfenoloxydasen ontbreken.
Kiemende roestsporen bleken echter zowel fenolen als polyfenoloxydasen aan hun
omgeving af te geven. Uit de fenolen konden, afhankelijk van de mate van oxydatie,
voor de schimmel onschuldige dan wel zeer toxische verbindingen ontstaan. Behalve
door de concentratie van het substraat en de activiteit van de oxydase werd de oxydatie
beïnvloed door eigenschappen van het milieu als de concentratie van reducerende
systemen en de redoxpotentiaal. Wanneer dus bij de infectie door de parasiet fenolen
aan het blad zouden worden afgegeven, zou de toestand van het weefsel van de waardplant bepalen, in hoeverre er toxische verbindingen zouden ontstaan. In dit geval levert
dus de parasiet zelf het substraat voor de toxische verbindingen. In de proeven van
K u c e.a. en Müller werd slechts de aanwezigheid van een dergelijke verbinding
gedemonstreerd zonder dat op de herkomst nader werd ingegaan.
2. D e g a s t h e e r b e s c h i k t n i e t o v e r b e p a a l d e v o e d i n g s s t o f 
fen die voor de parasiet noodzakelijk zijn. De parasiet moet van
zijn gastheer koolhydraten, stikstofverbindingen en anorganische verbindingen betrek
ken, en ook vitaminen voor zover hij deze zelf niet kan synthetiseren. Het vermogen
tot synthese is bij de verschillende micro-organismen zeer uiteenlopend en daarmee de
eisen, die ze aan hun milieu stellen. Zo kan de ene schimmel aminozuren en eiwitten
zelf synthetiseren, indien hij de gelegenheid heeft nitraat- of ammoniumionen op te
nemen; een andere heeft aminozuren of nog ingewikkelder stikstofverbindingen als
grondstof nodig. Zo verkregen Keitt & Boone (1954) door bestraling met
ultraviolet licht een aantal mutanten van Venturia inaequalis, die het vermogen verloren
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hadden om zelf bepaalde aminozuren te synthetiseren. Daarmee gepaard ging een ver
mindering in pathogeniteit. De conclusie was dat het laatste een gevolg was van het
eerste. Duidelijker nog werd dit aangetoond door G arber (1954). Deze werkte met
een mutant van Erwinia aroideae, een bacterie die rot veroorzaakt op aardappelknollen.
Werden nu de knollen geïnoculeerd met een mutant die niet in staat was tryptofaan te
maken, dan sloeg de infectie alleen aan, als aan het inoculum tryptofaan werd toege
voegd. Er moet wel verondersteld worden, dat de knollen tryptofaan bevatten, maar
blijkbaar staat het niet direct voldoende ter beschikking van de parasiet.
In het algemeen stellen schimmels en ook vele bacteriën ten aanzien van hun kool
hydraatbron weinig specifieke eisen: glucose, saccharose en dikwijls ook fructose, die
in alle plantenorganen voorkomen, vormen een goed substraat. Dit maakt het weinig
waarschijnlijk, dat gebrek aan juiste koolhydraten oorzaak zou kunnen zijn van het
niet aanslaan van een infectie. Sempio (1950) veronderstelde, dat de veranderin
gen, die bij het optreden van een infectie in de stofwisseling van een plant plaats heb
ben, ertoe zouden kunnen leiden, dat inplaats van de genoemde suikers isomeren daar
van gevormd zouden worden, die niet door de parasiet, maar wel door de plant ge
bruikt zouden kunnen worden. Hij toonde aan, dat bonenbladeren, die dreven op een
oplossing van sorbose, in goede conditie waren. De ontwikkeling van Uromyces appendiculatus was in dat geval echter veel geringer, dan wanneer de bladeren op een glucoseoplossing dreven. Elk bewijs ontbreekt echter, dat een verbinding als sorbose of een
andere isomeer in een resistente plant inplaats van glucose kan ontstaan.
Hoewel het dus niet te verwachten is, dat verschillen in resistentie verklaard kunnen
(Worden door verschillen in de aard van de aanwezige koolhydraten, kan wel het kool
hydraatgehalte een rol spelen. Veel gegevens hierover komen uit onderzoekingen over
obligate parasieten. Wanneer bijv. roest werd gekweekt op afgesneden tarwebladeren,
bleek de ontwikkeling van de schimmel sterk afhankelijk van de suikerconcentratie van
de oplossing waarop de bladeren dreven. In het donker vond zelfs in het geheel geen
groei plaats als geen suiker werd toegediend.
S e m p i o (1950) onderzocht het verband tussen veranderingen in de resistentie
onder invloed van verschillende behandelingen, en veranderingen in de stofwisseling
van de gastheer, in het bijzonder wat betreft de intensiteit van ademhaling, fotosynthese
en glycolyse. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij gezonde planten, die vatbaar waren
voor verschillende obligate parasieten zoals roest. Zijn conclusie was, dat omstandig
heden, die de ademhalingsintensiteit deden afnemen bij relatief sterke fotosynthese en
glycolyse, tevens de resistentie bevorderden; een intensieve ademhaling ging samen met
grotere vatbaarheid. Deze resultaten stemden overeen met de veranderingen in intensi
teit van deze processen, die geconstateerd werden, wanneer de planten geïnfecteerd
werden. Toename van de ademhaling als gevolg van een infectie is trouwens door
verschillende andere onderzoekers vastgesteld. Dit zou het gehalte aan afbraakproduc
ten uit de koolhydraatstofwisseling verhogen, die dan ter beschikking van de parasiet
zouden komen.
In dit verband moet de aandacht gevestigd worden op de gedachtengang die door
Horsfall en Dimond is ontwikkeld. Deze onderzoekers maken onderscheid
tussen „low" en „high sugar" ziekten. De eerste aanleiding hiervoor was de waarneming
dat abnormaal grote tomatenplanten, die geen vrucht droegen, resistent bleken tegen
Alternaria solani. Hetzelfde was het geval als bij normale planten de bloemen verwij
derd werden; verwijderen van blad daarentegen verhoogde de vatbaarheid. Alternaria is
nu een „low sugar" ziekte, de schimmel ontwikkelt zich goed als het koolhydraatgehalte
van de planten laag is als gevolg van vruchtzetting of verminderde fotosynthese (weinig
blad), maar slecht als er ophoping van koolhydraten plaats vindt doordat de vrucht
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zetting uitblijft. Een andere „low sugar" ziekte is de iepziekte; Caroselli & Feld
man (1951) toonden aan, dat vatbaarheid toenam, als de planten in het donker wer
den gezet en afnam, wanneer suiker aan het weefsel werd gegeven. „High sugar" ziek
ten zijn bijv. roest en valse meeldauw; de afhankelijkheid van de eerste van het koolhy
draatgehalte van het weefsel werd boven reeds genoemd. Haver-variëteiten, type Victo
ria, zijn óf vatbaar voor Helminthosporium victoriae, óf voor Puccinia coronata, maar
niet voor beide tegelijk. Roest is dus een „high", maar Helminthosporium een „low
s u g a r " z i e k t e , w a a r u i t i n d e r d a a d z o u v o l g e n , d a t b e i d e e l k a a r ui t s l u i t e n . W h e e l e r &
Luke (1955) vonden echter bij het onderzoek van een groot aantal haverplanten op
resistentie tegen beide ziekten, dat een, weliswaar zeer klein, percentage toch tegen
beide resistent was. Deze theorie wordt verder gesteund door resultaten die verkregen
zijn door behandeling van planten met bepaalde groeistoffen. Het is bekend, dat 2,4dichlorofenoxyazijnzuur (2,4-D) het koolhydraatgehalte van planten eerst gedurende
enkele dagen doet toenemen, ongeveer na een week daalt dit echter tot lagere waarden
dan bij de controle. Maleïnezuurhydrazide (MH) verhoogt het suikergehalte van de
bladeren maar verlaagt dat van de stengel, doordat het transport wordt geremd. W a g 
goner & Dimond (1957) stelden nu vast, dat verwelking van tomaten veroor
zaakt door infectie met Fusarium oxysporum f.lycopersici — een „low sugar" ziekte —
bevorderd werd door behandeling met MH voor de inoculatie. 2,4-D verminderde de
vatbaarheid van tarwe voor roest terwijl MH deze verhoogde. Immers roest is een
„high sugar" ziekte, en het suikergehalte van de bladeren neemt in het laatste geval toe.
De vatbaarheid van tarwe voor de „low sugar" ziekte Helminthosporium sativum nam
daarentegen toe door behandeling met 2,4-D. Er zijn echter ook waarnemingen, zoals
die van Wheeler & Luke (1955), die minder goed in dit schema passen, en het
aantal onderzoekingen, waarin direct het verband tussen vatbaarheid en suikergehalte
van de gastheer is bepaald, is voorlopig te gering om een oordeel uit te spreken over
de geldigheid van deze theorie. In de tweede plaats moet er rekening mee gehouden
worden, dat een dergelijke correlatie niet op een direct causaal verband hoeft te wijzen.
Op grond van deze waarnemingen zou men kunnen veronderstellen, dat bepaalde
schimmels zich alleen ontwikkelen als het medium een hoog gehalte aan koolhydraten
heeft, terwijl dat voor andere juist een ongunstige omstandigheid zou betekenen. Een
duidelijk voorbeeld echter van de ingewikkeldheid van de relatie van de parasiet en zijn
substraat geeft het onderzoek van S a m b o r s k i , F o r s y t h & P e r s o n (1958)
over de resistentie van afgesneden tarwebladeren tegen roest. Bij bepaalde resistente
tarwerassen ontstaan bij inoculatie wel necrotische vlekken, maar de schimmel breidt
zich niet verder uit. Werden echter bladeren, van dergelijke rassen afgesneden en op
water gelegd, dan gedroegen ze zich bij inoculatie als bladeren van een vatbaar ras. Het
bleek dat in een afgesneden blad de eiwitten snel werden afgebroken, het gehalte aan
oplosbare stikstofverbindingen nam sterk toe. Werd nu echter de eiwitafbraak tegenge
gaan doordat aan het water benzimidazol werd toegevoegd — een stof die ingrijpt op
de eiwitstofwisseling van de plant — dan gedroegen de bladeren zich wel als resistent.
Toevoeging van glucose aan de buitenoplossing verhoogde weer de vatbaarheid van de
bladeren: het gehalte aan oplosbare stikstofverbindingen bleek door deze behandeling
weer toe te nemen; een hogere benzimidazol concentratie was nu nodig om de resisten
tie te handhaven. Dit is dus ogenschijnlijk weer een „high sugar" geval, maar op grond
van de juist beschreven proeven lijkt het waarschijnlijker dat hier het gehalte aan op
losbare stikstofverbindingen bepalend was voor de vatbaarheid, zodat de invloed van
het suikergehalte slechts indirect was. Zo zullen ook gevallen waarin de vatbaarheid
van een gastheer beïnvloed kan worden door verschillen in bemesting, dikwijls op een
indirecte werking kunnen worden teruggebracht. Alten & Orth (1941) demon
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streerden bijv. dat grote kalium-giften de vatbaarheid van aardappels voor Phytophthora
infestans deden verminderen; dit heeft echter invloed op de stikstof huishouding van de
planten, en er bleek een correlatie te bestaan tussen de vatbaarheid en het gehalte aan
bepaalde aminozuren van de plant.
Uit deze voorbeelden blijkt, dat het dikwijls moeilijk is om vast te stellen of en welke
voedingsfactor een rol speelt. Dikwijls zal ook niet het totale gehalte aan een bepaalde
stof doorslaggevend zijn, maar de verdeling ervan in het weefsel van de gastheer of de
onderlinge verhouding. Dit kwam reeds even ter sprake bij de proeven van G a r b e r
met Erwinia.
Tot nu toe ging het om gevallen, waarin in het milieu — d.w.z. de gastheer — stoffen
zouden ontbreken, die voor de groei noodzakelijk zijn. Het is echter denkbaar, dat vol
doende voorwaarden voor de groei aanwezig zijn en toch infectie uitblijft, omdat de
samenstelling van het milieu zodanig is, dat bijv. de vorming van een bepaald enzym
niet kan plaats hebben, dat een belangrijke rol speelt bij het tot stand komen van de
infectie zonder dat het direct onontbeerlijk is voor de stofwisseling van de schimmel.
Zoals bekend zijn er bepaalde enzymen, de induceerbare of adaptieve enzymen, die
door een micro-organisme alleen dan in aanzienlijke hoeveelheden gevormd worden,
als in het milieu een bepaalde stof aanwezig is. Meestal is die stof het substraat waarop
de enzymen werken, doch dit is niet noodzakelijk. In dit verband zijn het meest uitvoe
rig onderzocht de enzymen die de celwanden aantasten en zo lysis van het weefsel
veroorzaken. Aangetoond is, dat bijv. bij Botrytis cinerea pectinemethylesterase een
adaptief enzym is. Het is ook mogelijk dat bij de ene stam een enzym adaptief is en bij
de andere constitutief, dus minder afhankelijk van de omstandigheden. Dit zou
een mogelijkheid zijn om verschillen in pathogeniteit tussen fysio's te verklaren. G r e g g
(1952) toonde aan, dat zowel Botrytis cinerea als Pythium debaryanum goed groeiden
op media, die aardappelextract bevatten, maar dat alleen in cultures van Botrytis pectinase-activiteit te constateren was. Wanneer echter bij aardappels wondinfectie met
deze schimmels plaats had, bleek Pythium zich snel uit te breiden zodat de gehele knol
werd aangetast, terwijl de Botrytis-sporen wel kiemden maar dan afstierven. Het bleek,
dat in dergelijk met Pythium geïnfecteerd weefsel wel hoge pectinase-activiteit kon
worden aangetoond. Blijkbaar stelt Pythium echter zeer bepaalde eisen aan zijn medium
voordat enzym-productie optreedt. Later werd door Gupta aangetoond, dat de aan
wezigheid van afbraakproducten van koolhydraten noodzakelijk is, waarschijnlijk van
glycerinealdehyde. De slechte ontwikkeling van Botrytis berust vermoedelijk op fysio
logische factoren die we onder punt 3 zullen bespreken. Wel kan hier vermeld worden,
dat de enzymproductie van Botrytis afnam als het medium veel koolhydraten en weinig
stikstof bevatte. De groei bleef echter goed onder die omstandigheden.
Uit het bovenstaande blijkt dat men voorzichtig moet zijn met het toepassen van in
vitro verkregen gegevens over groei, enzymvorming, enz. op het gedrag van de schim
mel in het gecompliceerde milieu, dat de gastheer vormt.
3. A n d e r e o o r z a k e n v a n r e s i s t e n t i e . Er is reeds op gewezen, dat
wanneer eventuele reserves van de spore zijn uitgeput en de parasiet zijn voedsel uit de
gastheercellen moet betrekken, verschillende enzymen een belangrijke rol gaan spelen.
De vorming en werking van enzymen vindt dikwijls alleen onder bepaalde omstandig
heden plaats.
We komen nu terug op het onderzoek van Brown en medewerkers (1955), over
de werking van door Botrytis en Pythium geproduceerde pectinasen, dat bij het vorige
punt reeds even ter sprake is gekomen. Gebleken was dus, dat in vitro door Botrytis
cineria voldoende pectinase werd gevormd om schijfjes aardappel die in een cultuur
vloeistof werden gebracht, uiteen te doen vallen; de schimmel was evenwel niet in staat

22

zich op een knol uit te breiden. Fernando & Stevenson (1952) vergeleken
de pectinase activiteit van Botrytis en van Erwinia carotovora — een bacterie die bij
aardappels zachtrot veroorzaakt — en constateerden, dat in beide gevallen de activiteit
groter was, wanneer stukjes weefsel in een cultuurfiltraat werden gebracht, dan wan
neer wat van het filtraat op een knol gebracht werd. De oorzaak bleek te zijn, dat in het
eerste geval het aardappelweefsel geheel met water was verzadigd, terwijl een normale
knol niet volledig turgescent was. Het door de bacterie geproduceerde enzym bleek
ook nog in minder turgescent weefsel actief te zijn, de door Botrytis gevormde pectinasen waren echter zo geremd dat geen lysis meer optrad. T r i b e (1955) en F u s h tey (1957) maakten waarschijnlijk dat de pectinasen niet alleen de celwanden aan
tastten, maar ook bij langere inwerking de protoplast doodden. Ook hier bleek de
watertoestand van het weefsel van veel belang: geplasmolyseerde cellen waren veel min
der gevoelig dan normale. De plasmolyse werd uitgevoerd met uiteenlopende stoffen
— anorganische verbindingen, suiker en ureum — zodat het onwaarschijnlijk is dat het
hier gaat om een effect van de plasmolytica op de werking van het enzym, maar eerder
om een verandering in de toestand van het plasma als gevolg van de plasmolyse. Boven
dien bleek ook de werking van andere giften, zoals sublimaat, door plasmolyse ver
traagd te worden.
Door Thatcher (1942) werd erop gewezen, dat de parasiet voor zijn opname
van voedsel zeer afhankelijk moet zijn van de permeabiliteit van de gastheercellen.
Naarmate deze groter is, zullen de voedingsstoffen gemakkelijker uit de cellen diffun
deren en zo ter beschikking komen van de parasiet. Hij stelde vast, dat bij tarwe de
vatbaarheid voor Puccinia graminis vergroot werd als de planten genarcotiseerd werden
en dat deze toename in vatbaarheid samenging met een vergrote permeabiliteit. In deze
beide voorbeelden is het dus niet zozeer een kwestie van het ontbreken van bepaalde
voedingsstoffen, maar de aanwezige verbindingen zijn voor de parasiet niet bereikbaar,
als gevolg van bepaalde eigenschappen van de cel. Een andere omstandigheid, die de
ontwikkeling van de parasiet zou kunnen beïnvloeden, is de reactie van het celsap.
Vooral bacteriën groeien dikwijls slecht bij lage pH. G ä u m a n n (1946) wijst er echter
op, dat de meeste plantenparasieten tamelijk ongevoelig zijn voor lage pH; bovendien
heeft de verdere samenstelling van het milieu grote invloed op het effect van de pH,
zodat de betekenis van de pH voor de groei van de parasieten in de plant dikwijls over
schat is op grond van in vitro verkregen resultaten. Eerder zou men kunnen denken aan
een effect van de zuurgraad op de werking van enzymen. Enzymwerking heeft vaak
alleen in een bepaald pH gebied plaats.
Als een van de mogelijke resistentie-factoren wordt dikwijls genoemd de ontgifting
van door de parasiet geproduceerde toxinen. In hoeverre de toxineproductie een rol
speelt in het ziekteproces is echter een probleem op zich zelf. Waarnemingen als het
optreden van ziektesymptomen in delen van de plant, waar de parasiet nog niet is
doorgedrongen, pleiten wel voor het ontstaan van dergelijke stoffen. In sommige geval
len is het ook gelukt om ziektesymptomen te voorschijn te roepen door een plant te
behandelen met een in vitro verkregen celvrij cultuurfiltraat van een pathogeen organis
me. Zo konden Gäumann e.a. bij tomaten verwelking veroorzaken door de planten
te plaatsen in een vloeistof, waarin Fusarium oxysporum f.lycopersici had gegroeid. Er
moet hierbij echter rekening gehouden worden met het feit, dat in een schimmelcultuur
inderdaad dikwijls giftige stofwisselingsproducten worden opgehoopt, maar dat hun
ontstaan alweer zeer afhangt van de samenstelling van het medium, zodat men voor
zichtig moet zijn met het trekken van conclusies uit proeven onder kunstmatige om
standigheden. Verwelking is geen specifiek symptoom, dat slechts door een bepaald
toxine kan worden opgewekt. Anderzijds is de vorming van giftige stoffen in het weef-
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sel van de plant zeker waarschijnlijk, maar doordat ook bij de desorganisatie van het
weefsel van de gastheer allerlei verbindingen vrijkomen, zal het dikwijls moeilijk zijn
om aan te tonen, of stoffen van de parasiet of van de plant afkomstig zijn. In het reeds
genoemde onderzoek van Wheeler & Luke (1955) werd een in cultures van
Helminthosporium victoriae gevormd toxine gebruikt om resistentie van haverplanten
tegen Helminthosporium te toetsen. Het bleek mogelijk om door toediening van dit
filtraat ziektesymptomen op te wekken, maar alleen bij planten, die ook voor de schim
mel vatbaar waren. Door R o m a n k o (1959) werd waarschijnlijk gemaakt, dat in de
eerste plaats het toxine de directe oorzaak was van het optreden van symptomen, en in
de tweede plaats, dat in intact weefsel van resistente planten het toxine werd geïn
activeerd.
4. B e ï n v l o e d i n g v a n d e r e s i s t e n t i e . In het voorafgaande is reeds
gebleken, dat de resistentie van planten door verschillende uitwendige omstandigheden
beïnvloed kan worden. We zullen daar nu niet verder op in gaan, maar willen alleen
nog enkele gevallen bespreken, waarin veranderingen in resistentie verkregen zijn als
gevolg van behandeling met bepaalde chemicaliën. Een voorbeeld daarvan werd reeds
genoemd bij de bespreking van de theorie van H o r s f a l l & D i m o n d (1957).
Deze konden immers door toedienen van bepaalde groeistoffen, vermoedelijk door de
invloed daarvan op de koolhydraatstofwisseling, de vatbaarheid bijv. van tomaten voor
Fusarium oxysporum f.lycopersici beïnvloeden. Dit sluit aan bij het onderzoek van
Keyworth & Dimond (1952). Deze onderzoekers constateerden, dat de vat
baarheid van tomaten voor F. oxysporum f. lycopersici afnam als de wortels van de
planten met uiteenlopende chemische verbindingen werden behandeld. Het betrof geen
fungiciden. Deze werking bleek terug te brengen op beschadiging van de wortels en een
soortgelijk effect kon ook door mechanische beschadiging verkregen worden. Veronder
steld wordt dat hierbij veranderingen optreden in het gehalte aan natuurlijke groeistof
fen van de plant, die op hun beurt de koolhydraatstofwisseling beïnvloeden. R i c h a r d 
son (1957) vond, dat gerstkiemplanten minder vatbaar voor Helminthosporium sati
vum waren, wanneer via de grond verschillende insecticiden en herbiciden waren toe
gediend. Ook hier zou een dergelijke wortelbeschadiging en verandering in suikergehalte
een rol kunnen spelen — volgens Horsfall & Dimond (1957) is Helmintho
sporium een „low sugar disease". Gegevens over de invloed van deze verbindingen op de
koolhydraatstofwisseling ontbreken echter, en het lijkt waarschijnlijk, dat een invloed
op de resistentie via de stofwisseling op meer dan één wijze tot stand kan komen.
Indirecte resistentie-verhoging treedt waarschijnlijk ook op in het volgende geval.
Müller (1954) e.a. vonden, dat tomatenplanten, die enige dagen streptomycine had
den kunnen opnemen uit een zeer verdunde oplossing resistent waren tegen Phytophthora
infestons. Streptomycine wordt zoals bekend, in de plant getransporteerd, het is werk
zaam tegen bacteriën, maar niet, in vitro, tegen Phycomyceten als Phytophthora, zelfs
in hoge concentraties. Verder onderzoek van V ö r ö s , K i r a l y & F a r k a s (1957)
bracht aan het licht, dat onder invloed van streptomycine de activiteit van bepaalde
enzymen, de polyfenolasen, sterk werd verhoogd. Bekend was, dat resistente aardappel
rassen een hoger gehalte aan polyfenolderivaten hebben. Bovendien trad op geïnfec
teerde plaatsen versterkte activiteit van polyfenoloxydasen op, wat ophoping van fungitoxische verbindingen veroorzaakte. In dit geval zou dus de stofwisseling van de plant
door de kunstmatige behandeling zo worden beïnvloed, dat voor de parasiet toxische
stoffen ontstaan.
Door Van Andel (1958) werd gevonden, dat komkommerkiemplanten die be
handeld waren met bepaalde aminozuren, vooral serine, minder vatbaar waren voor
Cladosporium cucumerinum. In het bijzonder d-aminozuren veroorzaakten dit effect.
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In vitro hadden deze verbindingen weinig invloed op de schimmelgroei. Het is dus
mogelijk, dat ook hier veranderingen in de stofwisseling van de plant een rol spelen, te
meer daar aminozuren daarbij een belangrijke plaats innemen. Er is echter reeds op
gewezen, dat voor het tot stand komen van een infectie meer nodig is, dan een goede
groei van de parasiet, zodat een rechtstreekse invloed van de verbindingen niet geheel
uitgesloten geacht mag worden.
Uit de voorbeelden, die hierboven besproken zijn, blijkt dat in een aantal gevallen
men de remming van de ontwikkeling van een infectie door bepaalde eigenschappen
van de resistente gastheer heeft kunnen verklaren. Het eenvoudigst zijn de gevallen,
waarin waarschijnlijk is, dat een toxische stof, die in het weefsel aanwezig is of ge
vormd wordt, een ongunstige werking heeft op de parasiet. Wanneer er sprake schijnt
te zijn van een tekort aan voedingsstoffen of substraat voor enzymvorming is een
directe samenhang dikwijls zeer moeilijk vast te stellen. Op grond van feiten, die nu
bekend zijn, is het nog niet mogelijk een bevredigende verklaring te geven van de sterke
specialisatie, zoals we die uit een aantal plant-parasiet combinaties kennen.
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RASVORMING BIJ PARASITAIRE SCHIMMELS
J. C. Zadoks

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (gedetacheerd bij het Laboratorium
voor Fytopathologie, Landbouwhogeschool, Wageningen)
Fysiologische specialisatie
Wanneer wij de gastheren Gj, Go enz. infecteren met de parasiet-herkomsten Pi, P2
enz., kunnen wij verschillende reacties verwachten (fig. 1). Deze reacties worden bij
routinewerk gestandaardiseerd tot reactietypen, aangeduid met een getal of teken. Het
eenvoudigste schema van reactietypen is + voor het verschijnen en — voor het uit
blijven van ziektesymptomen. De infectietypen kunnen in reeksen gerangschikt worden,
horizontaal per parasiet-herkomst of verticaal per gastheer. Een dergelijke reeks van
reactietypen noemen wij een reactiespectrum.
Wanneer de parasiet-herkomsten P verschälen in reactiespectrum, dan spreken wij
van fysiologische specialisatie. Herkomsten met overeenkomstige reactiespectra worden
gegroepeerd tot systematische eenheden. Wanneer de gastheerplanten tot verschillende
geslachten behoren, bijv. erwt en lupine of tarwe, haver en gerst, dan noemen wij de
aldus onderscheiden systematische eenheden formae speciales of, naar Amerikaanse
trant, variëteiten. We spreken van Fusarium oxysporum f.sp. pisi en Puccinia graminis
var. tritici. Behoren de gastheren tot verschillende rassen van één soort of van enkele
nauw verwante soorten, dan noemen wij de aldus onderscheiden systematische eenhe
den fysiologische rassen, een term indertijd door O o r t (1944) afgekort tot fysio's.
Gebruiken wij voor de fysiodeterminaties een kleine en constante reeks van gastheerras
sen, dan noemen wij deze een toetssortiment. Een aantal van deze toetssortimenten zijn
internationaal aanvaard. Wij noemen een fysio virulent op een toetsras, wanneer het
Fig. 1 — Schema voor fysio-determinatie
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Fig. 2 — Schema ter verduidelijking der begrippen
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fysio op dat toetsras ernstige symptomen opwekt. Het tegendeel is avirulent. Een fysio
is agressief op het toetssortiment, wanneer het veel rassen van het toetssortiment aan
tast (fig. 2). De termen agressief en virulent zijn fytopathologische aanduidingen, zon
der genetische betekenis.
Men dient wel te bedenken, dat het fysio een kunstmatige eenheid is, gebaseerd op
een klein aantal toetsrassen. Het infectiespectrum van een toetssortiment vertelt ons
lang niet altijd iets over de genetische samenstelling van het fysio. Een groot aantal
genetisch sterk uiteenlopende biotypen kunnen in het fysio onder één noemer gebracht
worden.
Op de internationale roest-conferentie te Mexico 1956 heeft het woord biotype
nieuwe inhoud gekregen. Tot een biotype behoren alle herkomsten, die genetisch de
zelfde samenstelling hebben. Daar in de regel de genetische samenstelling van herkom
sten niet zo maar is te bepalen, heeft het begrip biotype veelal niet meer dan theoreti
sche waarde. Alleen enkele fysio's van de vlasroest zijn biotypen volgens de nieuwe
definitie. Ook de fysio's van haploïde schimmels, waar de heterozygotie het beeld niet
verstoord, kunnen biotypen zijn in de zin van de nieuwe definitie.
De erfelijke grondslag van fysio's
De symptomen, welke een parasiet op een plant teweeg brengt, worden bepaald
door de genomen van gastheer en parasiet, en door milieu-invloeden op deze genomen.

Fig. 3 — Schema voor de vererving van de pathogeniteit van vlasroest bij
gen-om-gen betrekking
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Men kan zich nu voorstellen, dat niet het hele genoom van gastheer en parasiet de
reactie bepaalt maar slechts 1 genenpaar van de gastheer en 1 genenpaar van de parasiet.
Dit is de gen-om-gen hypothese van F l o r .
Wanneer men zich de situatie indenkt, waar bij de gastheer resistentie wordt bepaald
door het dominante alleel en vatbaarheid door het homozygoot recessieve alleel, en bij
de parasiet avirulentie wordt bepaald door het dominante alleel en virulentie door het
homozygoot recessieve alleel, dan krijgt men het genetische schema van fig. 3 voor het
optreden van de vatbaarheidsreactie.
Op voortreffelijke wijze heeft Flor zijn gen-om-gen hypothese weten waar te
maken bij de vlasroest, Melampsora lini. Bij het vlas is resistentie dominant en bij de
vlasroest is vrijwel altijd virulentie recessief. (Flor, 1944). Flor identificeerde 25
resistentiegenen in 5 loci. Twee loei zijn gekoppeld. In de loei komen tot 10 resistentieallelen voor. De roest heeft 25 virulentie-genen. Koppeling is geconstateerd (F 1 o r,
1956, 1957a). Vele waarnemingen pleiten voor een algemenere geldigheid van de
gen-om-gen betrekking. Kruisingsproeven met Venturia inaequalis — de appelschurft —
schijnen de gen-om-gen hypothese te bevestigen, maar kruisingen met de gastheer zijn
tot dit doel nog niet verricht (K e i11, 1952). Het B l a c k - M a s t e n b r o e k Mills- schema voor de Phytophthora-rssistentie en het gelijkvormige schema voor de
resistentie van tomaat tegen de bladvlekkenziekte — Cladosporium fulvum — zijn niet
met de gen-om-gen hypothese in strijd, hoewel hier kruisingsproeven met de parasiet
ontbreken (B a i 1 y, 1950; Day, 1954).
Gezien in het raam van de gen-om-gen betrekking is het duidelijk, dat met resistentie
steeds wordt bedoeld de fysio-specifieke resistentie. Vanwege de parasiet kunnen we
daartegenover stellen de gen-specifieke virulentie.
Mutatie als bron van variatie
Algemeen wordt mutatie als de bron van erfelijke variatie beschouwd. Mutaties zijn
dan die veranderingen in erfelijke eigenschappen, waarvoor geen mechanische basis te
vinden is. Wij zijn nu alleen geïnteresseerd in mutaties van de pathogeniteit, waarbij
dan onze interesse voornamelijk uitgaat naar mutaties, die de pathogeniteit verhogen.
We kunnen de schimmels in twee groepen scheiden, al naar zij in het pathogene
stadium haploid of diploid zijn. Een voorbeeld van een haploid pathogeen is Venturia
inaequalis, de appelschurft. Mutaties bij deze schimmel zijn zeer frequent. Het zijn bijna
alle verlies-mutaties. Veelal gaat de pathogeniteit ook verloren. Vaak is echter het ver
lies van pathogeniteit een gevolg van epistasie van een door mutatie ontstane deficiën
tie-factor over de intact gebleven pathogeniteitsfactor. De ongeschondenheid van de
pathogeniteitsfactor kan dan door kruising worden aangetoond. ( B o o n e , K l i n e &
K e i 11, 1957; Kline, Boone & Keitt, 1957). Mutaties van dit type met ver
lies van pathogeniteit zijn in de schimmelcultures zeer algemeen.
Bij de diploïde of dikaryotische schimmels moeten we rekening houden met de
heterozygotie. We kunnen in gedachten de avirulente heterozygoot Av laten muteren
tot de virulente homozygoot vv. De kunst is slechts, deze toename van pathogeniteit
aan te tonen. Dit is Flor gelukt bij de vlasroest, door te werken met sterk heterozy
gote klonen (Flor, 1956, 1958). Hij vond mutanten met toegenomen pathogeniteit
zowel bij kunstmatige als bij natuurlijke mutatie. Het aantal mutanten was niet groot,
maar verscheidene mutanten werden meer dan eens gevonden. Uit zijn cijfers laat zich
voor de natuurlijke mutatie een frequentie van ongeveer 1 : 100.000 afleiden. Alle
natuurlijke mutanten ontstonden ook bij kunstmatige mutatie. Deze resultaten zijn
uiterst belangrijk. Ten eerste blijkt, dat natuurlijke mutanten optreden en wel in een
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hoge frequentie. Ten tweede blijkt, dat kennelijk bepaalde genen vatbaarder zijn voor
mutatie dan andere genen. De mutabiliteit van de virulentie-genen is dus geen constante
factor. Andere waarnemingen bevestigen dit. Zo is bijv. het fysio B6 van de meeldauw
op gerst — Erysiphe graminis hordei — in Duitsland voor het eerst beschreven in 1937.
Het ontstond in de kas, vermoedelijk als mutant. Zowel in 1953 als in 1955 is dit fysio
in Halle weer spontaan opgetreden in de kas. Bs is agressiever dan de andere fysio's uit
de B-groep. Het onderscheidt zich door virulentie op Hordeum spontaneum nigrum,
een géniteur voor meeldauw-resistentie (N o v e r, 1957). Een dergelijk voorbeeld toont
aan, dat men zich rekenschap moet geven van de mutabiliteit van virulentiegenen. Het
heeft geen zin een bepaalde fysio-specifieke resistentiegeniteur te gebruiken, als men
weet, dat spoedig een op deze géniteur virulent gen zal ontstaan in een mutabele locus.
Over de mutatie-frequentie van virulentie-factoren is weinig bekend. Zoals gezegd
vond Flor een mutatie-frequentie van ongeveer 1 : 100 000. Dat deze frequentie
zeer hoog is, blijkt uit het volgende voorbeeld. Een hectare sterk door gele roest —
Puccinia glumarum — aangetaste tarwe kan per dag ongeveer 2 . 1013 sporen produce
ren. Bij een mutatie-frequentie van 1 : 100 000 zouden er per hectare en per dag 200
miljoen gemuteerde sporen met verhoogde agressiviteit optreden. Deze hoeveelheid
zou ruim voldoende zijn om in 1 jaar alle Nederlandse tarwerassen te verzieken. Wan
neer door mutatie een recessief virulentie-gen ontstaat, dan zal zich dit bij diploïde of
dikaryotische pathogenen niet uiten, als het in gezelschap is van een dominant avirulentie-gen. Door hybridisatie of hetero-karyose kan echter het virulente gen homozygoot
worden. De mogelijkheden van hybridisatie en hetero-karyose moeten dus terdege wor
den onderzocht. Wanneer door mutatie en eventuele hybridisatie een nieuw fysio ont
staat, moet dit vestigingsmogelijkheden hebben. Zo niet, dan gaat het nieuwe fysio weer
verloren. Deze vestigingsmogelijkheden vergen aparte aandacht.
Kruising als bron van variatie
Na mutatie volgt kruising als bron van variatie. Talloze malen is bewezen, dat door
kruising nieuwe fysio's kunnen ontstaan. In Nederland heeft V a n V l o t e n (1949)
nieuwe fysio's van de populierenroest — Melampsora larici-populina — gekweekt door
kruising op de tussengastheer, Larix decidua. Het principe van de rasvorming door
kruising is heel eenvoudig, wanneer men uitgaat van de gen-om-gen betrekking.
Het eenvoudigste schema voor fysio-vorming door kruising bij een haploid is als
volgt:
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waarbij 1 en 2 verschillende loei voorstellen. Deze gang van zaken treedt onder andere
op bij Venturia inaequalis, de appelschurft. Het eenvoudigste schema voor de vorming
van nieuwe fysio's bij diploïde, respectievelijk dikaryotische schimmels is het schema
voor zelfbevruchting van een heterozygoot:
genotypen: VIViA2V2
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volgens dit schema treedt vaak fysio-vorming bij de vlasroest op.
Vorengaande verervingsschema's gelden alleen onder beding van de gen-om-gen be
trekking en van onafhankelijke vererving der genen. In de meeste gevallen is het echter
minder eenvoudig. Een veelvuldige complicatie is koppeling. Koppeling van non-patho-
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gene factoren is genetisch aangetoond o.a. bij de appelschurft, Venturia inaequalis
(Keitt, 1952). Koppeling van virulentie-genen is bij de vlasroest waarschijnlijk ge
maakt door kruisings- en mutatie-proeven (Flor, 1956, 1957a).
Interactie van genen kan het beeld verder verduisteren. Bij de haploïde appelschurft
kan het ene virulentie-gen epistatisch zijn over het andere (Keitt, 1952). Bij de
dikaryotische vlasroest is ook een geval van epistasie gevonden. Bij de zwarte roest van
haver vond Johnson (1949) een geval, waarbij virulentie wordt bepaald door 2
complementaire genen, die beide homozygoot recessief moeten zijn. Naarmate de
complicaties toenemen, verduistert het beeld van de gen-om-gen betrekking. Men
neemt aan, dat voor de vererving van de pathogeniteit de hele scala van mogelijkheden
van gen-specifieke virulentie tot polygene pathogeniteit is verwezenlijkt. Een verdere
complicatie is het optreden van Polyploidie bij de parasiet. Het haploïde aantal chromo
somen van de haverkroonroest is 3, dat van de zwarte roest is 6. Tenslotte is zelfs een
voorbeeld van constante matroclinie voorhanden (Johnson, 1949).
Wil men de betekenis van kruising voor de fysio-vorming naar waarde schatten, dan
dient men de betekenis van het geslachtelijk stadium in de levenscyclus van de schim
mel te kennen. Het ene uiterste vormen bijv. de gele roest van tarwe — waarbij geen
geslachtelijk stadium bekend is — en de bruine roest van tarwe, waarbij het geslachte
lijk stadium een zeer ondergeschikte rol speelt. Het andere uiterste vormen bijv. de
branden, zoals stuifbrand en steenbrand van tarwe, die geen ongeslachtelijke ver
meerdering kennen. De vlasroest neemt een tussenpositie in, daar een reeks van onge
slachtelijke vermeerderingen jaarlijks wordt afgesloten door een geslachtelijke fase. Het
is duidelijk, dat bij de branden — de kruisbestuivers onder de schimmels — van stabiele
fysio's niet altijd sprake is. De fysio's dient men hier op te vatten als populaties
(Cher e wiek, 1958; Holton, 1953). Ook bij de vlasroest heeft men geen
stabiele fysio's, maar fenotypisch homogene populaties met grote genetische plasticiteit.
Bij de zwarte roest van tarwe, waar de geslachtelijke fase zich afspeelt op de tussengastheer Berberis, heeft de situatie nog een ander accent. Rasvorming treedt in hoofd
zaak op door kruising op de tussengastheer. Zo vindt men bij de jaarlijkse fysio-inventarisatie in de Verenigde Staten in de aecidiën-herkomsten van de Berberis naar verhou
ding 10 x zoveel fysio's als in de uredo-herkomsten van granen en grassen. Wanneer nu
een fysio door kruising op Berberis eenmaal ontstaan is, kan dit fysio verder een eigen
leven gaan leiden onafhankelijk van het geslachtelijke stadium.
Eén bijzonder geval verdient nog vermelding, en wel de verwekker van de aardappel
ziekte, Phytophthora infestons. Het beperkte aantal fysio's in Europa werd wel toege
schreven aan het ontbreken van een geslachtelijk stadium. Kortgeleden is echter geble
ken, dat Phytophthora heterothallisch is (S m o o t , G o u g h , L a m e y , E i c h e n muller & Gallegly, 1958). Men krijgt dus alleen oösporen, wanneer een + en
een — mycelium paren. In Mexico blijken nu de + en de — paringsgroep in een ver
houding 1 : 1 voor te komen, zodat Phytophthora daar vrijelijk hybridiseren kan. Het
toeval wil, dat in Europa slechts één van de paringsgroepen aanwezig is. In Europa is
dus hybridisatie als bron van rasvorming nog niet van betekenis. Het internationalisme
in de aardappel-research en -handel brengt het gevaar mee, dat wij op een kwade dag
de complementaire paringsgroep invoeren, waardoor ook in Europa rasvorming door
hybridisatie kan gaan optreden. De eerste Amerikaanse proeven tonen metterdaad aan,
dat rasvorming door kruising bij Phytophthora mogelijk is: fi, 2 x f; — f0.
Heterokaryose als bron van variatie
Naast mutatie en kruising is sinds geruime tijd de heterokaryose bekend als bron van
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genetische variatie. Bij heterokaryose versmelten twee meerkernige hyphen tot één,
ofwel zij vormen een anastomose en gaan over tot gedeeltelijke kernuitwisseling. Naast
kernuitwisseling is ook uitwisseling van genetisch materiaal mogelijk, m.a.w. segregatie
en recombinatie.

Fig. 4 — Schema voor de vorming van nieuwe fysio's door heterokaryose met kernuitwisseling
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In het schema van fig. 4 wordt heterokaryose van twee dikaryonten voorgesteld. De
letters X, x, O en o stellen ieder een kern voor. De hoofdletters stellen de + kern voor,
de kleine letters de — kern. In dit schema ontstaat 1 fysio. In de praktijk komen inge
wikkelder schema's voor, daar bepaalde virulentie-genen zowel met de + kern als met
de — kern geassocieerd kunnen zijn.
Vorming van nieuwe fysio's door heterokaryose is o.m. bewezen voor de zwarte roest
van tarwe (Nelson, Wilcoxon & Christensen, 1955). Een aantal 3- en
4kernige heterokaryonten werden geïsoleerd, die zich alle gedroegen als een nieuw
fysio door hun virulentie op het toetsras Khapli. Dit nieuwe polykaryotische fysio was
instabiel. Er trad dissociatie op, kernverlies, dat gepaard ging met verlies van virulentie
op Khapli. Na een tiental generaties waren vrijwel alleen dikaryonten over. Onder deze
dikaryonten bevonden zich de ouderfysio's en voorts twee nieuwe fysio's met interme
diaire kenmerken. Flor (1957b) vond bij de vlasroest eveneens nieuwvorming van een
fysio door heterokaryose. De frequentie van heterokaryose in de natuur is niet bekend.
Wel is de nieuwvorming van fysio's door heterokaryose tot op zekere hoogte reproduseerbaar.
Komen en verdwijnen van fysio's
Uit het voorgaande is wel gebleken, dat onnoemelijk veel fysio's kunnen ontstaan.
Niettemin is het aantal fysio's, dat wij kennen, betrekkelijk beperkt. Waarschijnlijk
heeft 99% van de ontstane fysio's te geringe levenskansen om zich te vestigen. Onge
lukkigerwijs is de resistentieveredeling zelf de belangrijkste oorzaak van de vestiging
van nieuwe fysio's. Immers een tegen de bestaande fysio's resistent en dus gezond ge
was is een ideaal selectie-medium, dat feilloos uit de duizenden gemuteerde schimmel
sporen, die aan komen waaien, de ene virulente spore selecteert en deze een concurrentievrije gelegenheid tot vermeerdering biedt.
Het tijdstip van het ontstaan van de nieuwe fysio's ten opzichte van het tijdstip van
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introductie van de nieuwe gastheerrassen vergt nog even de aandacht. De catastrofe,
die de Amerikaanse tarweteelt in 1950 trof, was toe te schrijven aan een nieuw fysio
van de zwarte roest, 15B. In feite was dit fysio al 10 jaar bekend, maar het kwam in
zo geringe mate voor, dat men er geen aandacht aan schonk. Toen het vlasras Bison
direct na zijn introductie in de Verenigde Staten door de vlasroest werd vernield, bleek
het betreffende fysio reeds tijdens de beproeving aanwezig geweest te zijn (Flor, 1953).
Men had echter de waarnemingen niet op de juiste wijze geïnterpreteerd. In andere
gevallen bijv. Cladosporium fulvum — de bladvlekkenziekte van de tomaat —
ontstonden nieuwe fysio's telkens wanneer een nieuw tomatenras met een nieuwe resis
tentiefactor werd geïntroduceerd. De tijdsduur tussen introductie van het nieuwe ras
en verschijnen van het nieuwe fysio was vaak niet meer dan drie tomatengeneraties
(B a i 1 y, 1950). Het kan echter ook langer duren, zoals blijkt uit de geschiedenis van
het tarweras Alba. Alba is in België in 1937 in het verkeer gebracht. Het was toen
resistent tegen gele roest — Puccinia glumarum. Pas in 1957 is het door een epidemie
van gele roest getroffen. Het hiervoor aansprakelijke Alba-fysio was in 1955 nog niet
aanwezig. Alba heeft het dus 19 jaar uitgehouden.
Ons boeit de vraag, of een fysio 1 maal op 1 plaats ontstaat — monotoop — of vele
malen op vele plaatsen — polytoop —. Het Alba-fysio is waarschijnlijk monotoop ont
staan. De fysio's van de bladvlekkenziekte van de tomaat verschijnen echter vrijwel
zeker polytoop. Zo ook de voor de praktijk-rassen desastreuze vlas-fysio's in de Ver
enigde Staten. De zwarte roest epidemie van fysio 15B is vermoedelijk monotoop ont
staan, maar fysio 15B was reeds in verscheidene jaren op verschillende plaatsen
gevonden.
Het verdwijnen van de fysio's biedt ons minder moeilijkheden. De praktijk-fysio's
zijn zodanig ingesteld op hun gastheerrassen, dat men in de regel met het gastheerras
ook het hinderlijke fysio afschaft. Uiteraard is het volledig verdwijnen van een fysio
moeilijk te bewijzen. Verder kunnen de betreffende virulentie-genen, eventueel in
heterozygote toestand, blijven voortbestaan in dochter-fysio's.
Evolutie-tendenzen
Na al het voorgaande zult U zich wellicht afvragen waar is het einde? Hoeveel
resistentiefactoren kunnen in een gastheer opgehoopt worden en hoeveel virulentiefactoren kunnen in de parasiet opgehoopt worden? In het B l a c k - M a s t e n b r o e k Mills- schema voor de resistentie van Solanum demissum tegen Phytophthora is
plaats voor 4 resistentiefactoren, die in verschillende combinaties aanwezig zouden
kunnen zijn. In Mexico zijn al deze combinaties gevonden, maar ook alle virulentiegenen van de aardappelziekte in vele combinaties, tot de meest agressieve toe, nl.
fi>2,3>4 (Niederhause r, Cervantes & Servi n, 1954). Mexico ligt dus niet
alleen in of bij het genencentrum van de aardappel, maar ook van de aardappelziekte.
Een aanzienlijke ophoping van virulentiefactoren blijkt mogelijk te zijn.
F l o r vond bij de vlasroest 25 resistentie-genen, maar er zijn slechts 5 loei beschik
baar. Daar de vlasroest 25 virulentiefactoren kent, is een vlas zelden of nooit tegen alle
fysio's resistent. Flor kweekte ook roestfysio's, die vrijwel alle virulentiefactoren in
de homozygote toestand bezaten. Toen hij echter naging, hoeveel virulentie-genen in
de praktijk-fysio's in homozygote toestand aanwezig waren bleken dit in de regel slechts
1, zelden 2 te zijn. Men zou bijna denken, dat een fysio met een minimum aan viru
lentiefactoren probeert uit te komen, hetgeen welhaast impliceert, dat de dominante
avirulentie-allelen op de een of andere wijze bijdragen tot de algemene vitaliteit van het
fysio.
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Merkwaardig zijn convergentie en divergentie in de evolutie. Israël ligt in of
nabij het genen-centrum van de haver. Het zal U dus niet verbazen, dat de meest
agressieve en virulente fysio's van de haverkroonroest — Puccinia coronata avenae —
in Israël worden gevonden. Een curieus geval van convergente ontwikkeling heeft
Wahl nu gesignaleerd. Fysio 276 van de kroonroest werd het eerst gevonden in
Argentinië, maar was in 1954 het meest frequente fysio in Israël. Fysio 277 werd het
eerst gevonden in Argentinië, maar werd in 1956 ook in Israël aangetroffen (W a h 1,
1958). Men mag aannemen, dat de fysio's in Israël en Argentinië onafhankelijk ont
staan, maar het is niet te geloven, dat deze convergentie toeval is. Misschien stuurt de
internationale uitwisseling van resistentiegeniteurs de evolutie van de pathogeniteit in
één bepaalde richting.
Naast convergentie bestaat divergentie. Dit wordt vooral duidelijk uit de talloze ge
schriften over de zwarte roest van tarwe. Een nieuw fysio heeft zich nog maar nauwe
lijks verbreid of er worden alweer sub-fysio's gevonden. Deze sub-fysio's winnen aan
importantie en gaan op hun beurt verder differentiëren. Men heeft dan ook beweerd,
dat de evolutie van de pathogeniteit stapsgewijs verloopt en gelijke tred houdt met de
door de mens bestuurde evolutie van de resistentie.
Samenvatting
Samenvattend kunnen wij concluderen, dat de vererving van de pathogeniteit niet
afwijkt van de bekende genetische wetten. Door de ongekend grote massa van de
pathogenen treedt mutatie als bron van variatie sterk op de voorgrond. Door hybridi
satie kunnen in vele gevallen nieuwe fysio's ontstaan. Ook heterokaryose biedt ruime
mogelijkheden voor fysiovorming.
De fysio-specifieke resistentie heeft het mensdom veel kleine voordeeltjes en een
enkele maal een grote strop bezorgd. Niettemin zal deze vorm van resistentie nog lange
tijd bruikbaar zijn, mits onze boeren en tuinders bereid zijn snel van ras te wisselen.
Tegen mutatie en heterokaryose zijn wij machteloos. Tegen hybridisatie kunnen wij
zelden iets doen, hoewel de Amerikanen kruising bestrijden door hygiënische maatre
gelen, bij het vlas bestaande uit zorgvuldige stoppelbewerking en vruchtwisseling, bij
de tarwe bestaande uit Berberis-vernietiging. Om de uitbreiding van eenmaal gevormde
fysio's tegen te gaan, zijn suggesties gedaan tot een regionale distribuering van resisten
tie-genen (Johnson, 1958) en tot het gebruik van samengestelde rassen van iso
morphe lijnen met verschillende resistenties (Bor laug, 1953). Tenslotte dienen
veredelaars en fytopathologen in een ware gen-om-gen relatie samen te werken, om te
vermijden, dat kleine voordeeltjes teniet worden gedaan door grote stroppen.
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RESISTENTIE TEGEN ABIOTISCHE FACTOREN
F. Wit

Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen
Abiotische factoren, de natuur- en scheikundige factoren van de atmosfeer en van de
grond, bepalen in hoge mate de aard van de plantengroei en daardoor de mogelijkheden
voor de landbouw. Door natuurlijke en kunstmatige selectie zijn de landbouwgewassen
in een bepaald gebied in grote trekken aangepast aan het heersende klimaat en aan de
gesteldheid van de grond. Hoewel er dus een zekere harmonie heerst tussen de milieu
factoren en de erfelijke factoren van de gewassen, kunnen binnen de grenzen van het
klimaat de weersomstandigheden van jaar tot jaar echter nog vrij grote verschillen in
de oogstresultaten veroorzaken.
Het weer is in het algemeen weinig te beïnvloeden door de mens. Bij ongunstige
weersomstandigheden hangt de oogstzekerheid daarom in sterke mate af van de reactie
van de plant. Kennis van deze reactie en van de processen die er aan ten grondslag
liggen, biedt de mogelijkheid ze in een gunstige richting te ontwikkelen, o.a. door het
kweken van resistente rassen.
Van de resistentie tegen de verschillende abiotische factoren is het weerstandsvermo
gen tegen lage en hoge temperaturen en tegen droogte het grondigst bestudeerd. In het
navolgende zal daarom voornamelijk gesproken worden over koude-, droogte- en hitteresistentie.

1. Resistentie tegen lage temperatuur
Koudegevoeligheid en vorstresistentie
Het is al lang bekend dat de verschillende gewassen in zeer uiteenlopende mate ge
voelig zijn voor lage temperaturen. De meeste tropische en subtropische planten sterven
al bij temperaturen boven het vriespunt (tussen 0.5 en 5° C). Andere, zoals tomaten en
tabak, worden dan meer of minder zwaar beschadigd. Van warmtebehoeftige gewassen,
als mais, kiemen de zaden bij lage voorjaarstemperaturen niet of zeer traag. Ze zwel
len echter wel op en worden dan gemakkelijk aangetast door zwakparasitaire bodem
organismen (Andrew, 1954).
Dergelijke beschadigingen en stoornissen door temperaturen boven het vriespunt
worden geweten aan de uiteenlopende temperatuurcoëfficienten of temperatuurminima
van bepaalde stofwisselingsprocessen. Bij sommige gewassen zijn verschillen in koudetolerantie aangetroffen, maar van de oorzaken is met zekerheid weinig bekend.
Veel planten uit de gematigde luchtstreken zijn in meerdere of mindere mate bestand
tegen temperaturen onder het vriespunt die gepaard gaan met ijsvorming. Deze vorst
resistentie is uitvoerig bestudeerd omdat in ons klimaat een groot gedeelte van de
winterschade een gevolg is van de vernielende werking van vorst op onvoldoend resis
tente weefsels.
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Bevriezen en ontdooien
Bij langzame afkoeling daalt de temperatuur van de plantenweefsels geleidelijk tot
een bepaald minimum, het onderkoelingspunt. Daarna treedt ijsvorming op, en wel in
de intercellulaire ruimten. Hierin bevindt zich water met een vriespunt van 0°C, terwijl
dat van het celvocht door de daarin opgeloste stoffen beneden 0°C ligt. Naarmate de
buitentemperatuur daalt, daalt ook die van de plant en wordt meer ijs afgezet in de
intercellulairen. Bij microscopisch onderzoek van bevroren weefsels blijken de cellen
te zijn ingekrompen. Blijkbaar is een deel van hun water door de semi-permeabele
plasmalaag gediffundeerd naar de plaats van kristallisatie, onder invloed van het ver
schil in dampspanning (vgl. Modlibowska & Rogers, 1954). De geleidelijke
verhoging van de concentratie van het celsap kan zelfs bij zeer lage temperaturen ijsvorming binnen de cel voorkomen. Een dergelijke ijsvorming treedt in de natuur hoog
stens sporadisch op en is altijd dodelijk voor de cel (Levitt, 1956).
Bevriezen door ijsvorming in de intercellulairen is in wezen dus een wateronttrekking
aan de cel. Het proces is omkeerbaar zolang het niet te ver is voortgeschreden.
Bij langzaam ontdooien nemen de onbeschadigde cellen het water weer op en
herstelt de plant zich volkomen. Dit gelukt niet meer als de protoplast tijdens het
bevriezen beschadigd is. Ook te snel ontdooien kan beschadiging van de protoplast ten
gevolge hebben. Heldere zonneschijn in de ochtend na nachtvorst versterkt de schade
(Ka m i n e k, 1958).
Harding
Vorstresistentie is geen passief verschijnsel. De plant ontwikkelt zijn resistentie gro
tendeels zelf, door aanpassing aan de lage temperatuur, n.l. door harding. Deze harding
wordt ingeleid door vermindering of beëindiging van de groei en door een verandering
in de stofwisseling, onder invloed van temperaturen beneden 5 à 10°C.
Planten met onoplosbare reservekoolhydraten breken deze gedeeltelijk af tot oplos
bare suikers. In zeer veel gevallen is een sterk parallellisme gevonden tussen suikerge
halte of percentage oplosbare droge stof in geharde toestand en graad van vorstresis
tentie. Dit is eveneens geconstateerd bij de harding van bloesems van vruchtbomen
onder invloed van lage voorjaarstemperaturen. Deze harding verloopt sneller maar is
van beperktere omvang dan die van planten in de herfst (Kamin ek, 1959).
Voor de harding van winterannuellen, zoals tarwe, is ophoping van suiker door foto
synthese noodzakelijk. Dit kan alleen geschieden bij goede belichting en bij aanwezig
heid van CO2. De lage temperatuur remt de ademhaling meer dan de assimilatie, zodat
dagelijks een assimilatie-overschot optreedt. Dit overschot bereikt na enkele weken
een maximale waarde die bij de zeer vorstresistente rassen sneller wordt bereikt en
hoger ligt dan bij de minder resistente (Andersso n, 1944). Bij tarwe- en roggerassen zijn in geharde toestand suikergehalte en celsapconcentratie in hoge mate gecorre
leerd met de vorstresistentie. L e v i 11 (1957) kon deze kunstmatig vergroten door ver
hoging van de osmotische waarde van geharde cellen.
Een eenvoudig rechtstreeks verband tussen suikergehalte, osmotische waarde en
vorstresistentie is echter niet aannemelijk. Bij sommige gewassen, zoals gerst, is de
correlatie tussen suikergehalte en vorstresistentie vrijwel afwezig; bij andere, zoals
Picea, zijn de grote verschillen in resistentie niet te verklaren door de zeer geringe ver
schillen in suikergehalte. Verder verloopt o.a. de omzetting van zetmeel in suiker bij
houtachtige gewassen in de herfst niet synchroon met de vorstresistentie, maar bereikt
deze zijn hoogste waarde vaak eerst 1 à 2 weken later (vgl. Levitt, 1956). De suiker
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ophoping in de cel moet dus gevolgd worden door een proces dat de ontwikkeling van
een maximale vorstresistentie mogelijk maakt. Volgens de resultaten van plasmolytisch
onderzoek van de laatste jaren heeft dit proces betrekking op een verandering van de
structuur van het protoplasma. Protoplasten van geharde cellen vertonen n.l. bij osmo
tische wateronttrekking een grotere elasticiteit dan die van niet geharde cellen. De
verschillen nemen toe bij sterkere wateronttrekking. Geharde cellen zijn na plasmolyse
zonder schade te deplasmolyseren door ze over te brengen in minder geconcentreerde
oplossingen; niet geharde cellen worden dan gemakkelijk beschadigd. Volgens S i m inovitch & Briggs (1954) kan men de vorstresistentie van een plant zeer be
trouwbaar vaststellen door de resistentie van geharde cellen tegen deplasmolyse te
bepalen.
L e v i t t (1956) denkt zich het hardingsproces als volgt. D e ophoping van opge
loste stoffen in de vacuole verhoogt de osmotische waarde van het celsap, waardoor
niet colloïdaal gebonden water aan het protoplasma wordt onttrokken. Deze wateront
trekking leidt tot een langzame verandering in de eigenschappen van de eiwitten, die
resulteert in een sterke waterbinding. Ook Russische onderzoekers beschouwen de rela
tieve toeneming van het colloïdaal gebonden, „niet-vriesbaar" water, als een der essen
tiële processen van de harding.
Mechanische theorie van de vorstschade en de vorstresistentie
Op grond van alle beschikbare gegevens stelde Levitt (1956) een mechanische
theorie van de vorstschade en de vorstresistentie op. De belangrijkste punten daarvan
zijn de volgende.
1. IJsvorming binnen de cel doodt het protoplasma door mechanische beschadiging.
2. IJsvorming in de intercellulairen onttrekt water aan de vacuole waardoor de cel
inkrimpt.
3. Als de wand niet meer meegeeft leidt verdere wateronttrekking tot spanningen tus
sen protoplasma en wand en tot spanningen binnen de protoplast.
4. Wateronttrekking aan het protoplasma verhoogt de consistentie hiervan, waardoor
het bij extreme dehydratie bros wordt en tengevolge van de optredende spanningen
mechanisch wordt beschadigd.
5. Bij wateronttrekking blijft gehard protoplasma van resistente planten langer rek
baar, waardoor het grotere spanningen kan verdragen dan het protoplasma van niet
geharde en niet resistente planten.
Volgens deze theorie is de eerste verdedigingslinie van de resistente cel een harding
van het protoplasma waardoor dit in staat is sterke mechanische spanningen te verdra
gen. Een tweede verdedigingslinie wordt gevormd door allerlei inrichtingen die de
spanningen bij het bevriezen en ontdooien verminderen. Hiertoe behoren kleinere cel
len, elastischer wanden, permeabeler protoplasma, hogere verhouding van protoplasma
tot vacuole, hoger gehalte aan vaste en opgeloste stoffen en hoger gehalte aan gebonden
water.
Niet al deze factoren zijn in alle vorstresistente planten ontwikkeld. Vandaar dat er
zoveel graden van harding en resistentie mogelijk zijn en dat deze niet aan één enkele
eigenschap zijn vast te stellen. De theorie van L e v i 11 is niet nieuw; ze is alleen beter
gefundeerd dan overeenkomstige vroegere hypothesen en ze legt een logischer verband
tussen de thans bekende feiten. Ze zal ongetwijfeld een stimulans zijn voor verder
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wetenschappelijk onderzoek en wellicht nieuwe gezichtspunten bieden voor practische
toepassingen.
Ontharding
Êen hoge graad van vorstresistentie kan door de plant niet onbeperkt worden ge
handhaafd. Bij stijging van de temperatuur worden de oplosbare suikers snel verademd,
terwijl bij groene gewassen de ademhaling sterker toeneemt dan de assimilatie. Hierdoor
treden tegengestelde processen op als bij de harding, maar het effect van deze onthardingsprocessen kan door een nieuwe periode van harding weer ongedaan worden
gemaakt.
Anders is het gesteld met de ontharding door de voortschrijdende fysiologische ont
wikkeling van de plant, onder invloed van vernalisatie en dagverlenging. Naarmate de
vernalisatiegraad toeneemt, neemt n.l. de kouderesistentie af, vooral als daarbij tevens
dagverlenging optreedt. Dit verlies aan kouderesistentie kan slechts in beperkte mate
door harding weer te niet worden gedaan (vgl. D a n t u m a, 1958).
Bepaling van de resistentie
Voor het kweken van winterharde rassen is een practische en betrouwbare methode
ter bepaling van de kouderesistentie van grote betekenis. De bepaling van de resistentie
in gewone veldproeven stuit op grote moeilijkheden daar voldoend strenge winters zo
onregelmatig voorkomen. Bovendien kan de aard van de winterschade van jaar tot jaar
variëren door de sterke verschillen in het weersverloop. Het is al lang bekend dat de
rassen op strenge vorst in het midden van de winter en op vorstperioden aan het eind
van de winter op uiteenlopende wijze kunnen reageren. De kennis van de omstandig
heden waaronder zich de harding en ontharding voltrekt, heeft het nu mogelijk gemaakt
methoden te ontwikkelen voor het aantonen van resistentieverschillen onder sterk uit
eenlopende omstandigheden zoals die zich in de natuur kunnen voordoen.
Aangezien verschillen in vorstresistentie in het algemeen niet op één eigenschap be
rusten, zijn indirecte bepalingsmethoden (bepaling van gehalte aan suiker of drogestof,
van de vriespuntsverlaging, plasmometrische methoden) alleen bruikbaar als vaststaat
dat de eigenschap nauw gecorreleerd is met de resistentie. Ze worden dan ook bij
rassentoetsing en bij de veredeling weinig toegepast. De directe bepaling van de vorst
resistentie door kunstmatig bevriezen heeft daarentegen al vrij veel ingang gevonden.
Bij het in acht nemen van bepaalde voorzorgen t.a.v. opkweken, harden en bevriezen,
stemmen de resultaten in het algemeen goed overeen met die van langjarige winterhardheidstoetsingen op het veld. De bij de Stichting voor Plantenveredeling gevolgde
methoden en de bereikte resultaten zijn voor tarwe en gerst beschreven door D a n t u m a
(1958), voor grassen door Wit (1952).
Naast de vriesproeven beginnen z.g. gecombineerde methoden opgang te maken
(vgl. Hoffmann, 1957). Hierbij jarowiseert men van een deel van de proefseries
het zaad en past men bij de daaruit opgekweekte planten lange-dag behandeling toe.
Verschillen tussen winterzwakke en winterharde soorten worden daardoor zodanig ver
sterkt, dat ze ook in minder strenge winters op het veld aan het licht treden. Door toe
passing van allerlei combinaties van vernalisatie, lange dag, uitzaai op het veld en uit
zaai in kistjes — waardoor de schade wordt vergroot — kan men in veel winters op
kouderesistentie toetsen en selecteren, ook als geen vriesinstallatie beschikbaar is.
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2. Resistentie tegen droogte
Droogteschade en droogteresistentie
In vrijwel elk klimaat treden in de loop van het seizoen droogteperioden op. In de
praktijk neemt men dan waar dat sommige gewassen en rassen daar zeer gevoelig voor
zijn, terwijl andere er minder schade van ondervinden. Op deze waarneming berust de
eenvoudigste definitie van droogteresistentie: het vermogen om perioden van droogte
— van de grond of van de lucht — zonder nadeel of met weinig schade te verdragen.
Een meer landbouwkundige definitie geeft Stocker (1947) die droogteresistentie
kwantitatief omschrijft als de verhouding van de opbrengst onder droge omstandigheden
tot de opbrengst bij optimale watervoorziening.
Droogteresistentie werd aanvankelijk vooral toegeschreven aan het voorkomen van
bijzondere morfologische en anatomische structuren die xerofyten in staat zouden stel
len hun waterhuishouding in hoge mate te regelen (S c h i m p e r, 1898). M a x i m o v
(1929) toonde echter aan dat niet de beperking van de waterhuishouding, maar veel
meer het vermogen om waterverlies te verdragen, de „fysiologische resistentie", als
essentieel element van de droogteresistentie moet worden beschouwd. I l j i n (1930)
gaf dit begrip als „Austrocknungsfähigkeit" een kwantitatieve basis: de laagste relatieve
vochtigheid waarmee een plant of cel in evenwicht kan komen zonder schade te lijden.
Levitt (1956) spreekt van drought hardiness en van dodelijke relatieve vochtigheid.
De meeste onderzoekingen over droogteresistentie hebben betrekking op droogte
effecten die afsterving veroorzaken. S t o c k e r (1956) noemt dit l e t a l e d r o o g 
te-resistentie. Hij onderscheidt daarnaast de vitale resistentie: het
weerstandsvermogen tegen minder extreme droogte die niet het leven van de plant be
dreigt, maar wel de opbrengst sterk kan verminderen. Voor de landbouw in ons kli
maat is voornamelijk de vitale droogteresistentie van belang.
Deze vitale resistentie berust in de eerste plaats op het vermogen van de cellen en
weefsels hun functies zo goed mogelijk te blijven verrichten bij een niet optimaal
watergehalte. Daarnaast is toch ook het vermogen van de plant, een gunstige water
potentiaal zo lang mogelijk te handhaven, van belang gebleken. Dit laatste noemt
Stocker de „constitutionele resistentie" terwijl hij de eerstgenoemde eigenschap als
„plasmatische resistentie" aanduidt. In de Angelsaksische literatuur vindt men deze
begrippen vaak vermeld als „water retentive capacity" en „desiccation resistance"
(Parker, 1956).
Reactie van de plant op droogte
Wordt het waterverlies van het blad door verdamping groter dan de aanvoer, dan
reageren de hogere planten daarop door het sluiten van de huidmondjes en de verdam
ping wordt geremd. Voor deze reactie van de sluitcellen is een waterverlies van ca. 3
tot 10% vereist (Pisek & Winkler, 1953). Bij volledige turgescentie is de ope
ning van de huidmondjes evenredig met de lichtintensiteit (S talfeit, 1929; 1956).
Volgens Stocker, Rehm & Schmidt (1943) reageren de sluitcellen van
droogteresistente planten sneller op zwakkere lichtprikkels en op geringere waterverliezen dan de sluitcellen van droogtegevoelige planten. Dit zou een grotere stabilisatie
van de waterhuishouding geven.
Een tweede constitutionele factor, die in dit stadium tot de droogteresistentie bij
draagt, is de omvang en diepte van het wortelstelsel en vooral de verhouding tussen
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wortelmassa en bovengrondse delen tijdens de kritische perioden (Stocker, 1954;
Anup & Laude, 1958).
Bij voortschrijdend waterverlies kan de verwelking geruime tijd worden geremd door
de omzetting van onoplosbare reservestoffen in oplosbare (M a x i m o v, 1929). De in
de cellen bereikte osmotische waarden kunnen deze echter niet duurzaam tegen uit
drogen beschermen. Ilj in (1930) toonde n.l. aan dat de cellen van de meeste planten
bij een relatieve vochtigheid van 92 tot 97% al hun water verliezen. De vroegere ver
onderstelling, dat een hoge osmotische waarde de transpiratie sterk zou vertragen, gaat
alleen op bij een hoge dampspanning van de atmosfeer. Een hoge osmotische waarde
begunstigt de resistentie, maar is op zich zelf geen maatstaf voor droogteresistentie.
Bij sterk vochtverlies wordt het lot van de plant in hoge mate bepaald door zijn
letale plasmatische resistentie. Maximov e.a. (1929) toonden aan dat het niveau
tot welke een plant kan indrogen zonder te sterven, van soort tot soort varieert.
De mechanische theorie van de letale droogteresistentie
De droogte-resistentie van cellen en weefsels is uitvoedig bestudeerd door 11 j i n
(1930, 1956). Volgens zijn theorie sterft de cel niet door waterverlies maar door de
mechanische schade die met het uitdrogen en weer bevochtigen gepaard gaat. Daarbij
treden in het protoplasma overeenkomstige spanningen op als bij de vorstdehydratie.
Verschillen in uitdrogingsresistentie worden voor een groot gedeelte toegeschreven aan
de uiteenlopende spanningen bij wateronttrekking, onder invloed van de verschillen in
de vorm en de afmetingen van de cel, de bouw van de wand, de dikte van de plasmalaag en de grootte van de vacuole. Daarnaast verdraagt het protoplasma van resistente
planten grotere spanningen dan dat van droogtegevoelige. Verschillen in viscositeit en
permeabiliteit zouden hierbij, evenals bij de vorstresistentie, de doorslag geven en even
eens door hardingsprocessen worden beïnvloed.
Volgens Levitt (1956) berust de resistentie tegen uitdroging, vorst en osmotische
wateronttrekking op een zelfde principe: de resistentie tegen dehydratie. Het is nl. in
verschillende gevallen gebleken dat planten bij harding tegen droogte, door verminde
ring van de watervoorziening, tevens meer vorstresistent worden, en omgekeerd bij
harding tegen vorst, ook meer droogteresistent. Verder stijgt door plasmolyse van de
cellen zowel de vorst- als de droogteresistentie.
Hierbij sluit wellicht aan de bevinding van H e n c k e 1 (vgl. van Dobben,
1955), dat plantencellen in rust, zowel onder invloed van de winter als van droogte,
dikwijls in een toestand verkeren die hij plasma-isolatie noemt. De Plasmodesmen zijn
dan afwezig en de protoplast laat gemakkelijk los van de celwand. In deze toestand die
enige overeenkomst vertoont met plasmolyse, zullen door dehydratie veel geringere
spanningen optreden. Overigens is Henckel niet overtuigd van een nauw verband
tussen vorst-, droogte- en hitteresistentie.
De theorie van de vitale resistentie
Voordat de planten, de weefsels of de cellen door droogte gedood of beschadigd zijn,
hebben zich sterke stoornissen in de vitale functies voorgedaan (vermindering van de
fotosynthese, verhoging van de ademhaling, vertraging van de groei). Deze stoornissen
resulteren in verminderde opbrengsten bij sub-optimale watervoorziening en zijn daar
om in ons klimaat van meer betekenis dan de letale droogteschade.
Deze overweging is een van de uitgangspunten geweest bij de onderzoekingen van
Stocker en zijn medewerkers. Zij bestuderen het gedrag en de eigenschappen van
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droogtegevoelige en droogteresistente rassen van cultuurgewassen bij cultuur onder
vochtige en onder droge omstandigheden.
Volgens Stocker c.s. (1943) verlopen de droogte-effecten in principe in twee
fasen: een reactie-fase (desorganisatie) gevolgd door een restitutie-fase (reorganisatie).
Verschillende levensprocessen hebben in beide fasen een tegengesteld verloop. Door
bijv. bij jonge haverplanten de grond plotseling uit te drogen van 100% tot 22%
watercapaciteit treedt de eerste dag een duidelijke verlaging van de viscositeit op
(reactiefase). Deze wordt gevolgd door een sterke verhoging (restitutiefase), die na 9
dagen tot een maximum leidt, ver boven de oorspronkelijke waarde (harding). Bij her
stel van de watervoorziening wordt na 2 dagen weer het oorspronkelijke niveau bereikt.
(Stocker, 1956). Assimilatie en ademhaling gedragen zich tegengesteld, ni. in de
reactie-fase daalt de assimilatie maar stijgt de ademhaling (afbraak), in de restitutie
fase is het omgekeerde het geval (opbouw). Genotypische droogteresistentie berust —
voorzover zij plasmatisch is — op een plasmaconstructie die de schadelijke werking
van de droogte in de reactie-fase vertraagt of vermindert.
S t o c k e r ' s theorie wordt niet algemeen aanvaard en zijn resultaten zijn soms in
strijd met die van andere onderzoekers (vgl. Levitt, 1956). Vooral zijn voorstellingen
over de veranderingen die zich in het protoplasma voltrekken, zijn zeer speculatief en
waarschijnlijk onvoldoende gefundeerd. Zijn richting van onderzoek kan echter zeer
waardevolle bijdragen leveren tot de methodiek van het kweken van droogteresistente
gewassen voor onze omstandigheden.
De bepaling van de droogteresistentie
De experimentele bepaling van de droogteresistentie biedt veel meer moeilijkheden
dan die van de vorstresistentie. Dit valt niet te verwonderen omdat de reactie van de
plant bij droogte zoveel gecompliceerder en de kennis van deze reactie zoveel geringer
is dan bij vorst. Tal van methoden zijn toegepast, alle met zeer variërende resultaten
(vgl. A s h t o n, 1948; A s a n a, 1957). Betrouwbare morfologische criteria voor het
onderscheiden van droogteresistente en droogtegevoelige rassen zijn niet gevonden. De
transpiratiecoëfficiënt blijkt niet bruikbaar om planten in te delen volgens droogteresistie (A s 1 y n g, 1956). De bepaling van de zuigkracht van kiemende zaden heeft geen
eensluidende resultaten gegeven (Stocker, 1956). Plasmomctrische methoden zijn
voor de veredeling te tijdrovend en over de toestand van het protoplasma bij harding
bestaan nog zeer tegenstrijdige meningen.
Onzeker is ook nog de waarde van de door A r 1 a n d ontwikkelde „Anwelkmetho
de". Hierbij worden planten uit de grond gehaald, in hun natuurlijke stand gemonteerd
en dan periodiek gewogen. Het relatieve gewichtsverlies in een half uur wordt transpiratie-intensiteit genoemd. Indien het een maatstaf is voor de eerste reactie op droogte
— zoals in de laatste publicatie van A r 1 a n d en zijn medewerkers (1955) wel wordt
verondersteld — dan zou deze methode gebruikt kunnen worden bij de selectie op
droogteresistentie. Ze maakt nl. op betrekkelijk eenvoudige manier serie-onderzoek
mogelijk.
Door de onzekerheid over de waarde van indirecte methoden komen voor de kweker
proeven in het veld en verwelkingsproeven in potten en in droogte-installaties, voorlopig
het meest in aanmerking. In het laatste geval worden planten gedurende een korte tijd
blootgesteld aan een luchtstroom van een bepaalde temperatuur en een lage relatieve
vochtigheid. Na een herstelperiode telt men het aantal overlevende planten of bepaalt
men de groei.
In sommige gevallen is een goede, in andere gevallen is een geringe overeenstemming
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gevonden tussen de droogteresistentie in proefinstallaties en die bij droogte op het veld.
De overeenstemming schijnt bij grassen beter te zijn dan bij granen, waarschijnlijk omdat
bij de laatste het groeistadium, waarin de droogte optreedt, van grotere invloed is op de
productie. Meer kennis over de invloed van harding op de resistentie en over het ver
band tussen letale en vitale resistentie is nodig om deze methode te verbeteren en te
standaardiseren.
Wellicht zullen ook de nieuwe ideeën over de samenhang van koude-, droogte- en
hitteresistentie nieilwe aanknopingspunten geven. Z o vonden A n u p & L a u d e
(1958) bij tarwe een goede correlatie tussen veldopbrengsten onder droge omstandighe
den en de experimenteel bepaalde droogteresistentie, nadat de plantjes tevoren door
koude waren gehard.

3. Resistentie tegen hoge temperatuur
Hitteschade en hitteresistentie
In het gematigde klimaat gaat een hoge temperatuur in de regel gepaard met droogte;
mogelijke nadelige effecten van beide factoren zijn daardoor in de natuur vaak moeilijk
te scheiden. Treedt schade op, dan wordt deze meestal aan watertekort geweten. Waar
schijnlijk heeft men in het algemeen te weinig aandacht besteed aan de invloed van de
hoge temperatuur. Deze invloed is in het laboratorium afzonderlijk onderzocht door
de droogtefactor uit te schakelen. Daarbij is gebleken dat de verschillende gewassen
niet alleen een zeer uiteenlopend temperatuur-optimum hebben, maar ook een verschil
lend temperatuur-maximum. Dit maximum hangt in zeer hoge mate van de duur van
inwerking af en wordt daarom betrokken op een tijdsduur van 30 min.
Voor de meeste gewassen uit onze streken ligt de letale temperatuur van de vegeta
tieve organen tussen 43 en 50°C (Sapper, 1935). Onder zeer vochtige omstandig
heden ligt ze enkele graden lager; vochtige hitte is daarom gevaarlijker dan droge (ge
ringere temperatuurregeling door verdamping).
Bij windstil weer en hoge relatieve vochtigheid kan de temperatuur van de plant
enige graden boven die van de omringende lucht stijgen en soms de kritische waarde
overschrijden (Hube r,- 1935). Kale grond wordt bij felle zon vaak warmer dan 50°C;
sommige gevallen van beschadiging van de stengelvoet bij boomzaailingen en van
stolonen bij grassen, moeten als hitteschade worden opgevat (vgl. Levitt, 1956).
Bloemen zijn in het algemeen gevoeliger dan vegetatieve organen, daarom kan men bij
bloeiende planten al beschadiging door minder extreme temperatuur verwachten. Bij
granen heeft men schade geconstateerd door hittegolven tijdens en kort na de bloei en
daarbij zijn verschillen tussen de rassen waargenomen (F e e k e s, 1941; C o f fm a n n, 1957). De schade komt bij haver en tarwe vooral tot uiting in een lager
korrelgetal, bij gerst vooral in een kleinere korrel (van D o b b e n, 1955-1958).
Het staat dus wel vast dat ook in ons klimaat hitteschade en hitteresistentie van
belang zijn.
Harding
Evenals bij vorst en droogte hangt bij hitte de schade af van de omstandigheden
waaronder de plant tevoren heeft verkeerd. Verschillen in resistentie treden vooral
aan het licht na voorafgaande harding. Van de hardingsprocessen is nog weinig be
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kend; goede belichting (Coffmann, 1957) en blootstelling aan droogte en aan
lage temperatuur (J u 1 a n d e r, 1945), schijnen de resistentie te bevorderen. Het is
echter de vraag of in ons land, met zijn kortdurende hittegolven, de harding wel van
grote betekenis is.
Theorie van de hitteschade en de hitteresistentie
Hitteschade kan in sommige gevallen berusten op een verschillend temperatuuroptimum van de stofwisselingsprocessen of op het niet vormen van een onmisbaar stofwisselingsprodukt bij hoge temperatuur. Voorbeelden van het laatste vormen de temperatuurgevoelige mutanten van de schimmel Neurospora crassa (Mitchell, 1946).
Kurtz (1958) vermeldt enkele gevallen bij hogere planten. Toediening van de essen
tiële stof, bijv. adenine, maakt dan groei bij hogere temperatuur mogelijk.
De oorzaak van de directe hitteschade kan in de regel echter niet in de stofwisseling
worden gezocht. Daarvoor verloopt o.a. de afsterving te snel. Deze afsterving wordt
toegeschreven aan het denatureren van de protoplasma-eiwitten.
Koude- en hitteresistentie gaan in veel gevallen parallel. Levitt (1956) meent
daarom dat ze met de droogteresistentie een element gemeen moeten hebben: de resis
tentie van de eiwitmoleculen tegen de krachten die hen dreigen te verbreken. Deze
resistentie zou berusten op een sterkere waterbinding van resistent en gehard plasma.
Hiermee zijn dan vorst-, droogte- en hitteresistentie van de cel onder één gezichts
punt gebracht. Nadere studie zal moeten uitmaken of deze hypothese — die geenszins
door alle onderzoekers is aanvaard — gehandhaafd kan worden en welke consequenties
zij voor het toegepaste onderzoek kan hebben.
Bepaling van de resistentie
De resistentie van cellen of weefsels wordt bepaald door ze gedurende een vastge
stelde tijd in water of oplossingen van bekende temperaturen onder te dompelen en
daarna de beschadiging microscopisch vast te stellen. H e n c k e1 (vgl. v a n D o b b e n, 1955) en anderen beschouwen de viscositeit van het protoplasma als een essen
tieel element van de hitteresistentie. Zij zien in de tijd, waarin de chloroplasten bij cen
trifugeren een bepaalde afstand in het protoplasma afleggen, een maat voor de viscosi
teit en de hitteresistentie (critiek bij Levitt, 1956).
Voor practische doeleinden, is het voorshands veiliger de hitteresistentie van de
plant langs directe weg vast te stellen. Van Dobben (1955-1958) kweekte graanplanten op in potten en stelde ze tijdens en kort na de bloei gedurende enkele dagen
bloot aan temperaturen tussen 35° en 43° C, waarbij de watervoorziening op peil werd
gehouden. Hij constateerde duidelijke rasverschillen in opbrengstdepressie. C o f f 
mann (1957) paste bij jonge haverplantjes een kortere behandeling toe bij hogere
temperatuur (48.5°—51°C) en vond grote rasverschillen in het percentage overlevende
planten. Indien deze „letale" resistentie voldoende zou overeenstemmen met de „vitale"
resistentie tegen korte hittegolven tijdens en na de bloei, zou voor de veredeling op
hitteresistentie een analoge techniek ontwikkeld kunnen worden als voor de veredeling
op vorstresistentie.
Verrassend is de hoge positieve correlatie die Coffmann vindt tussen hitte- en
vorstresistentie. Hij denkt zelfs aan de mogelijkheid de hittetoetsing te gebruiken voor
de selectie op winterhardheid.
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DE INVLOED VAN DE UITWENDIGE OMSTANDIGHEDEN OP DE
RESISTENTIE
L. C. P. Kerling

Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Schölten", Baarn
De titel van deze voordracht geeft al aan, dat hier niet de hoogste trap van resisten
tie bedoeld wordt: de toestand, waarbij de plant onder alle omstandigheden vrij blijft
van aantasting door een bepaald pathogeen. De term resistentie moet hier opgevat
worden als een geringe vatbaarheid voor pathogenen, waarbij de omstandigheden
bepalend zijn voor de mate, waarin een plant door een bepaalde ziekteoorzaak
aangetast kan worden. Onder invloed van de omstandigheden kan de toestand
van de plant zodanig veranderen, dat een aanvankelijke resistentie of onvatbaarheid
verloren gaat en de plant vatbaar wordt. Vatbaarheid kan men beschouwen als de
eigenschap van een plantensoort of variëteit door een bepaald pathogeen of een ras
daarvan, aangetast te kunnen worden. Of een individuele, tot een vatbare soort beho
rende plant werkelijk ziek wordt, hangt van vele factoren af, o.a. van de gevoeligheid,
die door de omstandigheden bepaald wordt en die tijdelijk en plaatselijk sterk uiteen
kan lopen. In de praktijk noemt men een plant echter resistent, als deze onder de
gewoonlijk heersende omstandigheden niet of slechts in geringe mate ziek wordt.
Wil men een verandering in resistentie constateren, dan is het nodig plant en patho
geen samen te brengen ter toetsing van de mate van resistentie. Nu doet zich de vraag
voor, welke invloed de uitwendige omstandigheden, zoals licht, temperatuur en vochtig
heid uitoefenen op de plant en welke invloed deze hebben op de parasiet. Bovendien
werkt voortdurend een combinatie van klimaatsfactoren in op het samengaan van plant
en pathogeen, dus op het tot stand komen en het verloop van een ziekte. Zo kent men
bijv. de invloed van regenval, luchtvochtigheid en temperatuur op het optreden van de
aardappelziekte. In eerste instantie heeft men alleen aan de invloed van de weersom
standigheden op de parasiet gedacht: de zoösporen van Phytophthora infestons (M o n t.)
de B a r y kunnen zonder water op het blad niet uitzwermen, de kiembuis zou bij te
lage luchtvochtigheid uitdrogen, terwijl de infectie van het blad te langzaam tot stand
zou komen bij een te lage temperatuur. Maar ook de plant komt in een bepaalde toe
stand onder omstandigheden, die voor Phytophthora gunstig zijn, waardoor binnen
dringen en uitbreiden van de schimmel in het blad bevorderd worden. Er zijn ook ge
vallen bekend, waarin het waarschijnlijk is, dat de omstandigheden voornamelijk op de
waardplant inwerken. Zo stelde Dickson (1923) vast, dat de optimum tempera
tuur voor de groei van Gibberella saubinetii (Mont.) S a c c. ongeveer 25 °C is. De
mate van wortelrot door deze schimmel veroorzaakt bij tarwe was optimaal bij 28°C;
bij mais was het wortelrot het sterkst bij 16°C. Daar tarwe zich het beste bij lage tem
peratuur ontwikkelt en mais bij hoge, ligt het voor de hand aan te nemen, dat de tarwe
en de maisplanten, resp. gekweekt bij 28° en bij 16°C in een toestand van predispositie
voor Gibberella-aantasting gekomen waren. Uit dit voorbeeld blijkt tevens, dat de
optimale temperatuur voor de ontwikkeling van de waardplant een andere is dan die
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voor de parasiet en dat het tot stand komen van een ziekte weer aan een ander optimum
gebonden is. Zoekt men in de literatuur naar voorbeelden van ziek worden uitsluitend
veroorzaakt door veranderingen in de gevoeligheid van de plant, dan stuit men op waar
nemingen en onderzoekingen betreffende een zeer groot aantal waardplanten en mis
schien een nog groter aantal parasieten (Hart, 1949). In de meeste gevallen blijkt het
echter onmogelijk een scherp onderscheid te maken tussen de invloed van de omgeving
op de plant en op de parasiet. Kan men bij schimmels, die in vitro te kweken zijn, nog
de invloed van de omstandigheden op de parasiet afzonderlijk nagaan totdat deze op of
in de plant gebracht wordt, bij biotrofe schimmels en bij virus is dit niet mogelijk. Bij
deze pathogenen kan men slechts de plant op verschillende wijzen beïnvloeden, alvorens
die te inoculeren. De plant kan door de omstandigheden in een toestand van predisposi
tie gebracht worden, hetgeen later blijkt uit de grotere gevoeligheid ten opzichte van het
pathogeen:
B a w d e n & R o b e r t s (1948) en ook K a s s a n i s (1957) vermelden, dat
door het houden van tabaksplanten in het donker bij hoge temperatuur de gevoeligheid
o.a. voor tabaksmozaïekvirus groter wordt. Werden de planten echter eerst met dit
virus geïnoculeerd en vervolgens bij 36°C geplaatst, dan ontwikkelden zich bijna even
veel lesies als bij planten, die na inoculatie bij 20°C geplaatst waren. De voorbehande
ling bij hoge temperatuur had de planten blijkbaar gevoeliger voor het virus gemaakt.
De omstandigheden, die predispositie induceren, worden in vele gevallen toegeschre
ven aan de invloed van het klimaat, dus aan de factoren, die het weer bepalen. Dat zijn
er vele:
le De temperatuur, waarbij gedacht moet worden aan hoge, lage of aan wisselende
temperaturen, bijv. die om het vriespunt schommelen. Het optreden van Larixkanker bij Larix decidua Mill, wordt door infectie van Dasyscypha willkommii
(Hart.) R e h m aan deze laatste factor toegeschreven, als de Larix naar ons kli
maat wordt overgebracht vanuit het bergklimaat van Midden-Europa, waar snelwisselende extreme temperaturen de overgangen van de seizoenen typeren, resp.
van laag naar hoog in het voorjaar en van hoog naar laag in de herfst. De schim
mel, die zich in de bergstreken als een saprofyt gedraagt, kan in ons klimaat de
levende weefsels dermate aantasten, dat de boom tenslotte afsterft (L a ng n e r,
1936).
2e Het watergehalte van de bodem, de regenval en de luchtvochtigheid. Een voorbeeld
van een ziekte, die sterk onder invloed staat van deze klimaatsfactoren, althans van
de luchtvochtigheid, is het „kafjesbruin'" van de tarwe, veroorzaakt door Leptosphaeria nodorum E. Müller. Terwijl in het geval van de Europese Larix, die in
ons land aan vorming van kankers ten gronde gaat, de klimaatsfactoren voorname
lijk op de boom zullen inwerken, zal het optreden van kafjesbruin wel geweten
moeten worden aan de gunstige voorwaarden door regenval en hoge luchtvochtig
heid voor ontkieming van de sporen en in het blad binnendringen van de kiembuizen. Tarwerassen, die in het droge klimaat van Australië niet aangetast werden,
bleken in Nederland tot de vatbaarste voor het kafjesbruin te behoren.
3e De lichtintensiteit en de daglengte kunnen van invloed zijn op de gevoeligheid voor
ziekten.
4e De invloed van de voeding op de gevoeligheid voor ziekten is herhaaldelijk nage
gaan en wel met zeer tegenstrijdige resultaten. In het algemeen wordt deze door de
toediening van bemesting niet specifiek verschoven, in geval de bemesting even
wichtig is. Een onevenwichtige bemesting kan wel het optreden van ziekten bevor
deren, waarbij de K/N verhouding van belang is. Een hoge stikstofgift geeft in het
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algemeen biotrofe pathogenen een betere kans, terwijl planten in een toestand van
stikstofgebrek vatbaarder zijn voor parasieten, die een voorkeur voor verzwakte
weefsels vertonen. Toch moet men met deze algemene uitspraken zeer voorzichtig
zijn:
Volgens Stakman & Aamodt (1924) was de aantasting door zwarte
roest in een sterk met stikstof bemest tarweveld niet heviger dan in een vergelijk
baar proefveld met weinig stikstof op het tijdstip, dat het gewas van het laatste
veld in aar kwam. Op het zwaar bemeste veld bleven de planten langer vegetatief en
stoelden waarschijnlijk meer uit, waardoor er meer jonge bladeren aanwezig waren
en waardoor het microklimaat veranderde. De schimmel had daardoor later een
betere kans de planten te infecteren. Volgens Stakman & Harrar (1957) ver
andert bij een hogere stikstofgift wel het aantal urediniën en de grootte van de
sporenhoopjes, maar niet het reactie-type. Tegenstrijdige proefresultaten verkregen
Gassner & Hassebrauk (1931). Het reactie-type van Berkners Continentaltarwe na infectie met bruine roest bleek wel te verschuiven bij een 5-voudige stik
stofbemesting. In plaats van een necrotische reactie verscheen een chlorose, waarin
zich uredosporen ontwikkelden.
Terwijl de klimaatsfactoren zowel op de plant als op de parasiet inwerken, is het
verouderen een proces, dat uitsluitend de plant aangaat. Er zijn veel gevallen bekend
van jeugd-resistentie en van jeugd-vatbaarheid. Parasieten van het geslacht Pythium
kunnen in de regel alleen kiemplanten aantasten. Exobasidium japonicum S h i r. kan
alleen jonge knoppen van Azalea's binnendringen (Graafland, 1957). Grote be
langstelling bestaat er voor het gevoelig worden van plantendelen, die bezig zijn af te
rijpen of reeds rijp zijn. In koelcellen of andere bewaarruimten kunnen zwakke para
sieten aan vruchten en zaden veel schade toebrengen.
In sommige gevallen kan dezelfde parasiet een plant in de jeugd en in het afrijpingsstadium aantasten. Gibberella saubinetii (Mont.) Sac c., is in staat kiemplanten van
mais binnen te dringen zolang het coleoptiel nog maar enkele cm groot is. Als het lukt
door de aantasting heen te groeien, ontwikkelt de plant zich normaal. Aan het einde
van de vegetatieperiode kan de schimmel echter uit die delen van de plant geïsoleerd
worden, die reeds onderhevig zijn aan het natuurlijke afstervingsproces: uit de half
ontwikkelde maar niet meer tot rijpheid komende kolven, uit lager geplaatste niet tot
ontwikkeling gekomen zijknoppen en tenslotte uit de knoppen, die hun stevigheid ver
liezen. Gibberella saubinetii en andere zwakke parasieten en saprophytische schimmels
zoals Fusarium spp. verhaasten het omvallen van de plant en zijn verantwoordelijk
voor het z.g. stengelrot van de mais. Hoewel veldwaarnemingen waardevolle gegevens
kunnen verschaffen omtrent het veranderen van de resistentie onder invloed van de uit
wendige omstandigheden, toch zullen zij nooit een antwoord kunnen geven op de vraag,
welke van de vele factoren, die het gedrag van de plant beïnvloeden, voor een be
paalde reactie aansprakelijk gesteld moeten worden of welke combinatie van factoren
zo'n reactie te voorschijn roept. Pas in de laatste decennia is het mogelijk geworden de
omstandigheden tijdens de proefnemingen naar willekeur te regelen en constant te hou
den. Hoe ingewikkeld het samenspel van plant en parasiet is en hoe sterk de afloop
van het spel beïnvloed wordt door de omstandigheden, blijkt wel uit het volgende
voorbeeld:
R o w e l l , O l i ë n & W i l c o x s o n (1958) gingen de invloed van uitwendige
omstandigheden na op de infectie van jonge bladeren van de tarwe-variëteit „Little Club"
door Puccinia graminis (Pers.) f.sp. tritici (E r i k s s. & H e n n.) ras 15 B, waar
voor deze tarwe vatbaar is. Planten geïnoculeerd met uredosporen werden in een z.g.
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dauwkamer geplaatst, waarin de bladeren gedurende het verblijf nat bleven. Het aantal
urediniën, dat zich na een bepaalde dauwperiode ontwikkelde, was echter sterk wisse
lend. Dit bleek samen te hangen met de snelheid van opdrogen van het bladoppervlak,
met de lichtintensiteit en met de temperatuur na de behandeling. De onderzoekers
onderscheiden: le. de fase, waarin de sporen ontkiemen en er appressoria gevormd
worden. Dit gebeurt gedurende de dauwperiode. Na 8 uur was de ontkieming optimaal,
bij langer verblijf in de dauwkamer had er geen verdere ontkieming van sporen meer
plaats. De appressoria bleven vitaal, al ontwikkelden ze zich in water niet verder. Bij
snel opdrogen van het blad verloren ze echter het infecterend vermogen, maar na lang
zaam opdrogen bleven ze in staat tot het vormen van een infectiehyfe en een substomataal blaasje. Deze 2e fase kon alleen doorlopen worden bij hoge temperatuur in sterk
licht. Waarschijnlijk zal de hoge vochtigheid in de eerste fase voornamelijk van
invloed zijn op de parasiet, daar de ontkieming van de sporen en de vorming van
appressoria onder vergelijkbare omstandigheden ook in vitro plaats kunnen vinden, los
van de toestand van de plant. De ontwikkeling in de 2e fase verloopt echter in zo
nauw contact met de plant, dat het niet mogelijk is na te gaan, welke invloed de om
standigheden uitoefenen op de parasiet en welke op de uitbreidingsresistentie van het
weefsel van de waardplant, m.a.w.: blijft het appressorium rustend bij lagere tempera
tuur en zwak licht, omdat het zich onder deze omstandigheden niet verder kan ontwik
kelen of verkeert het blad in een toestand, waarbij het vestigen van de parasiet onmoge
lijk is?
Hoewel men langs experimentele weg langzamerhand een beter inzicht verkregen
heeft in de factoren, die verandering van resistentie induceren, is het nog niet mogelijk
een algemene lijn te trekken en de bekend geworden factoren onder één noemer te
brengen.
De verklaringen voor het verschijnsel van vatbaar worden, zijn in de loop der jaren
wel sterk van karakter veranderd, waarmee nog niet gezegd is, dat de vroegere onjuist
waren. Het is begrijpelijk, dat men de oorzaak van het vatbaar worden, aanvankelijk in
morfologische veranderingen zocht.
P o o l & M c K a y ( 1 9 1 6 ) m e e n d e n , d a t Cercospora beticola S a c c. een schim
mel, die de huidmondjes van een bietenblad kan binnendringen, alleen bij oudere blade
ren daartoe in staat is, omdat daar de huidmondjes hun bewegelijkheid verloren hebben
en steeds open staan. Men zou de verklaring ook kunnen zoeken in een verandering van
het metabolisme van het oude blad, waardoor de uitbreiding van de schimmel in het
weefsel mogelijk wordt.
Volgens Gäumann (1951) zouden veranderingen in de celwanden bij roggeplanten de vatbaarheid voor Fusarium avenaceum (F r.) Sac c. beïnvloeden. Werden kiemplanten bij 30°C opgekweekt, dan werden de celwanden door enzymen van deze Fusa
rium tweemaal zo sterk aangetast als bij kiemplanten bij 3°C opgegroeid.
Ook een verandering in turgor van de cellen is verantwoordelijk gesteld voor veran
dering in resistentie. Ook dit symptoom zal beschouwd moeten worden als een gevolg
van andere moeilijker te constateren processen.
Door James Johnson (1947) zijn proeven genomen, waarbij planten of afge
sneden bladeren met water geïmpregneerd werden en vervolgens geïnoculeerd met
verschillende pathogenen. Schimmels drongen makkelijk binnen. Niet alleen de binnendringingsresistentie bleek verlaagd, maar ook de uitbreidings-resistentie. Hetzelfde
kon ik constateren na kneuzen of op andere wijze licht beschadigen van erwtenstengels
of door deze bloot te stellen aan temperaturen onder het vriespunt. In deze gevallen
waren de weefsels „glazig" geworden. De lucht bleek uit de intercellulairen verdreven
te zijn en vervangen door water of celvocht. Fusarium solani ( M a r t . ) A p p . e t W r.
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en andere pathogenen, die in gezond weefsel niet binnen kunnen komen, breidden zich
nu snel in het beschadigde weefsel uit.
Blaadjes van erwten, drijvend op water en voorzien van een druppel sporensuspensie
van Mycosphaerella pinodes (Berk. et Blox.) Stone worden geheel doorwoekerd, terwijl deze schimmel op gezonde bladeren aan de plant slechts bladvlekken
vormt. In deze gevallen kan men denken aan een verstoring van de ademhaling en van
andere processen, die daarmee samenhangen.
In dezelfde richting wijst het vatbaarder worden door narcotiseren: Gassner &
Hassebrauk (1938) namen waar, dat genarcotiseerde tarweplanten vatbaarder
werden voor zwarte roest.
Door Grümmer (1955) zijn bij papaver, bij tomaat en bij aardappel de veran
deringen nagegaan, die optreden bij het vergelen van ouder wordende bladeren. Het
eerst bij de onderste bladeren treedt aan randen en toppen een vermindering op van
de totale hoeveelheid stikstof, terwijl ook de eiwitspiegel daalt, d.i. de hoeveelheid stik
stof in eiwit in % van de totale hoeveelheid stikstof. Door eiwit-splitsing en afvoer
van de splitsingsproducten wordt het papaver-weefsel vatbaar voor Helminthosporium
papaveris S a w., aardappel en tomaat voor Phytophthora infestons, welke parasieten
volgens Grümmer „pünktlich" reageren.
Op vele plaatsen houdt men zich bezig met het bestuderen van het metabolisme van
plantendelen voor en na de infectie met pathogenen.
In Canada bestuderen Shaw, Forsyth, Samborski en medewerkers de
veranderingen, die plaats vinden in tarwebladeren na inoculatie met meeldauw en met
zwarte roest, Puccinia graminis f.sp. tritici. Op verschillende wijzen kon het tarweras
„Khapli", resistent voor het zwarte roestras 15B gevoelig gemaakt worden: door behan
deling met DDT, met maleïnehydrazide, door toevoegen van overmaat zink-, cobalt- of
mangaanverbindingen en ook door afsnijden of schroeien van bladeren. F o r s y t h &
Samborski (1958) vragen zich af, welke gemeenschappelijke factor aansprakelijk
gesteld moet worden voor de veranderingen in het metabolisme als gevolg van de ver
schillende behandelingswijzen, waardoor het de parasiet mogelijk werd gemaakt zich in
het blad te vestigen. Zij kwamen op grond van hun onderzoekingen tot de gevolgtrek
king, dat in alle gevallen de hoeveelheid koolhydraten en oplosbare stikstofverbindingen
toenam, de hoeveelheid onoplosbare stikstofverbindingen afnam. S a m b o r s k i ,
Forsyth & Person (1958) lieten bladeren van „Khapli", geïnoculeerd met het
roestras 15B op water drijven. Er had afbraak van proteïnen en accumulatie van amino
zuren en amiden plaats, terwijl de bladeren gevoelig werden voor de roest. Bij drijven op
een benzimidazol-oplossing bleef het proteïne-gehalte en het gehalte aan oplosbare
stikstofverbindingen constant en er had geen roestontwikkeling plaats. Roestzwammen
schijnen voor hun ontwikkeling aminozuren nodig te hebben. Ook groeistoffen schijnen
bij het tot stand komen van een infectie een rol te spelen. S h a w & H a w k i n s
(1958) vonden in bladeren van een vatbaar tarweras in de eerste dagen na infectie door
zwarte roest een afname van de hoeveelheid indolazijnzuur. Na ongeveer 3 dagen steeg
de hoeveelheid tot een top bereikt werd ver boven de hoeveelheid voorkomend in een
niet geïnfecteerd blad. Omgekeerd nam de hoeveelheid indolazijnzuuroxidase aanvanke
lijk toe en daarna af. De activiteit van de oxidase is bepalend voor de hoeveelheid
auxine, die weer van invloed is op de permeabiliteit van de protoplasten. Wordt deze
verhoogd, dan is transport van koolhydraten en van oplosbare stikstofverbindingen naar
de plaats van infectie mogelijk. Wil een infectie slagen, dan zou het ontstaan van een
dergelijk „field of dominance" een voorwaarde zijn. Elke behandeling, die daartoe aan
leiding geeft, zou een roestinfectie mogelijk maken. De plaats van infectie kan men
beschouwen als een „metabolic sink", een plaats waar competitie om de voedingsstof-
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fen plaats vindt met andere centra van verhoogde stofwisseling, de meristemen. In
vatbare variëteiten of variëteiten, die door de omstandigheden vatbaar gemaakt worden,
zouden de mogelijkheden voor het optreden van dergelijke centra aanwezig zijn. Welke
factoren uiteindelijk primair zijn bij het tot stand komen van een geslaagde infectie
is nog onbekend. Ook is het de vraag in hoever de gevonden feiten ook gelden voor
andere biotrofe pathogenen dan de zwarte roest. Mogelijk zullen niet-biotrofe ziekte
verwekkers zich langs andere wegen in het leven houden in de plant, misschien door
een verder gaande afbraak van stoffen te verlangen.
F o r s y t h (1958) spreekt de hoop uit, dat de onderzoekingen over de zwarte roest
zullen bijdragen tot het vinden van een algemeen geldend patroon van het parasitisme,
zij het dan ook een patroon met oneindig veel variaties, afhankelijk van de variëteit
van de waardplant en van de aard van de parasiet.
In het algemeen lukt het langs experimentele weg beter de gevoeligheid van een
plant te verhogen dan te verlagen, hoewel het door toepassing van middelen met inwen
dige therapeutische werking in sommige gevallen gelukt is resistentie te induceren.
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RESISTENTIE VAN INSEKTEN TEGEN INSEKTICIDEN
F. J. Oppenoorth

Laboratorium voor Insekticidenonderzoek, Utrecht
Sinds de tweede wereldoorlog heeft de insektenbestrijding grote successen geboekt.
Vooral met behulp van de gechloreerde koolwaterstoffen zoals DDT, lindaan, aldrin
en dieldrin, en van de organische fosfaten, waaronder de systemisch werkende midde
len, is het mogelijk een bevredigende bestrijding van vrijwel alle landbouwplagen te
verwezenlijken. Ook op het gebied van de medische entomologie is een grote vooruit
gang te zien. Deze is vooral van belang in tropische en subtropische gebieden, waar bijv.
uitgebreide campagnes voor de bestrijding van de overbrengers van malaria en gele
koorts deze ziekten in grote gebieden aanzienlijk hebben kunnen inperken.
Een belangrijke moeilijkheid die bij de bestrijding van insekten soms wordt onder
vonden is het optreden van resistente rassen. Door de selectie die ongewild plaats vindt
kunnen erfelijk resistenter populaties ontwikkeld worden die niet meer met dezelfde
middelen kunnen worden bestreden.
In het algemeen treedt dit verschijnsel sneller op naarmate intensiever bestreden
wordt. Zo kwamen bijv. de meeste gevallen van resistentie van vóór de tweede wereld
oorlog voor in de fruitteelt in Californië, waar de chemische bestrijding toen al inten
sief ter hand was genomen. Andere voorbeelden zijn de resistentie van de huisvlieg in
Denemarken en van het fruitspint o.a. in ons land. Voor het al of niet ontstaan van
resistentie zijn ook andere factoren dan de bestrijdingsintensiteit belangrijk, zoals bijv.
het aantal generaties van het insekt per jaar, de grootte van de populatie e.d.
Uiteraard zal vooral de frequentie van resistentie-genen in de oorspronkelijke popu
latie van belang zijn. Hierop berust wellicht het opvallende verschil tussen de huisvlieg,
die zeer snel resistent wordt tegen de meeste middelen, en de malariamug, waar pas na
jaren van bestrijding resistentie opgetreden is. Aangezien de frequentie onbekend is en
plaatselijk zeer verschillend kan zijn, is meestal niet te voorspellen hoe groot de kans
op resistentie-ontwikkeling in een bepaald geval is. Ook selectie-proeven in het labora
torium kunnen hierover meestal geen uitsluitsel geven. De kans is nl. groot, dat een
laboratorium-populatie te klein is en niet representatief. Chadwick (1957) ging
bijv. na of het mogelijk was huisvliegen door selectie met het fosfor-insekticide DFP
resistent te maken tegen deze verbinding. Er werd geen noemenswaardige resistentie
verkregen, hoewel later, bij gebruik van fosfor-insekticiden in de praktijk, gevonden
werd dat resistentie tegen fosfor-insekticiden op kan treden. Blijkbaar waren in de
laboratorium-populatie de resistentie-genen niet aanwezig.
Uit het bovenstaande blijkt dat we ons voor moeten stellen dat de resistentie-genen
in lage frequentie en dus voornamelijk in heterozygote toestand reeds in de uitgangs
populatie aanwezig zijn. De mutatie tijdens het selectie-proces speelt waarschijnlijk een
ondergeschikte rol. Dit is een geheel andere situatie dan die bij de haploïde bacteriën,
waar de resistentie in een kloon door mutatie tijdens het selectie-proces ontstaat.
Dikwijls is als probleem gesteld hoe het mogelijk is, dat uit een populatie A een
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populatie B geselecteerd kan worden (fig. 1). Het is duidelijk dat door recombinatie
van de aanwezige genen een populatie C kan ontstaan. Een dergelijk selectie-resultaat
zal vrijwel altijd optreden maar de resistentiegraad is voor de praktijk niet zeer belang
rijk. In dit geval is de resistentie meestal weinig specifiek voor het selectie-middel. Dit
type van resistentie berust waarschijnlijk op het uitselecteren van zeer veel genen die
via eigenschappen als huiddikte, lichaamsgrootte, vetgehalte e.d. de gevoeligheid beïn
vloeden. Men spreekt in dit geval van „vigour tolerance" ( H o s k i n s & G o r d o n ,
1956).

Fig. 1

Gevoeligheidsverdeling in uitgangspopulatie A en in twee door selectie verkregen
populaties B en C.

Bij een resistentie-graad als van populatie B is de resistentie meer specifiek tegen het
gebruikte insekticide gericht. Recent onderzoek heeft aangetoond dat dit soort resistentie
in vele gevallen op één gen berust (Brown, 1958). Dieren met dit gen zijn vóór de
selectie reeds aanwezig, maar ontbreken veelal in de steekproef van de uitgangspopula
tie, die fig. A oplevert (Hoskins & Gordon, 1956).
Fysiologie
De fysiologische veranderingen die de oorzaak zijn van de resistentie kunnen van
zeer verschillende aard zijn. De volgende indeling kan worden gemaakt (Brown,
1958; Chadwick, 1955; Hoskins & Gordon, 1956):
1. veranderingen waardoor de concentratie van het gif op de plaats van werking lager
wordt, bijv.:
a. ander gedrag, vermijden van het gif.
b. geringer penetratie.
c. groter detoxicatie.
2. veranderingen op de plaats van werking, waardoor een minder schadelijk effect
voor het dier optreedt.
Van de genoemde mechanismen is vooral de mogelijkheid tot detoxicatie van grote
betekenis. Het bekendste voorbeeld is de DDT-resistentie van de huisvlieg die in hoofd
zaak blijkt te berusten op de aanwezigheid van een enzym dat DDT om kan zetten in
het niet giftige DDE (Kearns, 1955). Ook bij de resistente gele koortsmug is de
afbraak tot DDE verantwoordelijk voor de resistentie. Bij beide insektensoorten berust
het afbraakmechanisme op de aanwezigheid van één gen (Brown, 1958).

55

Van resistentie door veranderingen op de plaats van werking zijn tot nu toe weinig
voorbeelden bekend. Dit hoeft echter niet te betekenen dat dit type weinig voorkomt,
maar kan voornamelijk het gevolg zijn van het feit, dat van vele insekticiden de werking
niet bekend is, zodat deze resistentie-mechanismen niet onderzocht kunnen worden. Zo
wordt bijv. in het geval van dieldrin resistentie van de huisvlieg door het ontbreken van
andere mechanismen een dergelijk type van resistentie waarschijnlijk.
Bij een HCN-resistente schildluis was een analyse wel mogelijk. HCN remt de ijzer
bevattende enzymen, die bij normale dieren het grootste deel van de ademhaling ver
zorgen. Bij de resistente stam loopt de ademhaling echter voor een veel groter deel over
enzymen die geen ijzer bevatten, zodat de HCN-vergiftiging niet dodelijk is (Y u s t &
Schelden, 1952).
Praktijk
In sommige gevallen is het mogelijk de bestrijding zo uit te voeren, dat de kans op
resistentie klein is. In het algemeen geldt: beperk het gebruik van insekticiden tot het
strikt nodige. Als voorbeeld kan de bestrijding gelden van de malariamug in N. Hol
land. Er bestond hier de keus tussen een algemene bespuiting van huizen en stallen in
gehele gemeenten, of een onderzoek naar het voorkomen van malaria patiënten (mala
ria geeft miltvergroting) waarna alleen de huizen van deze patiënten behandeld konden
worden. Men volstond hier met de behandeling van de huizen van de patiënten. Men
doodde daardoor wel een hoog percentage van de besmette muggen, maar slechts een
gering deel van de totale populatie. Ontwikkeling van resistentie was daardoor zeer
onwaarschijnlijk (Kraan, 1956).
Natuurlijk kan een dergelijke opzet dikwijls niet gevolgd worden. De enige mogelijk-

Fig. 2

Cross resistance in enige vliegenstammen. Voor verschillende insekticiden is de
LD 50 (hoeveelheid op de wand van potjes met 20 vliegen) verticaal uitgezet. S, ge
voelige stam, Un geselecteerd met lindaan, D met parathion, A en F met diazinon.
(De schuine verbindingslijnen geven slechts aan, welke LD's 50 bij elkaar horen, en
hebben zelf geen betekenis.)
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heid is dan meestal het gebruik van andere giffen, waartegen nog geen resistentie opge
treden is. Helaas echter is de resistentie meestal niet beperkt tot het gebruikte middel,
maar strekt zich ook uit tot andere, verwante insekticiden (crossresistance, fig. 2).
Daardoor is het aantal in aanmerking komende middelen meestal snel uitgeput.
In een enkel geval heeft men gedacht op grond van de kennis van het resistentie
mechanisme de resistente dieren te kunnen bestrijden. Er zijn stoffen bekend, die de
omzetting van DDT in DDE bij de huisvlieg blokkeren (fig. 3). Deze stoffen doen, in
combinatie met DDT toegediend, de resistentie grotendeels verdwijnen; het zijn DDTsynergisten voor resistente stammen (K e a r n s, 1955). Het bleek echter, dat na korte
tijd stammen werden geselecteerd, die resistent waren tegen de combinatie van DDT en
synergist, zodat in de praktijk geen goede resultaten werden bereikt.
Het is wellicht goed er voor te waarschuwen, de ontwikkeling van resistentie niet tè
ernstig in te zien. Het is wel gebleken dat vele insekten jarenlang kunnen worden bestre
den zonder dat noemenswaardige resistentie optreedt. De resistentie noodzaakt echter
tot een voortdurend zoeken naar andere wijzen van bestrijding en nieuwe insekticiden.
De grote capaciteit tot aanpassing van het insekt maakt ook een voortdurende aanpas
sing van zijn predator, de mens, nodig!
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RESISTENTIE VAN BACTERIEN TEGEN ANTIBIOTICA
K. C. Winkler

Hygiënisch Laboratorium der Rijksuniversiteit, Utrecht
Naast de resistentie tegen ziekteverwekkers vindt ook het verschijnsel van de resis
tentie tegen chemicaliën op dit symposium een plaats. Het gaat hier kennelijk om een
eenvoudiger geval omdat slechts één biologische variabele in het spel is. Bacteriën, die
eencellig en haploid zijn, vormen wat dit betreft nog weer een aanzienlijk eenvoudiger
geval dan de insecten waarover Dr Oppenoorth sprak. Door de korte generatietijd en
de grote populaties die men bestuderen kan, vormen deze micro-organismen een aan
lokkelijk studiemateriaal voor de mutatie-genetica.
De pathogene organismen waarmee de geneeskunde heeft te maken, zijn bijna allen
biotrofe parasieten. De aanwezigheid van een circulatie-systeem maakt de meeste infec
tieziekten tot „systemische" ziekten, zodat wij verder over systemische geneesmiddelen
zullen spreken.
Het begrip chemotherapie heeft een eigen inhoud gekregen dat met de woordaflei
ding niets meer heeft uit te staan. Niemand noemt aspirine een chemotherapeuticum.
Chemotherapeutica zijn dan geneesmiddelen die voor (micro) parasieten in het lichaam
wel, maar voor de gastheercellen niet (of veel minder) schadelijk zijn. Ook antibiotica
die deze werking bezitten, nemen wij dus onder het begrip chemotherapeutica op.
Chemotherapeutica zijn dus specifiek in dien zin dat zij sommige celsoorten wel,
andere niet aangrijpen. De specificiteit kan worden bereikt door selectieve ophoping in
de gevoelige cel (methyleenblauw-trypanosomen) of door de blokkade van een enzym
systeem dat bij de gevoelige cel wel aanwezig is (penicilline-synthese van de bacteriecelwand) en bij de gastheercel niet ( q u a l i t a t i e f v e r s c h i l ) . Soms is een q u a n titatief verschil voldoende in dien zin dat het geblokkeerde enzym in de normale
stofwisseling van de parasiet tot volle capaciteit belast is, terwijl bij de gastheer over
capaciteit bestaat, zodat deze laatste van een gedeeltelijke remming veel minder hinder
ondervindt.
Bij de tot nu toe bekende chemotherapeutica is groei van het micro-organisme
steeds voorwaarde voor de werking. (Voor de werking van streptomycine is feitelijk
alleen een actieve koolhydraatstofwisseling nodig). Op rustende bacteriën werken zij
meestal niet ten onderscheide van desinfectantia. De genoemde groeiremming is in het
dierlijk lichaam ook meestal voldoende omdat de bacterie die zich niet vermeerdert,
spoedig aan actieve afweermechanismen ten prooi valt.
Vele chemotherapeutica werken specifiek op sommige bacterie-soorten, op andere
niet (bijv. PAS ') en INH2) t.o.v. tuberkelbacteriën). Cellen die het aangrijpingspunt
missen, zijn ongevoelig voor het middel in kwestie (primaire ongevoeligheid).
Bepaalde celpopulaties, die oorspronkelijk gevoelig waren, blijken soms na contact
') PAS = Para-amino-salicylzuur.
2) INH = Iso-nicotinezuur-hydrazide.

59

met het chemotherapeuticum ongevoelig te zijn. Daar de populatie van eigenschappen
veranderd is spreekt men van v e r w o r v e n r e s i s t e n t i e .
Dit verschijnsel is zo oud als de chemotherapie, men heeft het bij elk chemothera
peuticum waargenomen. De ontwikkeling van resistentie is een kenmerk van het goede
chemotherapeuticum (Julius, 1953). Tegen protoplasmagiften (formaline, subli
maat e.a. eiwitvlokkers) is geen resistentie van enige omvang mogelijk. Blijkbaar
maakt het scherp omschreven aangrijpingspunt (enzymremming) de aanpassing mogelijk
en moet men de specificiteit met resistentie betalen. Groei blijkt tevens voorwaarde
voor de ontwikkeling van resistentie. Rustende bacteriën worden niet resistent.
Het verschijnsel
Ent men een micro-organisme op een reeks buisjes vloeibaar medium met stijgende
concentraties van de werkzame stof en ent men uit het buisje waar nog juist groei
optreedt op een nieuwe reeks, dan neemt men — na een wisselend aantal herhalin
gen — groei waar in een concentratie waarin de oorspronkelijke stam niet groeide.
Men spreekt van ééntraps en meertraps resistentie, naarmate één of meer her
halingen nodig waren. Bij eenmalige blootstelling zijn hoge doses effectiever, bij her
haalde blootstelling kan men beter lagere doses gebruiken. Soms is de resistentie
onmiddellijk stabiel, d.w.z. de cultuur houdt de resistentie ook na overenting in
normaal medium. Soms wordt de stabiliteit pas na meerdere overentingen in medium
met remstof bereikt.
Het mechanisme van de ontwikkeling van resistentie
De ontwikkeling van stabiele resistente vormen na één overenting (in één trap)
suggereert dat de gehele populatie resistent geworden is, daar immers een klein
monster (het inoculum) bij overenting in normaal medium slechts resistente vormen
bevat. Lange tijd woedde er strijd over de vraag of de resistentie aan een homogene
continue variatie — dus van alle individuen van de populatie — of aan heterogene
discontinue variatie — dus van enkele individuen — moest worden toegeschreven.
a. H o m o g e n e c o n t i n u e

variatie

Bacteriën passen zich snel aan nieuwe condities aan, in een „nieuw" medium
groeien zij eerst slecht, na enige overentingen beter. Men sprak van training. Dikwijls
was hier „enzymatische adaptatie" in het spel waarbij een bepaald substraat uit het
medium de vorming van een nieuw enzym induceerde. Een dergelijke e n z y m 
inductie treedt bij alle cellen van de populatie op (homogene continue aanpas
sing).
Behalve voor nieuwe „adaptatieve" enzymen is katalytische inductie door het sub
straat thans ook voor constitutieve enzymen aannemelijk gemaakt. Men ziet hierin
een belangrijk regelmechanisme van de relatieve quantiteit van de enzymen in een
stofwisselingsketen. Inderdaad wisselt de enzymatische samenstelling van bacteriën af
hankelijk van het medium waarin ze zijn gegroeid en zelfs tijdens de groei in hetzelfde
medium. Concrete voorbeelden zijn de sterke expansie van glycolytische systemen bij
E. Coli onder anaërobe condities (Fowler ,1951), de rijkdom aan decarboxylasen in
zuur milieu (Gale, 1943) enz. Ook hier heeft men met een variatie van alle individuen
in een populatie te doen.
Tot nu toe is geen geval bekend waarbij hoge graden van stabiele resistentie tegen
chemicaliën door aanpassing van de gehele populatie zijn verkregen. Het mechanisme
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van enzym-inductie kan inderdaad alleen tot instabiele veranderingen aanleiding geven
omdat met het wegvallen van de inductor de enzymverhoudingen weer naar de oor
spronkelijke toestand zullen verschuiven.
b. D i s c o n t i n u e v a r i a t i e
Voert men tijdens de ontwikkeling van een stabiele ééntraps-resistentie een diffe
rentiële telling van resistente en gevoelige individuen in de groeiende populatie uit,
dan blijkt al spoedig dat men met een selectie van enkele resistente individuen te
doen heeft. Experimenten met vaste voedingsbodem demonstreren dit nog duidelijker.
Brengt men op een aantal bloedbouillonagar-platen met 100 p.g streptomycine per ml
telkens 10» bacteriën bijv. Pneumococcen, dan vindt men na incubatie enkele kolonies
die bij overenting inderdaad meestal stabiel-resistent zijn. Hier is de selectie van
enkele resistente individuen uit een gevoelige populatie duidelijk gedemonstreerd.
In veel van deze gevallen heeft men kunnen aantonen dat deze resistente vormen
niet onder invloed van het chemotherapeuticum zijn ontstaan maar reeds van nature
in de populatie aanwezig zijn. Dit kan geschieden met de fluctuatietest (L u r i a &
D e l b r ü c k , 1943), met de klonendispersie volgens N e w c o m b e (1949) en
door indirecte selectie — d.w.z. zonder dat contact met het middel had plaats gehad
— zowel op vast (Lederberg & Lederberg, 1953) als in vloeibaar medium
(Cavalli-Sforza & Lederberg, 1953).
De methode van de klonendispersie werkt als volgt: Ent men op elk van 2 platen
bijv. 108 bacteriën en bebroedt men enige uren (bijv. 4 delingstijden) dan zijn op elke
plaat 108 microkolonies van ± 16 bacteriën ontstaan. Strijkt men nu één der beide
platen (no II) opnieuw uit, dan zijn op deze plaat 16 x 108 losse bacteriën aanwezig.
Voegt men nu de remstof aan beide platen toe, dan kan men na bebroeding op beide
platen het aantal kolonies van resistente bacteriën tellen. Traden per plaat bijv. 3
spontane mutaties op tijdens de eerste groeiperiode, dan vindt men op plaat I 3 resis
tente kolonies (de kans op 2 mutaties in één microkolonie van 16 bacteriën kan men
veilig verwaarlozen). Op de heruitgestreken plaat heeft men de 3 microkolonies die
resistente bacteriën bevatten verspreid, zodat veel meer dan drie resistente bacteriën
los op de plaat komen te liggen, die nu elk aanleiding geven tot een resistente kolonie.
Op plaat I telt men dus het aantal mutaties, op plaat II het aantal gemuteerde bacte
riën d.w.z. de som der resistente individuen van de drie resistente klonen.
Als het aantal resistente kolonies op plaat II systematisch groter is dan op plaat I
bewijst dit dat de resistente vorm zich vóór de toevoeging van de remstof vermeer
derde en is het spontane karakter vastgesteld. Met behulp van vaste media met h o g e
concentraties der onderzochte chemicaliën werd voor tal van chemotherapeutica het
spontane karakter der resistente vormen bewezen. Blijkbaar speelt het chemothera
peuticum alleen een rol als selecterend agens, dat slechts groei van de resistente
varianten toelaat.
In vele gevallen kan men aantonen dat deze varianten mutanten zijn omdat:
1. de frequentie van resistente vormen overeenkomt met de frequentie van mutanten
in andere populaties en door bekende mutagene agentia kan worden verhoogd
(mosterdgas, U.V. licht).
2. de verandering in de bacteriekern is gelocaliseerd zoals volgt uit de correlatie tus
sen het aantal kernen in aan bestraling blootgestelde bacteriën en de frequentie
van gemuteerde sectoren in de kolonies die zich ontwikkelen (Wit kin, 1951).
3. resistentie zich als een genetisch kenmerk gedraagt dat door kruising (E. coli),
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transductie (Salmonella) en door transformatie (pneumococcen, Haemophilus) op
gevoelige cellen kan worden overgedragen (zie voor een overzicht: C a v a 11 iSforza & Lederberg, 1953). In vele gevallen heeft men het kenmerk
resistentie op het bacterie-chromosoom kunnen localiseren. Uit de transformatieexperimenten blijkt dat men met een verandering in het desoxyribonucleïnezuur
van de bacterie te doen heeft.
In vele gevallen ontstaat resistentie dus door mutatie — d.w.z. door een toevallige
ongerichte verandering in de erfmassa van de bacteriën. De frequentie van dergelijke
mutaties is van de orde van 1 op 10'—lOio delingen. Een dergelijke door mutatie
verkregen resistentie is — als zij eenmaal tot expressie is gekomen — stabiel en kan
alleen ongedaan gemaakt worden door terugmutatie (of suppressor-mutatie) die ook
een geringe frequentie heeft. Mutatie is zeker het belangrijkste mechanisme van
resistentie. Door adaptatie alleen zijn slechts geringe graden van resistentie verkregen.
De individuele cellen van de oorspronkelijke populatie bezitten door geringe verschil
len in stofwisselings- of delingsfase natuurlijk een verschillende gevoeligheid binnen
de variatie-breedte van het genoom. Mutatie en de daaruit resulterende verandering
in één enzym zal automatisch fenotypische adaptaties in andere enzymen tengevolge
hebben. Deze adaptatie zal niet in alle cellen even snel of even optimaal tot stand ko
men zodat de resistentie van de individuele cel ook in een genetisch homogene
populatie zal verschillen. M.a.w. de expressie van het gemuteerde gen zal van cel tot
cel verschillen en de penetrantie van kloon tot kloon variëren. De oorspronkelijke
populatie, zowel als elke gemuteerde kloon bezit dus een normaal verdeelde resisten
tie, elk strooiend om een eigen gemiddelde.
Mutatie en fenotypische adaptatie gaan altijd hand in hand. Bestudeert men de
resistentie van de individuele cel, dan speelt fenotypische adaptatie
een niet onbelangrijke rol. Bestudeert men de stabiele erfelijke r e s i s t e n t i e v a n
de populatie — en dat is wat de geneeskunde interesseert — dan staan de
genetische veranderingen geheel op de voorgrond.
Genetische complexiteit van het resistentie-verschijnsel
Het wezen van de spontane mutatie is haar ongerichtheid. Verschillende mutaties,
betrekking hebbend op verschillende eigenschappen van de cel (permeabiliteit, ver
anderde enzymen), kunnen dus langs verschillende wegen tot resistentie leiden. Ook
kunnen meerdere mutaties samen werken en elkaar versterken. Voor de penicillineresistentie heeft men waargenomen dat zij van het o b l i g a a t t r a p s g e w i j z e
type is d.w.z. dat men hoog resistente vormen slechts in enige trappen kan verkrij
gen omdat meer mutaties nodig zijn. Men heeft hier met polygene resistentie te doen
zoals door kruisingsproeven (Cavalli-Sforza & Lederberg, 1953) en
door transformatie (H o t c h k i s s, 1957) bevestigd werd. Verschillende veranderin
gen, op verschillende plaatsen in het chromosoom zijn dus voor de hoge resistentie
nodig. Terramycine chloramphenicol en staphylomycine vertonen een soortgelijk type.
Er bestaat in de moderne genetica een tendens om aan te nemen dat de loei voor
de biochemische reacties in één stofwisselingsketen vlak naast elkaar op een chromo
soom gelegen zijn. De vele verspreide loei voor penicilline- en chloramphenicolresistentie wijzen erop dat vier of vijf niet samenhangende kleine (stofwisselings)
veranderingen bijdragen tot een verbetering van de gestoorde reactie.
De indirecte selectie van penicilline-resistente staphylococcen door training op
aminozuurarme media (Gale & Rodwell, 1949) en van a-aminosulfonzuur-
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resistente stammen op soortgelijke wijze (Mc. Ilwain, 1941) zijn pregnante voor
beelden van de polycausaliteit van het verschijnsel dat wij resistentie noemen.
Bij streptomycine is de resistentie facultatief trapsgewijs d.w.z. hoogresistente vor
men kunnen zich uit minder resistente vormen maar zich ook direct ontwikkelen. Bij
kruisingsproeven bleek dat men hier met verschillende mutaties op dezelfde plaats
van het chromosoom te doen had (multiple allelie). Bij erythromycine en bij INH is
de resistentie van hetzelfde type (Haight & Finland, 1952). Deze classificatie
is overigens wederom een te gemakkelijke generalisatie vanuit te weinig gegevens. Bij
andere organismen en in een ander medium is bijv. een polygene resistentie bijv.
tegen streptomycine zeer wel mogelijk (Hughes, 1955).
Fysiologische complexiteit van het resistentie-verschijnsel
De resistente cel kan aan de invloed van de schadelijke stof ontkomen door ver
schillende veranderingen. Verschillende theoretische mogelijkheden zijn denkbaar,
waarvan sommige experimenteel zijn gerealiseerd.
1. Versterkte afbraak van het schadelijke agens door de resistente stam. Voor
beelden: Penicillinase, chloromycetine-reductase, (Merkel & Steers, 1953),
desaminering van proflavine. Indien dergelijke afbraakmechanismen reeds bij de
oorspronkelijke bacterie aanwezig waren, heeft men natuurlijk met primaire resis
tentie te doen. De penicillinase vormende staphylococcen die thans in de genees
kunde zoveel moeilijkheden veroorzaken zijn hiervan een voorbeeld.
2. Verminderde permeabiliteit van de cel of van celcompartimenten voor
de remstof al of niet via een permease. Voorbeeld: De D-serine-resistentie van
E. coli (Maas & Davis, 1950), chloramphenicol-resistentie van Pseudomo
nas (K u s h e r, 1955).
Verminderde opname van de remstof hoort gedeeltelijk ook in deze rubriek hoe
wel hierbij behalve de verminderde permeabiliteit ook een verminderde intracel
lulaire binding (zie 6) een rol kan spelen. Bij protozoën is een dergelijke vermin
derde opname bij resistente stammen herhaaldelijk waargenomen, bijv. bij Try
panosomen t.o.v. acriflavine (Von Janes o, 1932) en t.o.v. tryparsamide e.a.
(Hawking, 1937; Eagle & Magnuson, 1944). Bij bacteriën zijn de
resultaten tegenstrijdig (zie voor penicilline bijv. Eagle, 1954) en schijnt resistie door verminderde opname zeldzamer te zijn.
3. Verhoogde productie van het natuurlijke substraat van het geblokkeerde
enzym (competitive antagonist). Voorbeeld: verhoogde productie van para-aminobenzoëzuur door sulfanilamide-resistente staphylococcen (L a n d y e.a., 1943,
Leskowitz e.a., 1952).
4. V e r m i n d e r d e b e h o e f t e aan het product van het geblokkeerde enzym.
Voorbeeld: sulfanilamide-resistentie van methionine-auxotrofe E. coli. Bij aanwe
zigheid van methionine in het medium is de behoefte aan het uit para-aminobenzoëzuur geproduceerde folinezuur-derivaat dat o.a. bij de methionine-synthese een
rol speelt, geringer. Methionine-auxotrofe stammen bezitten dientengevolge een
hogere sulfanilamide-resistentie dan de moederstam ook als deze met methionine
wordt gekweekt.
5. Vermeerderde productie van het geblokkeerde enzym. Het effect hiervan zou
waarschijnlijk gering zijn; geen voorbeeld bekend.
6. Vorming van een veranderd enzym met geringere affiniteit voor de rem-
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stof of verhoogde affiniteit voor het natuurlijk substraat (A r i ë n s, 1954). Voor
beeld: resistentie tegen para-nitrobenzoëzuur van E . coli ( D a v i s & M a a s ,
1952).
7. Synthese van het door de blokkade ontbrekende product langs een andere
weg. Daar dit veelal de nieuwvorming van meer dan een enzym zal inhouden zal
een dergelijke omweg niet gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden. Er zijn dan
ook geen voorbeelden van bekend.
Blijkbaar kan resistentie langs verschillende wegen verkregen worden. De voor
beelden zijn allen bijzondere gevallen. In de praktijk dragen bijna altijd meerdere me
chanismen tegelijkertijd tot de resistentie bij, wat goed met de genetische waarnemin
gen overeenkomt. Blijkbaar benut de natuur elk mechanisme dat het organisme kan
doen voortleven ondanks de aanwezigheid van de remstof.
Verbreiding van resistente stammen
De verbreiding van nieuwe virulente fysio's is op dit symposium al aan de orde
geweest. Ook de verbreiding van resistente bacteriën is een complex probleem.
Klinisch vormt het optreden van resistente stammen bij sommige ziekten wel een
probleem, terwijl men er bij andere infecties praktisch geen last van heeft.
Of resistente mutanten ontstaan hangt af van de mutatiefrequentie dus van de
bacteriesoort (stam) en van het geneesmiddel. Daar de populaties ook
in de patiënt zeer groot zijn, mag men verwachten dat op den langen duur steeds
mutanten zullen optreden. Of de mutant kans krijgt zich te vermeerderen, hangt af
van zijn verdere eigenschappen en van het milieu. Vele in vitro verkregen
resistente vormen bleken in vivo minder virulent. Als dergelijke stammen in vivo
ontstaan, zullen zij veelal door de weerstand van het lichaam worden opgeruimd. De
resistente stammen die men in de kliniek isoleerde, vertonen (natuurlijk) meestal geen
virulentie-afname t.o.v. de moederstam.
In vitro vindt men dikwijls dat de geïsoleerde mutanten een geringere groeisnelheid hebben dan de moederstam. Voegt men een dergelijke mutant aan de moeder
stam toe, in een milieu waarin geen remstof aanwezig is, dan wordt de mutant dik
wijls onderdrukt (fenomeen van W e l s h ) .
Of de resistente mutanten die bij een bepaalde patiënt tijdens de behandeling ont
stonden zich zullen verbreiden, hangt nu o.a. af van de vraag of de nieuwe vorm zich
kan handhaven bij afwezigheid van de remstof waardoor zij geselecteerd werd. Wat
dit betreft moet men onderscheid maken tussen obligate parasieten die zich uitslui
tend in het gastheer-lichaam kunnen ontwikkelen en steeds ziekte veroorzaken en de
talrijke commensalen die ook bij gezonden op de slijmvliezen leven en slechts bij
verminderde weerstand van de gastheer ziekte veroorzaken. In het laatste geval maakt
de bacterie tussen twee ziektegevallen een lange periode door gedurende welke hij te
midden van vele andere bacteriën, eventueel stamgenoten, moet overleven. In vele
gevallen zal de resistente stam worden onderdrukt. Ook in die gevallen waar terug
mutatie optreedt, zal de oorspronkelijke vorm dikwijls snel de overhand krijgen. Bij
gonorrhoe (een geslachtsziekte, waarvan de verwekker niet buiten het lichaam over
leven kan) zag men de sulfanilamideresistente vormen zich zeer snel door de popula
tie verspreiden. Bij de commensale Streptococcen en pneumococcen merkte men van
een verbreiding van resistente stammen niets (behalve bij massale streptococcenprofylaxis bij een Amerikaans legeronderdeel, waar penicilline in alle kelen aanwezig
was).
De geneesmiddel-resistente staphylococ vormt een ernstig probleem, vooral in zie
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kenhuizen, waar door veelvuldig geneesmiddelgebruik de lucht met deze middelen
bezwangerd kan zijn, zodat in elke neus kleine hoeveelheden geneesmiddel terecht
komen. Men vindt hier ook bij gezonde dragers (die staphylococcen in de neus her
bergen) al spoedig resistente stammen in de neus. Buiten ziekenhuizen is dit probleem
veel minder ernstig. Toch worden ook buiten ziekenhuizen steeds meer penicillineresistente staphylococcen gevonden. Wat penicilline-resistentie betreft, is de staphylococ een bijzonder geval. Er zijn staphylococcen die penicillinase vormen. Sinds de
penicilline-therapie zijn deze stammen geselecteerd en daar zij niet minder virulent
zijn dan andere staphylococcen, hebben zij zich vrij spoedig over de bevolking ver
spreid. De penicillinase-vormende staphylococcen dient men eigenlijk als primair onge
voelig te beschouwen. Het is nog nooit gelukt een penicillinase-vormer door selectie
met penicilline uit een gevoelige stam te isoleren, ondanks uitvoerige pogingen.
Fairbrother (1956) veronderstelt dat penicillinase-vormers reeds bestonden voor
de staphylococ zich met dieren associeerde omdat penicillinase hen een grotere over
levingskans gaf in de concurrentiestrijd met schimmels.
De verbreiding van resistente stammen is dus van vele verschillende factoren
afhankelijk die van geval tot geval verschillen.
Indien de chemotherapeutica door toenemend gebruik in dé diergeneeskunde, in de
conservenindustrie etc. verder in het milieu van de mens zouden doordringen, kan
men natuurlijk een verdere verbreiding van resistente stammen verwachten.
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RESISTENTIE TEGEN ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN
W. van der Zweep

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen,
Wageningen
1. Inleiding
Wanneer men, na kennis genomen te hebben van de mogelijkheden tot bestrijding
van fungi en insecten, het terrein van de chemische onkruidbestrijding betreedt, lijkt
dit haast te betekenen dat de touwtjes wat strakker aangehaald moeten worden. Bij
de bestrijding van fungi en insecten toch, kunnen we constateren, dat, althans biolo
gisch gezien, de afstand tussen gewas en belagend organisme uiteindelijk nog vrij
groot is. Bij de chemische onkruidbestrijding daarentegen gaan we verlangen, dat van
enkele naast elkaar groeiende en genetisch vaak zeer nauw verwante planten de ene,
welke wij onkruid noemen, door een chemische stof gedood wordt, terwijl het door
ons verbouwde gewas niet onder de toepassing mag lijden; met andere woorden, min
of meer resistent tegen het onkruidbestrijdingsmiddel moet zijn. Het in een reeks van
gewassen toenemend gebruik van chemische produkten ter verlichting van de on
kruidbestrijding bewijst, dat in deze gevallen aan de genoemde, op het eerste gezicht
zo moeilijk lijkende, opgave kon worden voldaan.
De uitdrukking resistentie tegen onkruidbestrijdingsmidde1 e n is als vakterm onder onkruidbestrijdingsdeskundigen weinig gangbaar. Uit de
toxicologie zijn wel overgenomen de begrippen selectieve herbiciden, en
s e l e c t i v i t e i t (cf. W e e d C o n t r o l H a n d b o o k , 1958; W e e d S o c i e 
ty of America, 1958), welke tot uitdrukking brengen, dat verschillende planten
op uiteenlopende wijze op de toepassing van een onkruidbestrijdingsmiddel reageren.
De niet reagerende plant of plantesoort, welke natuurlijk bij voorkeur uitsluitend het
verbouwde gewas moet zijn, is dan r e s i s t e n t .
Resistentie tegen onkruidbestrijdingsmiddelen kan op zeer verschillende manier tot
stand komen. Wanneer we ons echter tegen een achtergrond van anatomische, morfo
logische en biochemische eigenschappen van de planten realiseren, dat ook nog facto
ren als (Currier, 1956) de chemische structuur van het toxische molecuul, de
toegepaste dosering, de samenstelling van de spuitvloeistof en de wijze waarop deze
verspoten wordt, de weerstomstandigheden vóór, tijdens en na de toepassing en de
bodemtoestand een rol kunnen spelen, dan begrijpen we dat we met een zeer complex
verschijnsel te maken hebben. We moeten dan ook goed beseffen, dat er geen absolute
ongevoeligheid voor onkruidbestrijdingsmiddelen bestaat. Verschillen in gevoeligheid
worden meestal volkomen bepaald door de omstandigheden, welke de toepassing van
het selectief werkende middel gekarakteriseerd hebben.
2. Oorzaken van resistentie tegen onkruidbestrijdingsmiddelen
Voor een nadere beschouwing van de resistentieverschijnselen, kunnen wij als uit
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gangspunt een door Woodford (1958) gegeven indeling nemen. Deze geeft aan,
dat planten door de volgende oorzaken resistentie kunnen vertonen tegen onkruidbe
strijdingsmiddelen:
1. Het bestrijdingsmiddel kan de kwetsbare plantedelen niet in voldoende mate
bereiken.
2. Het bestrijdingsmiddel kan in de plantecellen niet tot een beïnvloeding van de stof
wisseling komen.
3. De planten hebben een groot herstellend vermogen t.o.v. het toxische effect van
het bestrijdingsmiddel.
Zoals tegen iedere sterk geschematiseerde indeling, zijn ook tegen deze bezwaren
aan te voeren, maar voor onze bespreking is zij goed bruikbaar. Op elk van de punten
zal nu nader worden ingegaan.
2.1

2.1.1

Het
middel kan de
kwetsbare
voldoende mate bereiken
Selectieve

plantedelen

niet

in

bevochtiging

Bij de beschouwing over dit punt zal het ons in de eerste plaats duidelijk zijn, dat,
om een zeker fytotoxisch effect te bereiken, een voldoend grote hoeveelheid bestrij
dingsmiddel de plant hetzij via het bovengrondse deel, hetzij via het wortelstelsel moet
bereiken. Verschillende gewassen zijn gekenmerkt doordat zij, vergeleken met vele vlak
ernaast groeiende onkruiden, bij een bespuiting met een onkruidbestrijdingsmiddel
per eenheid van bladoppervlakte relatief weinig spuitvloeistof opvangen en dus ook
met een geringere hoeveelheid bestrijdingsmiddel worden bedekt dan een aantal goed
te bevochtigen onkruiden. Er wordt dus een ongelijkmatige verdeling van de actieve stof
over de behandelde vegetatie verkregen. Factoren, welke deze ongelijkmatige verde
ling in de hand werken, zijn onder meer: verschillen in bladstand van de planten en
in het al of niet aanwezig zijn van beharing of van waslagen aan het bladoppervlak.
Deze morfologische eigenschappen kunnen met de leeftijd van de planten sterk varië
ren, maar bovendien kunnen de omstreeks het tijdstip van de bespuiting heersende
weersomstandigheden er van invloed op zijn. Droog weer bevordert in het algemeen
de wasachtigheid van de bovenaardse plantedelen en gaat daardoor een goede be
vochtiging met waterige spuitvloeistoffen tegen. In enkele onkruidbestrijdingsadviezen
wordt dan ook vermeld (cf. Zonderwijk, 1959) dat de behandeling pas na twee
dagen droog weer uitgevoerd mag worden, als het gewas (bijv. vlas of erwten) moei
lijker te bevochtigen is.
Een ongelijkmatige verdeling van de spuitvloeistof wordt ook sterk bepaald door
technologische factoren, zoals de formulering van het bestrijdingsmiddel en de keuze
Van spuitvolume, spuitdruk en type van spuitdop.
Vooral bij de toediening van zogenaamde contactmiddelen is een goede bedekking
van de bovengrondse plantedelen met de spuitvloeistof gewenst, aangezien deze Pro
dukten niet in de plant vervoerd worden naar andere niet door de spuitvloeistof ge
troffen plantedelen. Dit geldt dus voor de kleurstoffen DNOC, dinoseb (DNBP) en
PCP, voor minerale oliën, zwavelzuur, kaliumcyanaat, etc. Bij het nieuwe produkt
d i q u a t heeft nog wel enig transport plaats, al doet de werking van dit middel
geheel aan die van een contactmiddel denken. Door dit transport zou de geringe
resistentie van de meeste gewassen tegen dit middel misschien ten dele kunnen worden
verklaard. (S t u b b s, 1958).
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Enkele andere herbiciden, zoals monuron en simazin, dringen langzamer in de
planten dan de meeste contactmiddelen, bezitten daarbij geen acuut dodende werking
op de ermee in aanraking komende weefsels, terwijl hun invloed bovendien meestal
slechts in bepaalde weefsels merkbaar is.
Zij zijn dus afhankelijk van transport door de plant, maar dit vindt in deze gevallen
niet plaats vanuit het blad naar de stengel. Opname door het wortelstelsel is dan de
meest effectieve wijze van binnendringen in de plant, aangezien bij het daaropvolgen
de vervoer door het houtvatenstelsel het middel in de meeste gevallen door de gehele
plant verspreid wordt. Dit geldt echter niet sterk voor de carbamaten IPC en chloorIPC, waardoor vooral de groei van het wortelstelsel beïnvloed wordt en het vervoer
naar bovengrondse plantedelen vermoedelijk niet van praktisch belang is. ( V a n
Oorschot, 1959). Dit effect op het wortelstelsel kan echter bij een behandeling
van gevestigde onkruiden wel versterkt worden door de dan vaak bij bovengrondse
groeipunten optredende groeiremmingen.
2.1.2

Inspoeling in de grond

In een aantal gevallen kunnen bestrijdingsmiddelen door een geringe inspoeling in
de grond de wortels of andere zich onder het bodemoppervlak bevindende plantedelen
moeilijk bereiken. Dit is dan het gevolg van een binding van de produkten aan bodem
bestanddelen (humus, kleimineralen) of van een geringe oplosbaarheid in water. Er
treedt op deze manier een praktisch zeer benutbare, doch amper nog resistentie te
noemen ongevoeligheid tegen herbiciden op. Gebaseerd op deze eigenschap is het eerst
bij de contactmiddelen de zogenaamde pre-emergence onkruidbestrijdingsmethode
ontwikkeld, waarbij zeer veel onkruiden juist voor het boven de grond komen van de
kiemplanten van het gewas, gedood worden en de jeugdontwikkeling van het gewas
in een onkruidvrij milieu kan plaatsvinden ( V a n d e r Z w e e p & V a n S t a a l duine, 1955). Ook bij relatief oppervlakkig werkende middelen, zoals monuron,
simazin en chloor-IPC, zijn met deze methode goede resultaten bereikt en zijn in de
toekomst verdere ontwikkelingen te verwachten.
Men mag in vele van deze gevallen niet aannemen, dat het wortelstelsel in het
geheel niet in contact met het bestrijdingsmiddel komt. Oppervlakkig groeiende wor
tels zullen in vele gevallen nog in grond groeien waarin het middel aanwezig is, doch
de grote hoeveelheid in diepere lagen aanwezige wortels maken dit oppervlakkig effect
van het bestrijdingsmiddel, althans praktisch, van zeer weinig of geen belang. Dat
echter een gewas als de aardbei evenals de meeste andere planten op simazin kan
reageren, blijkt wanneer men deze planten op een voedingsoplossing met een zeer lage
concentratie (0,1-0,2 ppm) simazin kweekt. Bij deze concentratie, welke slechts een
fractie bedraagt van die welke men bij veldtoepassingen in de oppervlakkige bodem
lagen zal aantreffen, sterven de planten al snel volledig af.
Door de aard van de spuitvloeistof te wijzigen is het mogelijk gebleken de diepte
werking van onkruidbestrijdingsmiddelen in de grond te beïnvloeden. Ook maakt het
verschil of men bij een produkt als 2,4-D van zouten of van esters uitgaat. Over deze
mogelijkheden en de kennis op dit gebied is echter weinig gepubliceerd. Vermeld moet
trouwens worden, dat het gehele onderzoek over de invloed van het toepassingsmedium
op het gedrag van de actieve stof betrekkelijk weinig toegankelijk is, vermoedelijk
mede door de commerciële belangen op dit gebied. Over de betekenis van oplosmid
delen, emulgatoren, uitvloeiers en van voor allerlei doeleinden toegevoegde stoffen op
het binnendringen van de eigenlijke actieve stof in de plant, is nog bij slechts enkele
bestrijdingsmiddelen iets gepubliceerd.
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Haast nog meer dan bij het gebruik van contactmiddelen geldt voor de genoemde
toepassingen van chloor-IPC, monuron en simazin dat de aard van de grondsoort en
speciaal zijn adsorberend vermogen en textuur, van groot belang zijn bij de waargeno
men resistenties. Zo kan chloor-IPC bij pre-emergencetoepassingen in uien en wortels
op lichte zandgronden gevaar voor het gewas opleveren, terwijl het op zwaardere en
humusrijke veengronden haast zonder bezwaar kan worden toegepast. Deze toepassin
gen worden daarom bij uien dan ook niet geadviseerd.
Het kan een middel ook onmogelijk gemaakt worden een plant binnen te dringen.
Houtige stengeldelen nemen uiteraard uit meestal snel verdampende waterige spuitvloeistoffen weinig bestrijdingsmiddel op. Door de middelen onder het gewas toe te
dienen (door middel van een afgeschermde sproeidop) kunnen de daar groeiende
onkruiden gedood worden zonder dat de groei van het gewas beïnvloed wordt.
2.1.3 Penetratie van herbiciden in de plant
Wanneer twee planten van dezelfde of verschillende soort met eenzelfde hoeveelheid
bestrijdingsmiddel in contact gebracht worden, kunnen de verschillen in intensiteit
waarmee de herbiciden in de plant dringen mede verantwoordelijk zijn voor uiteen
lopende reacties van de planten. De uiteindelijk in de plant fysiologisch werkzame
hoeveelheid bestrijdingsmiddel wordt daarnaast mede bepaald door de immobilisering
of inactivering van het produkt aan adsorberende celbestanddelen. Aangenomen wordt,
dat de cuticula een rol kan spelen bij deze inactivering. Op dit gebied is het werk van
Brian haast klassiek geworden (1954). Aangetoond werd, dat perssap van tegen
groeistoffen resistente planten in een Langmuir-trog MCPA in sterkere mate adsor
beerde dan perssap van andere soorten. Deze adsorptieverschijnselen zouden ook in
de plant kunnen optreden.
2.1.4 Transport van herbiciden in de plant
Een aantal onkruidbestrijdingsmiddelen is gekenmerkt door een zeer actieve ver
plaatsing vanuit bladeren naar andere delen van de plant. Dit transport valt vooral op
bij de groeistoffen, aminotriazool, maleïnezuurhydrazide en dalapon. Kennelijk moet
aan speciale eisen wat betreft de chemische structuur en fytociditeit voldaan worden om
een middel tot deze groep produkten te doen behoren. Zo blijkt het aan dalapon
(2,2-dichloorpropionzuur) nauw verwante TCA (trichloorazijnzuur) niet uit het blad
naar de stengel en wortels vervoerd te worden.
Hoewel het al of niet vervoerd worden van een middel veel meer een eigenschap
van het middel dan van de plantesoorten schijnt te zijn, blijken er toch bij de meeste
middelen tussen plantesoorten verschillen op te treden in de snelheid en intensiteit
van dit transport, zelfs zodanig dat verschillen in resistentie hierin hun verklaring
zouden kunnen vinden. Studiën van Weintraub c.s. (1956) met ten opzichte van
groeistoffen verschillend gevoelige maïsvariëteiten duiden in deze richting, alsmede
vergelijkend onderzoek tussen voor groeistoffen ongevoelige Gramineae en andere,
gevoelige, plantesoorten. Bij grassen gaan intercalaire meristemen het transport van
de groeistoffen tegen. De bereikbaarheid van kwetsbare plantedelen wordt door deze
belemmering van een vlot transport sterk bepaald.
Dat bij groeistoffen ondanks een optimale penetratie in de plant en daaropvolgend
vervoer naar het wortelstelsel het effect op de onkruiden toch nog slecht kan zijn en
de planten min of meer resistant schijnen, wordt door Crafts (1958) geweten aan
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het ontbreken van actieve celdelingsprocessen in het wortelstelsel. Dit maakt het nood
zakelijk, bij het onkruidbestrijdingsonderzoek zogenaamde tijdstipproeven te nemen en
eventueel de periodiciteit in de ontwikkeling van het wortelstelsel na te gaan. Doch ook
dient aan de groeiomstandigheden van de onkruiden op het moment van behandeling
aandacht te worden besteed.
2.2 Invloed van de herbiciden op de stofwisseling
Wanneer de herbicide stof nu door penetratie in de plant en eventueel na daarop
volgend vervoer de kwetsbare plantedelen bereikt heeft, moet de stofwisseling daar
beïnvloed worden.
Hoewel in vele gevallen de herbicide werking van een onkruidbestrijdingsmiddel niet
verward moet worden met zijn fysiologische werking of werkingen, moet een middel
toch primair op celniveau een activiteit ontplooien om in de praktijk als onkruidbe
strijdingsmiddel bruikbaar te kunnen zijn. Om resistentieverschillen te kunnen ver
klaren moeten we ons realiseren dat het er hier eigenlijk niet alleen om gaat welke
verschillen er bestaan tussen de reacties op een bestrijdingsmiddel door de cellen van
verschillende plantesoorten. Ook binnen een plant zullen verschillende cellen of weef
sels reeds verschillend reageren op een middel en we kunnen aanhalen wat door
Woodford, Holly & McCready (1958) voor de groeistoffen is vermeld:
het is waarschijnlijk dat het grote aantal groeiregulerende en toxische effecten van
groeistoffen het resultaat zijn van de invloed van zeer verschillende concentraties van
deze stoffen, op verschillende tijdstippen voorkomend in de verschillende weefsels en
organen van de behandelde plant. Deze opmerking geldt zeer zeker ook voor andere
herbiciden dan groeistoffen.
Het zou te ver voeren in te gaan op studiën over de giftigheid van herbiciden voor
de protoplasten van verschillende planten. Tal van onderzoekingen hebben aangetoond
dat hier zeer grote verschillen voorkomen, welke van belang kunnen zijn bij de ver
klaring van resistentieverschijnselen. Tal van opvallende verschijnselen moeten hier
onder gerekend worden. Zo is de resistentie van Umbelliferen en enige Coniferen
tegen bepaalde aromatische oliën één van de meest opvallende punten uit de chemi
sche onkruidbestrijding ( V a n O v e r b e e k & B l o n d e a u , 1954; V a n d e r
Zweep, 1954). Of de resistentie van een aantal composiete-onkruiden en gewassen
tegen chloor-IPC ook door een uiteenlopende toxiciteit op celniveau verklaard moet
worden óf dat hier verschillen in penetratie in de planten de doorslag geven valt
echter niet zonder meer te zeggen.
Van actueel belang is de inactivering, welke een bestrijdingsmiddel in de plantecel
kan ondergaan, zodat geen fysiologisch voldoend hoge concentratie bereikt wordt en
dus een resistentie optreedt. Het meest sprekende voorbeeld op dit gebied is de resis
tentie van een aantal planten tegen simazin en andere triazinen. Door R o t h (zie
Gysin & Knüsli, 1958) is voor simazin aangetoond, dat planten met een hoog
gehalte aan het enzym catalase gevoelig zijn voor deze middelen, terwijl bij het gelijk
tijdig voorkomen van een hoog peroxidase- en polyfenolgehalte resistentie optreedt.
Met door middel van 14C gemerkt simazin is aangetoond, dat dit produkt in maïs
volledig afgebroken wordt en de l4C uiteindelijk als koolzuur verschijnt.
Hoewel zowel voor de gesubstitueerde ureumverbindingen (als monuron en diuron)
en voor de gesubstitueerde s-triazinen is vastgesteld, dat ze een sterke remming uit
oefenen op de Hill-Reactie ( W e s s e l s & V a n d e r V e e n , 1956; G y s i n &
Knüsli, 1958) is het niet zeker of remming van de fotosynthese het enige effect op
het metabolisme van de plant en de enige basis van de herbicide werking is.
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Ook het onvermogen van planten om in hun cellen vreemde stoffen af te breken
kan resistentie tegen onkruidbestrijdingsmiddelen tot gevolg hebben. Bij de fenoxycarbonzuren is door het werk van Wain (1954) gebleken, dat verschillende plantesoorten, welke gevoelig zijn voor de bekende fenoxyazijnzuren, niet reageren op de
corresponderende fenoxyboterzuren, terwijl andere plantesoorten op beide produkten
even sterk reageren. Uit deze waarnemingen en na uitvoerig aansluitend onderzoek is
de theorie opgebouwd, dat van de fenoxyboterzuren in sommige planten door middel
van het ook uit het dierenrijk bekende ß-oxydase de boterzuur zijketen tot azijnzuur
omgezet wordt, waarna de plant op de bekende wijze op het fenoxyazijnzuur reageert.
Andere soorten, die deze omzetting niet kunnen bewerkstelligen, zijn ongevoelig voor
de desbetreffende produkten. Hoewel de fenoxyboterzuren hun praktische waarde als
onkruidbestrijdingsmiddelen verkregen hebben, moet op het fysiologische vlak toch de
opmerking van Woodford, Holly & McCready (1958) onderschreven
worden, dat verschillen in de fytociditeit van fenoxyboterzuren en fenoxyazijnzuren
ook ten dele veroorzaakt kunnen worden door verschillen in de penetratie en het
transport van middelen in de plant. Bovendien is nog van belang, dat de fenoxyboter
zuren in de grond langs andere wegen dan door /3-oxidatie afgebroken kunnen worden
tot fenoxyazijnzuren en dan via het wortelstelsel toch nog hun invloed kunnen uit
oefenen op in principe niet op deze middelen reagerende planten.
2.3 Herstellend vermogen van

planten

Uiteraard wordt door iedere plant een zekere beschadiging (bladdoding of verwij
dering, beschadiging van het wortelstelsel, schade aan de groeipunten) geduld, zonder
dat uiteindelijk nadelige gevolgen voor de levenscyclus van de plant optreden. Een
volledige of praktisch volledige verwijdering van de bladeren behoeft zelfs bij kiemplanten nog niet tot doding te leiden. Essentiëel is, dat ook alle groeipunten getroffen
dienen te worden of dat de uitgroei hiervan in voldoende mate wordt belet door een
scheiding van de voedselleverende organen, zoals het wortelstelsel. Bij gebruik van
contactmiddelen als DNOC en PCP-in-olie treedt deze scheiding bij kiemplanten van
dicotyle gewassen meest wel op, doch de resistentie van jonge planten van grasachtigen tegen enkele dezer middelen wordt toch wel ten dele veroorzaakt door de be
schermde, dicht bij het wortelstelsel gelegen ligging van de groeipunten, waardoor
deze, zelfs bij een zeer sterke bladbeschadiging, weer tot het herstel van de plant bij
kunnen dragen. In jonge kiemplantstadia is het soms nog mogelijk dat het middel
(bijv. DNOC) nog in de grond een effect heeft op het tere wortelstelsel en de plant
toch nog gedood wordt (bijv. windhalm in rogge), doch bij andere middelen (aroma
tische oliën, zwavelzuur) is er van enig effect in de grond praktisch geen sprake.
Reeds gevestigde gewassen en onkruiden kunnen op een algehele doding van de
bovenaardse groene delen reageren met een opnieuw uitlopen vanuit onderaardse
delen. Zo wordt bij de zaadteelt van luzerne in Californië vroeg in het voorjaar alle
bovengrondse vegetatie van onkruiden en gewas met fytotoxische versterkte oliën
gedood om het voor de zaadkeuring verkrijgen van een onkruidvrij gewas te verge
makkelijken. Elk gebruik van een contactmiddel is onder deze en soortgelijke omstan
digheden te karakteriseren als „chemisch maaien" en als zodanig vergelijkbaar met
mechanisch maaien, waarop ook meest weer hergroei van vele planten volgt. Ook het
afmaaien van waterplanten heeft meest slechts een tijdelijk effect; worden hiervoor
chemische contactmiddelen gebruikt, dan gaat de uitvoering wel gemakkelijker, maar
de frequentie van de maatregel wordt niet sterk verminderd.
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3. Besluit
De bovenstaande beschouwingen zijn geheel gericht geweest op de resistentie van
de individuele plantesoort tegen onkruidbestrijdingsmiddelen. We kunnen echter ook
de resistentie van gemengde begroeiingen bekijken en zien hoe deze speciaal op ter
reinen waar in het geheel geen vegetatie gewenst is, op deze middelen reageren. Wan
neer men kennis genomen heeft van de uiteenlopende wijzen waarop een plant aan
de werking van een fytotoxisch produkt kan ontsnappen, verwondert het echter niet dat
de onkruidbestrijding op onbeteelde terreinen een van de moeilijkste opgaven van de
chemische onkruidbestrijding is. Altijd ontsnappen bepaalde planten aan de werking
van een middel en in de praktijk blijken vaak met mengingen van bestrijdingsmiddelen
de beste resultaten verkregen te kunnen worden. Ook bij de teelt van gewassen zien
we echter reeds mengingen van middelen voor een optimaal effect naar voren komen.
Het doden van planten met chemische middelen is een extreem voorbeeld van
regulering van plantengroei. Veel onkruidbestrijdingsmiddelen worden ook reeds voor
minder drastische ingrepen in het plantenleven benut, bijv. voor bevordering van
vruchtzetting en vruchtval, spruitremming etc. In de toekomst is op dit gebied onge
twijfeld nog een grote verdere ontwikkeling te verwachten.
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BRONNEN VOOR RESISTENTIE
J. C. Dorst

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, Landbouwhogeschool,
Wageningen
Beginnende met de resistentie tegen abiotische factoren, wil ik een voorbeeld noe
men van betrekkelijk oude datum, waarbij doelbewust een bepaald land werd gekozen
als bron voor resistentie tegen ongunstige klimaatsinvloeden. Degenen onder U die het
boek van Paul de Kruif (1929), „Hunger Fighters", hebben gelezen, zullen zich
ongetwijfeld de figuur herinneren van de tarwespecialist C a r 1 e t o n. Deze „wheat
hunter" zocht in Zuid-West Siberië naar tarwerassen, welke de droge, warme zomers
van sommige delen van Noord-Amerika konden verdragen. In Rusland speurde hij
naar wintertarwes, welke zeer lage temperaturen en kale vorst overleven. De door
C a r 1 e t o n geïntroduceerde zomertarwe Kubanka en de wintertarwe Kharkof heb
ben in Noord-Amerika grote verbreiding gevonden en hoewel deze import reeds plaats
vond omstreeks 1900, hebben beide rassen zich nog steeds kunnen handhaven. C a r 1 e t o n zocht dus in Rusland en Siberië in die gebieden, welke in klimaat grote over
eenkomst vertonen met uitgestrekte streken in Noord-Amerika. Van jaar tot jaar
zullen droogte, hitte, koude en harde wind in verschillende maté zijn opgetreden,
doch de resistentie van Kubanka en Kharkof tegen bepaalde ongunstige weersinvloeden
bood een blijvende garantie, dat deze rassen zonder al te groot risico konden worden
verbouwd. Vermeld zij nog, dat ook enkele waardevolle haverrassen in Noord-Ame
rika van Russische oorsprong zijn.
In het algemeen zal men voor het verkrijgen van materiaal met resistentie tegen
abiotische invloeden de blik wenden naar gebieden waar een bepaalde ongunstige
factor veelvuldig en/of in sterke mate voorkomt. Ik denk hierbij aan lage tempera
tuur, hoge temperatuur, droogte, lage of hoge pH, zoutgehalte van de bodem, enz.
Maar men mag hierbij niet uit het oog verliezen, dat dergelijke resistenties vaak nog
zeer relatief zijn, omdat zij in hun uitwerking in sterke mate afhankelijk zijn van de
ontwikkeling der plant en van de omstandigheden, welke vóór, tijdens en na de
„belasting" heersen. Een bepaald tarweras zal al naar omstandigheden in het éne geval
15° C vorst verdragen en een ander maal 5° C. vorst reeds te gronde gaan.
Voor de plantenveredelaar is verder van groot belang te weten, dat bepaalde resis
tenties vaak min of meer gekoppeld zijn aan andere eigenschappen. In het WestEuropese tarwe-sortiment bijv. gaat kouderesistentie gepaard met grote koudebehoefte
en trage voorjaarsontwikkeling. Trage voorjaarsontwikkeling wordt echter algemeen
beschouwd als een belemmering voor het verkrijgen van maximale producties. Nu
heeft men gevonden, dat enkele Canadese zomertarwerassen, een goede kouderesisten
tie verenigen met een snelle voorjaarsontwikkeling. Ook in enkele Russische zomertarwes komt deze combinatie van eigenschappen voor. En zo zien we het paradoxale
verschijnsel, dat thans Canadese zomertarwes worden benut om te trachten de koude
resistentie te verhogen van Nederlandse wintertarwe. De objectiviteit gebiedt te ver-
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melden, dat het hier niet gaat om extreem lage temperaturen. Resistentie wordt uiter
aard voor de landbouwpraktijk pas van belang, indien zij is gecombineerd met vele
andere eigenschappen, welke beantwoorden aan het doel van de teelt en de omstan
digheden, waaronder deze plaats vindt. In vele gevallen zal het „inbouwen" van
bepaalde resistentie in een rassensortiment meer moeilijkheden opleveren, naarmate
bodem, klimaat en cultuurmaatregelen in het land van herkomst meer afwijken van
die in het land van import. En zo zal ook nog afgewacht dienen te worden, of zoëvengenoemde Canadese zomertarwes ons nog onaangename verrassingen zullen bereiden
wat strosteyigheid en gevoeligheid voor bepaalde ziekten betreft. Theoretisch kan men
door terugkruising, eventueel herhaalde terugkruising, dergelijke moeilijkheden gemak
kelijk overwinnen; in de praktijk blijkt het vaak niet eenvoudig te zijn.
Bij resistentie tegen biotische factoren hebben we te maken met twee levende orga
nismen. Zowel de waardplant als de parasiet kunnen genetisch sterk gevarieerd zijn
hetgeen voor beide selectiemogelijkheden biedt. Door mutatie en kruising kunnen
nieuwe vormen ontstaan. De kans dat een groep van planten, welke men als ras aan
duidt, hierdoor noemenswaard zal veranderen is zeer gering en in sommige gevallen
zelfs uitgesloten. Daarentegen is het gevaar voor nieuwe gevaarlijke fysio's of biotypen
van de parasiet steeds aanwezig, terwijl ook de kans op verhuizing of vermeerdering
van reeds bestaande vormen niet mag worden onderschat.
Het optreden van nieuwe fysio's heeft in sommige kringen enig pessimisme gewekt,
in die zin, dat alle z.g. resistente rassen na kortere of langere tijd hun waarde zouden
verliezen, omdat de parasiet zich heeft „aangepast". Men noemt dan als voorbeeld de
Joncquois en de Heine VII, twee tarwerassen, die reeds enkele jaren na hun entree
zeer sterk werden aangetast door de gele roest. In dit verband mag toch worden ge
wezen op rassen, welke jarenlang werden geteeld zonder ernstige beschadiging. De
Wilhelminatarwe is ruim 40 jaar een belangrijk ras geweest, de Julianatarwe ruim 30
jaar. Ze zijn niet verdwenen omdat ze te lijden kregen van ziekten, doch omdat nieuwe
rassen een hogere opbrengst gaven. De vraag rijst, in hoeverre de genoemde rassen
ook dienst zouden kunnen doen als bron voor resistentie.
Van sommige ziekten hebben bepaalde fysio's een locaal karakter. Bovendien blijkt
materiaal, dat van elders wordt betrokken soms zeer gevoelig te zijn voor ziekten,
welke in het land van herkomst niet of slechts sporadisch voorkomen en waartegen
noch de mens noch de natuur geselecteerd heeft. Dit alles betekent, dat nieuw mate
riaal, dat de naam heeft resistent te zijn, nauwkeurig moet worden getoetst en boven
dien dat het van groot belang is ook iets te weten, omtrent de overige eigenschappen.
Wanneer men op zoek gaat naar bronnen voor resistentie, kunnen we voor sommige
ziekten zeer dicht bij huis blijven, doch dienen we voor andere geografisch en taxonomisch grote sprongen te maken.
Toen ik in 1919 begon met het kweken van nieuwe aardappelrassen, werd als eis
gesteld, dat deze onvatbaar moesten zijn voor wratziekte. De keuze der ouderplanten
was moeilijk, omdat in het Nederlandse sortiment slechts 2 of 3 onvatbare rassen
voorkwamen. Daarom heb ik destijds ook een aantal Engelse rassen in het kruisings
programma opgenomen, hoewel ik me zeer goed bewust was, dat ik daarmede enkele
minder gewenste eigenschappen op de koop toe moest nemen. Deze Engelse rassen
waren witvlezig, hadden naar Nederlandse begrippen een slechte consumptiekwaliteit
en bezaten een laag gehalte aan drogestof en dus ook aan zetmeel. Thans heeft men
in Nederland, wat onvatbaarheid voor wratziekte betreft, een zeer ruime keuze in
rassen, welke als géniteur kunnen dienst doen. Doch de Synchytrium endobioticum,
die jaren lang als eenzame figuur heeft gestaan tussen de parasieten, blijkt ook meer
dan 1 fysio te tellen. En het grootste deel van onze zg. onvatbare rassen is vatbaar

75

voor één of meer van deze fysio's. Gelukkig is dit gevaarlijke fysio nog niet in Neder
land geconstateerd. Maar op proefvelden in Duitsland is gebleken, dat het aantal
Nederlandse rassen, dat hierdoor niet wordt aangetast op de vingers van één hand is
te tellen. Eigenlijk is alleen Ultimus onvatbaar. En wil men ook aan dit nieuwe fysio
aandacht schenken, dan zal men in buitenlandse praktijkrassen en misschien ook wel
in „wild" materiaal naar de goede géniteurs moeten zoeken.
Een ander voorbeeld wil ik ontlenen aan het vlas. Het oude landras, het Friese
witbloei, werd vaak sterk aangetast door vlasroest (Melampsora lini) en het hiermede
gepaard gaande „zwart stip". De Concurrent, door lijnselectie hieruit verkregen, was
in dit opzicht aanmerkelijk beter. Toen dit ras zijn weg vond buiten de Nederlandse
grenzen, kwamen er klachten uit Egypte, Australië en Amerika, dat de Concurrent
soms zeer sterk werd aangetast. Later werden ook de klachten van Nederlandse telers
talrijker, vooral uit de provincie Groningen.
Voor het vinden van resistentie tegen de vlasroest is toen de blik gewend naar
Australië, Amerika en Rusland. Het interessantste voor U is wellicht het vlas uit
Australië. Door Pugsley (1943) werd het olievlas Ottawa gekruist met Concur
rent. Een nakomeling hiervan werd weer teruggekruist met Concurrent en hieruit
werden een tweetal rassen verkregen, welke tot nu toe in Nederland niet werden
aangetast. Deze rassen waren echter niet geschikt om direct als praktijkras te kunnen
dienst doen, maar zijn zeer waardevol als géniteur voor roestresistentie. Waar ik nog
met nadruk op wil wijzen is, dat hier een olievlas de bron was voor de roestresistentie
van onze vezelvlassen, terwijl ook zeer vermeldenswaard is, dat niettegenstaande het
grote aantal fysio's, dat van vlasroest bekend is, deze rassen nog zijn vrijgebleven.
Hoe dit zou zijn geweest, indien deze rassen in het groot zouden zijn verbouwd, is
nog een vraag, waarover men alleen speculatieve beschouwingen kan houden. Een
voorbeeld, dat in een landras goede resistentie werd gevonden, levert het Zweedse vlas
ras Hercules dat te Svalöf werd geselecteerd uit het Russische blauwbloei. In Neder
land is dit ras vele jaren verbouwd geworden in streken met vlasbrand. Het bezit een
goede resistentie tegen deze ziekte; van de 5 vlasrassen vermeld in de Rassenlijst 1959,
zijn er 4 met Hercules „bloed" waarvan er 3 zijn met een zeer goed cijfer voor resis
tentie tegen vlasbrand. Wanneer de kweker zo gelukkig is, dat in het sortiment van
praktijkrassen goede resistenties voorkomen, is het veredelingsschema in principe zeer
eenvoudig. De Rassenlijsten vormen in dit opzicht een rijke bron van gegevens en
daarmee indirect een bron voor materiaal.
Bij de aardappelmoeheid, veroorzaakt door Heterodera rostochiensis lag het pro
bleem niet zo eenvoudig. Alle rassen behorende tot de subsp. tuberosum van de soort
Sol. tuberosum werden aangetast en vormden rijkelijk cysten. Evenwel werd in de
subsp. andigena van dezelfde soort een drietal nummers gevonden, welke weliswaar
werden aangetast, maar waarop geen of slechts sporadisch cysten worden gevormd.
'Huijsman (1958) kon na kruising met onze gewone aardappelrassen aantonen, dat
deze eigenschap dominant monofactorieel overerft. In materiaal, dat door T o x o p e u s
(1958) werd bijeengebracht uit Peru en Bolivia, kwamen op ± 900 nummers er 3 voor,
welke eveneens deze vorm van resistentie bezitten. Subsp. andigena heeft als kortedagplant voor de veredelaar wel enige bezwaren, maar het kruisen zelf biedt geen extra
moeilijkheden. Hoewel ook van de Heterodera meer dan 1 biotype bekend is, en de
resistente nummers met het nieuwe biotype wel rijkelijk cysten vormen, is deze
resistentie toch nog zeer belangrijk. Dit neemt evenwel niet weg, dat men weer op zoek
moet naar nieuwe bronnen voor resistentie en het ligt voor de hand deze te zoeken in
de bakermat van vele Solanum soorten nl. in Zuid- en Midden-Amerika. En hierbij zal
men zich niet mogen beperken tot de Subsp. andigena, doch ook andere botanische
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soorten dienen te onderzoeken. Het schijnt, dat Solanum vernei in dit opzicht goede
perspectieven biedt.
Er zijn tal van gevallen, dat een bepaalde botanische soort de resistentie leverde
voor een andere botanische soort, welke als cultuurplant wordt gebezigd. Uit de
kruising Hordeum laevigatum x Goudgerst (Hordeum vulgare), welke reeds door mijn
voorganger Prof. Ir C. Broekema werd uitgevoerd in 1928, zijn voortgeko
men de Minerva en de Vada. Zij staan mede bovenaan in productie, overtreffen verre
de beide ouders. Minerva is het enige ras dat voor resistentie tegen meeldauw het
cijfer 9 kon behalen. Zij dankt deze resistentie aan de Hordeum laevigatum. In
Amerika en Canada werd grote schade ondervonden van zwarte roest en kroonroest
in de gewone haver (Avena sativa). Tegen zwarte roest beschikte men over goede
resistente rassen, doch ten aanzien van de kroonroest was het droevig gesteld. In 1929
werd uit Uruguay de Victoria oat ontvangen, behorende tot de Avena byzantina. Deze
was zeer resistent tegen kroonroest. Deze Victoria werd gekruist met de Richland,
waarbij 1 zaadje werd verkregen. Hieruit zijn zeer waardevolle rassen voortgekomen,
waarin resistentie tegen zwarte roest, kroonroest en brand; verder rassen met hoge op
brengsten, stevig stro en prima kwaliteit. Toen het Victoria-bloed op grote schaal was
benut en tal van nieuwe rassen snel een grote verbreiding hadden gevonden, bleek,
dat ze zeer gevoelig waren voor een Helminthosporium-ziekte die men aanduidde als
Victoria blight. In 1931 werd in Australië een waardevolle géniteur gevonden in de
vorm van het ras Bond, dat ontstaan was uit de wilde rode haver (Avena sterilis)
gekruist met een vertegenwoordiger van de Avena sativa nl. de Gouden Regen. In
Schotland heeft men reeds sinds jaren proeven genomen met wilde haver (Avena
fatua), het gevreesde onkruid, om te trachten schotresistentie in de cultuurhaver te
kweken. De vier genoemde botanische soorten Avena sativa, byzantina, sterilis en
fatua bezitten alle 42 chromosomen. Ik moet hierop onmiddellijk laten volgen, dat het
voorkomen van gelijke aantallen chromosomen nog geen garantie biedt voor kruisbaarheid of fertiliteit van de hybride. Bij tarwe zijn een tweetal gevallen bekend, dat
de 28 chromosomen tellende Triticum durum gekruist met de 42 chromosomen tellende
Triticum vulgare het aanzien heeft gegeven aan rassen met een behoorlijke resistentie
tegen zwarte roest.
Als klassiek voorbeeld van onverwacht schitterende resultaten door kruising van
twee verschillende botanische soorten, kan worden genoemd het veredelingswerk met
suikerriet op het Proefstation Oost-Java. Het wilde riet, Saccharum spontaneum, dat
veelvuldig als onkruid voorkomt en eigenlijk niet de naam suikerriet mag dragen, heeft
door spontane kruising met het nobele riet Saccharum officinaris het kassoer gegeven.
Dit nog tweemaal teruggekruist met het gewone suikerriet leverde de beroemde P.OJ.
2878, een ras dat uitmuntte door hoge opbrengsten en hoge resistentie tegen sereh en
gele strepenziekte. In vele opzichten vergelijkbaar met de suikerrietveredeling is de
veredeling op resistentie tegen Phytophthora infestans, waarbij de 72 chromosomen
bevattende Solanum demissum wordt gekruist met Sol. tuberosum, welke 48 chromo
somen bevat. Na enige terugkruisingen met Sol. tuberosum belandt men weer in de
buurt van 48 chromosomen. De Sol. demissum wordt hier dus gebruikt als bron van
een bepaalde resistentie, welke in het Sol. tuberosum-materi&sX niet voorkomt. Aan
de omstandigheid dat door het optreden van nieuwe fysio's de veredeling moeilijker is
dan enige jaren geleden werd vermoed, moge ik verder stilzwijgend voorbij gaan.
Van soortskruisingen ter verkrijging van resistenties kunnen we verder voorbeelden
vinden bij tabak, katoen, koffie, appel, peer, pruim en vele andere gewassen. Het
meest sprekende geval levert wellicht Lycopersicum pimpinellifolium, een in het
wild voorkomende soort, welke vruchtjes levert ter grootte van een erwt. Deze wordt

77

gebezigd om onze gewone tomaat, L.esculentum, te veredelen op resistentie tegen
Fusarium, Cladosporium, spotted wilt (virus ziekte) en tegen scheuren van vruchten.
Bovendien is Lycopersicum pimpinellifolium ook nog gebruikt om de rijptijd te ver
vroegen en het ascorbine-gehalte te verhogen. Soms behoeft niet de lange weg van
kruising te worden ingeslagen. Toen omstreeks 1900 de koffiecultuur op Java te gronde
dreigde te gaan door de koffieroest heeft men de Coffea arabica vervangen door de zg.
robusta-koffie, behorende tot de soort Coffea canephora, waarbij als bijzonderheid nog
kan worden vermeld, dat de eerste somatisch 44 chromosomen telt, de laatste 22.
Wanneer we in het taxonomische systeem nog een stapje verder gaan, komen we
aan kruisingen tussen verschillende botanische geslachten. Het zal U wellicht niet
onbekend zijn, dat bijv. de gewone tarwe, Triticum vulgare, gekruist kan worden met
rogge, Secale cereale. Eén der beweegredenen om deze kruisingen te maken is ge
weest, om te trachten een nieuwe vorm te vinden met vele gunstige eigenschappen
van de tarwe, maar met minder ziekten. Deze tarwe-roggekruisingen hebben in het
algemeen niet (of nog niet) aan de verwachtingen beantwoord. Volgens de Russische
onderzoeker T s i t s i n heeft men in zijn land zeer gunstige resultaten verkregen met
de kruising van de kweek Agropyron met Triticum vulgare. Hieruit zouden na vele
terugkruisingen rassen zijn ontstaan met waardevolle resistentie o.a. tegen roestziekten, meeldauw, steenbrand, koude en hoog zoutgehalte van de bodem.
Volledigheidshalve moet ik in dit verband nog even Uw aandacht vestigen op het
belangrijke vraagstuk der onderstammen. Terwijl vroeger in de eerste plaats werd
nagegaan de invloed van de onderstam op de ent, heeft men in later jaren veel studie
gemaakt van de onderstam, om aan ongunstige eigenschappen van de bodem het
hoofd te bieden. Ik denk hier niet alleen aan bodemziekten van parasitaire aard, doch
ook aan gebrekziekten, aan slechte structuur en aan hoge zoutconcentraties. Bij het
opsporen van resistentie is men ook hier vaak terecht gekomen bij andere botanische
soorten. De bestrijding van de druifluis Phylloxera vastatrix is een oud voorbeeld, ter
wijl het enten van de komkommer Cucumis sativus op de Cucurbita ficifolia, zulks
ter voorkoming van Fusarium, van meer recente datum is.
Om U een indruk te geven van de aard en van de verscheidenheid van bronnen
voor resistentie, heb ik hier en daar een greep gedaan uit de talrijke voorbeelden. Terwille van de overzichtelijkheid wil ik deze bronnen thans rangschikken in 3 rubrieken,
welke echter niet steeds scherp te scheiden zijn.
I. B e s t a a n d e
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Over hierin voorkomende resistentie geven de rassenlijsten, bulletins, of hoe ze
verder mogen heten, belangrijke inlichtingen. Ook publicaties over erfelijkheidsonderzoek en fytopathologie vormen vaak bronnen voor gegevens. Door de F.A.O. zijn
lijsten samengesteld van de belangrijkste rassen van tarwe en rijst van de gehele
wereld. Bij de tarwe vinden we onder het hoofd „Reaction to diseases and insects"
niet minder dan 27 verschillende ziekten en plagen; bovendien nog enkele kolommen
voor abiotische invloeden. In deze kolommen vindt men voor de rassen een waarde
ringscijfer. Op vele instituten heeft men grote collecties van rassen.
II. Landrassen
De landrassen zijn een rijke bron geweest en zijn ook thans nog een bron voor
resistentie. Naarmate de gekweekte rassen toenamen, is het aantal landrassen afgeno
men. Er is reeds veel verloren gegaan en het is moeilijk om uit te maken of daardoor
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ook onherstelbaar verlies is geleden, wat betreft sommige resistenties. Allerwegen
wordt dan ook tegenwoordig getracht de oude landrassen in stand te houden. De
landrassen zijn in het algemeen populaties met een zeer grote verscheidenheid aan
genotypen, die gedurende vele eeuwen blootgestaan hebben aan natuurlijke selectie.
III. Genencentra
Volgens de theorie van de Russische onderzoeker Vavilov (1949/1950) zijn
er enkele betrekkelijk kleine gebieden in de wereld, waar een zeer grote verscheiden
heid en grote rijkdom aan genotypen voor bepaalde botanische geslachten en soorten
voorkomen. Hieronder vallen talrijke landrassen, welke sinds onheugelijke tijden door
de inheemse bevolking onder zeer uiteenlopende omstandigheden van bodem en kli
maat zijn geteeld. Daarnaast komen ook z.g. wilde vormen en primitieve vormen voor.
Deze worden zo belangrijk geacht voor de plantenveredeling, dat in de Europese Ver
eniging voor Veredelingsonderzoek „Eucarpia" een speciale sectie voor „wilde soorten
en primitieve vormen" is opgericht.
Expedities naar dergelijke genencentra zijn zeer kostbaar en de instandhouding van
levende collecties in andere landen is zeer moeilijk en geldverslindend. Vandaar dat
er de laatste jaren stemmen opgaan om in de genencentra zelf verzamelingen aan te
leggen, deze ter plaatse te bestuderen en te onderzoeken op resistentie tegen belang
rijke ziekten, plagen of andere ongunstige factoren.
Uit dit alles blijkt duidelijk, dat vele der tegenwoordige expedities een geheel ander
karakter hebben dan die welke vroeger werden gemaakt. Vroeger gingen de systematici
op zoek naar nieuwe soorten, welke als herbarium-materiaal werden verzameld en
bewaard; thans worden levende collecties aangelegd.
Terwijl Carleton in Siberië en Rusland rassen trachtte op te sporen die bruik
baar waren voor gebieden in Noord-Amerika, gaat de moderne plantenveredeling op
jacht naar waardevolle genen. En het is merkwaardig, dat men zijn jachtterreinen
zoekt in z.g. achterlijke gebieden, waar de moderne plantenveredeling de grote rijk
dom aan genotypen nog ongerept heeft gelaten. Door de bestraling en mutagene
agentia heeft men een enkele maal resistentie kunnen opwekken, maar m.i. zal het de
mens niet gelukken om binnen afzienbare tijd te bereiken hetgeen de natuur onder
zeer uiteenlopende omstandigheden en met een onvoorstelbare hoeveelheid materiaal
in de loop van ontelbare eeuwen door mutatie, kruising en selectie aan de mensheid
heeft geschonken.
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PROBLEMEN BIJ DE VEREDELING OP RESISTENTIE
H. J. Toxopeus

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, Landbouwhogeschool,
Wageningen
Het vinden van resistentie is, op een hoge uitzondering na, het begin en niet het
einde van een veredelingsprogramma. Het doel van een dergelijk program is de resis
tentie te combineren met een complex van eigenschappen, dat de plant maakt tot een
in de landbouw bruikbaar gewas.
In uitzonderingsgevallen is de dreiging van de ziekte zo ernstig, dat alles wordt
geaccepteerd, als het maar min of meer resistent is. Dit was enkele jaren geleden het
geval, toen een bron voor resistentie tegen aardappelmoeheid werd gevonden in een
ras van Sol. tuberosum subsp. andigena. Men zou al tevreden zijn indien de produktie
van een resistent ras slechts 70% van normaal zou bedragen en de vorm zou er ook
niet veel toe doen, als op besmet terrein slechts aardappelen zouden mogen worden
verbouwd. Het door hybridisatie na enkele jaren reeds verkregen materiaal is echter
wat landbouwkundige waarde betreft, erg meegevallen en men verlangt nu eigenlijk
minstens de normale produktie en verwacht zelfs meer.
Het wordt nu als vanzelfsprekend beschouwd, dat resistentie erfelijk is en te com
bineren met allerlei gewenste eigenschappen. In de eerste decennia van deze eeuw
was men daarvan allesbehalve algemeen overtuigd. Er zijn op dit punt grote menings
verschillen geweest, die te wijten waren aan een gebrek aan kennis van het bestaan
— en naderhand van de wijze van ontstaan — van fysiologische rassen van de para
siet. Het groeiende inzicht in de fundamenten van de genetica en het in kringen van
fytopathologen algemeen doordringende besef, dat deze grondslagen van de erfelijk
heidsleer niet alleen voor hogere, maar ook voor alle lagere organismen gelden, heeft
veel bijgedragen tot de mogelijkheid een exacte analyse uit te voeren van wat in deze
samenhang adaptatie wordt genoemd en wat eigenlijk prae-adaptatie moest heten.
Het feit, dat resistentie erfelijk is impliceert nog niet, dat combinatie met alle
andere eigenschappen in principe mogelijk is. Er doen zich gevallen voor, waarbij het
gen, behalve resistentie ook een aantal andere eigenschappen rechtstreeks bepaalt,
waaronder er voorkomen die landbouwkundig gezien ongewenst zijn (pleiotropie). Zo
lijkt het er veel op, alsof de genen, welke bij de aardappel de graad van resistentie
tegen Phytophthora bepalen (veldresistentie) ook de rijpingstijd van het gewas beïn
vloeden en wel zodanig, dat de hoogste graad van resistentie niet is te combineren
met een vroege rijping.
Bekend is ook het voorbeeld van de resistentie van de gekleurde uien tegen Colleto
trichum circinans (Walker, 1957). Het blijkt niet mogelijk te zijn witte uien te
kweken die resistent zijn. De aanwezigheid van fenolen, die met de vorming van
kleurstof samenhangen, is oorzaak van de resistentie.
In andere gevallen is het samengaan van resistentie met een andere ongewenste
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eigenschap niet een kwestie van de bepaling van beide door één gen, maar van het
feit, dat de twee genen voor deze eigenschappen op het chromosoom zo dicht bijeen
liggen, dat ze slechts bij zeer hoge uitzondering van elkaar los kunnen geraken
(koppeling).
Zonder uitgebreid nader onderzoek kan men geen keuze doen tussen de mogelijk
heid van pleiotropie en sterke koppeling. Als het gaat om een zeer belangrijke recombinatie van eigenschappen, dan is de veredelaar wel gedwongen optimistisch te zijn
en de mogelijkheid van zeer sterke koppeling in zijn werk te verdisconteren. Het
bewijs namelijk, dat men al of niet met koppeling te maken heeft, is slechts positief
te leveren. Gelukkig staat de kweker slechts bij uitzondering voor deze moeilijkheid.
Bij het gebruik van primitieve of wilde resistente soorten als géniteur bestaat bij vele
kwekers van nieuwe rassen nog dikwijls de vage angst, dat de resistentie met „wilde"
eigenschappen gekoppeld zou zijn en dat hij deze eigenschappen niet kwijt zou kun
nen raken. Hoe meer van dit wilde materiaal op bruikbaarheid wordt onderzocht, hoe
meer blijkt, dat er voor deze angst weinig grond bestaat. Ze spruit deels voort uit de
mystieke voorstelling, dat iets goeds een zekere compensatie naar de slechte zijde zou
moeten inhouden.
De werking van de resistentie-genen berust daarop, dat ze de plant het vermogen
verlenen eigenschappen te ontwikkelen, die de parasiet verhinderen schadelijk op te
treden. De hindernissen zijn van zeer uiteenlopende aard en zo behoeft het geen
verwondering te baren, dat de erfelijke basis van de resistentie ook zeer verschillend
van structuur is. De erfelijkheid van de resistentie gehoorzaamt aan precies dezelfde
wetten als die van elke andere eigenschap, zodat het weinig zin zou hebben hierop nader
in te gaan, ware het niet, dat de mogelijkheden op resistentie te veredelen daarmee ten
nauwste samenhangen.
Het is misschien goed er hier op te wijzen, dat het begrip resistentie ook voor de
parasiet kan worden gebruikt, men kan zeggen, dat de parasiet resistent is tegen de
waardplant, als ze erin slaagt deze plant als voedingsbodem te gebruiken. Ook deze
resistentie (of virulentie) bezit een genetische achtergrond.
Aan het begin van de uitwisseling van genen van twee planten staat altijd een
kruising, in dit geval tussen een resistente plant en een plant behorende tot een cul
tuurras. Indien deze planten tot dezelfde soort behoren dan is deze uitwisseling ge
makkelijk te bereiken. Indien ze echter tot verschillende soorten behoren, kunnen
meer of minder grote moeilijkheden worden verwacht.
De resultaten van soortskruisingen lopen al naar de geslachten waartoe ze behoren
zeer sterk uiteen. Er zijn geslachten zoals Citrus en Solanum (sectie tuberarium),
waarin vrijwel alle soorten zonder grote moeilijkheden onderling te kruisen zijn; in
de meeste geslachten van de Ranunculaceën daarentegen zijn de mogelijkheden uiterst
beperkt.
Van sommige soortskruisingen is de Fi voldoende fertiel om daarmee het kruisings
program verder te vervolgen, in andere gevallen zijn deze hybriden volkomen steriel.
In dit laatste geval kan door verdubbeling van het aantal chromosomen van de Fi
plant dikwijls fertiel materiaal voor de voortzetting van het werk worden verkregen.
Bij de geslachtskruising Seeale cereale x Triticum vulgare gelukt het op deze wijze
zelfs een fertiele geslachtshybride te verkrijgen.
Soms wordt wèl zaad na kruising verkregen, maar gelukt het niet daaruit planten
op te kweken. In zulke gevallen kan embryocultuur een oplossing bieden. Gelukt de
kruising in het geheel niet, dan kunnen gunstige resultaten worden verkregen door
van één of van beide ouders het aantal chromosomen te verdubbelen.
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Er zijn ook gevallen waarin een overbruggende kruising uitkomst kan brengen.
Het volgende voorbeeld illustreert de mogelijkheden. De zeer vormenrijke Mexi
caanse wilde soort Sol. stoloniferum, die waardevolle genen bezit voor resistentie
tegen Phytophthora en tegen het Y-virus, is niet dan met de grootste moeite recht
streeks met de aardappel te kruisen. Wel echter gelukt de kruising met de soort Sol.
chacoense, die in Uruguay inheems is. Deze laatste soort is eveneens vrij gemakkelijk
met de aardappel te hybridiseren. Gehoopt werd nu, dat de stoloniferum-chacoense
hybride fertiel zou zijn en dat via deze plant een weg zou kunnen worden gebaand
voor de uitwisseling van genen tussen stoloniferum en tuberosum.
Onder enkele honderden Fi-planten was er echter geen enkele fertiel, zodat hier
ogenschijnlijk de pas was afgesneden. Door verdubbeling van het aantal chromosomen
van deze soortshybride werden zeer fertiele planten verkregen, welke zich met groot
gemak met allerlei aardappelrassen laten kruisen (T o x o p e u s, 1946).
Zo zijn er in de afgelopen 25 jaren, vooral ook door de ontdekking van colchicine
als middel om betrekkelijk gemakkelijk chromosoomverdubbeling te bewerkstelligen,
allerlei nieuwe wegen gevonden om de moeilijkheden te overwinnen, welke zich bij
het gebruik van soortskruisingen in een veredelingsprogramma voor kunnen doen.
Het spreekt wel vanzelf, dat de kruisingspogingen niet bij de soortsgrenzen halt
behoeven te houden, maar dat uiteindelijk ook geslachtskruisingen in het werk zullen
moeten worden betrokken, als dat noodzakelijk zou zijn.
Combinatie van resistentie met de overige landbouwkundig belangrijke eigen
schappen kan het gemakkelijkst worden verkregen door met het werk, de weg van
de minste weerstand volgende, binnen de soortsgrenzen te blijven en pas daarbuiten
te gaan indien geen resistentie wordt gevonden.
We dienen echter wel te beseffen, dat buiten de soort erffaktoren voor resistentie
zullen kunnen voorkomen, die daarbinnen niet bestaan en die een bijzondere steun
aan de stabiliteit van binnen de soort bestaande resistentie zullen kunnen geven. Het
volgen van de gemakkelijkste weg brengt het gevaar met zich mede, dat men te snel
met een mogelijk slechts tijdelijk succes tevreden is. Natuurlijk dient men deze snelle
weg energiek te vervolgen maar daarnaast zal het oog gericht moeten blijven op
mogelijkheden, die moeilijker zijn te realiseren, maar wellicht van grotere waarde
kunnen zijn. Met het oog op de altijd aanwezige dreiging, dat de resistentie geheel of
ten dele waardeloos wordt door het optreden van nieuwe rassen van de parasiet, moet
elke kans, aan de reeds verkregen resistentie de steun van nog andere resistentiegenen
te geven, worden benut.
Een voorbeeld van het naast elkaar lopen van verschillende programma's die uit
eindelijk hetzelfde doel dienen, is dat van de veredeling op resistentie tegen aardap
pelmoeheid. Voor door Ell en by (1952) binnen het Zuid-Amerikaanse rassensortiment van Sol. tuberosum .vubsp. andigena resistentie was vastgesteld, was reeds be
kend, dat de wilde soort Sol. vernei over resistentiegenen beschikte. Met deze soort en
met nog enig ander materiaal was in 1950 reeds voorbereidend werk verricht, waar
uit wel bleek, dat de uitwisseling van genen met Sol. tuberosum moeilijk zou zijn te
realiseren.
In 1951 werd ons zaad van de drie resistent bevonden rassen van Sol. tuberosum
subsp. andigena gezonden en datzelfde jaar bleek uit de toetsing van de zaailingen,
dat hiermee snel de gewenste genenrecombinaties zouden kunnen worden verkregen.
Er is toen voorrang gegeven aan de uitvoering van een veredelingsprogram op de
basis van dit materiaal. Met de mogelijkheid rekening houdende, dat de te verkrijgen
resistente rassen door een nieuw optredend aaltjesras zouden kunnen worden aange
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tast, is niettemin op bescheiden schaal met Sol. vernei doorgewerkt en tevens met een
tweetal andere wilde soorten, waarvan inmiddels de resistentie werd ontdekt (H u ij sm a n, 1957).
In 1955 is inderdaad door Dunne t (1957) in Schotland de aanwezigheid van
een fysio B vastgesteld, dat de rassen met resistentie tegen het oorspronkelijke, dat A
is genoemd, kan aantasten en tevens dat de soort Solanum vernei daartegen resistentie
vertoont. Volgens zeer recente onderzoekingen van Hu ijsman (1959) is dat ook het
geval bij de wilde soort Sol. kurtzianum. Deze soort heeft op Sol. vernei voor, dat de
resistentie wordt bepaald door enkele genen met een groot effect, zodat planten welke
deze genen bevatten bij de toetsing geheel vrij zijn van cysten, terwijl van alle vatbare
planten de wortels dicht met cysten zijn bezet. Het tot nu toe gevonden resistente
materiaal van Sol. vernei bezit vele resistentie-genen elk met een gering effect, zodat
in de nakomelingschap van kruisingen met vatbaar materiaal, de planten allerlei over
gangen vertonen in bezetting met cysten, zodat de selectie van resistente planten
moeilijk is.
Voorts is in 1955 een grote collectie van in de Andesrepublieken inheemse rassen van
de aardappel bijeengebracht, die nu op resistentie tegen B wordt onderzocht. We hopen,
dat er resistentie wordt gevonden, die een andere fysiologische en derhalve ook gene
tische achtergrond bezit en dat het effekt van de combinatie van beide typen van resis
tentie niet door de genetische potenties van de parasiet zal kunnen worden afgebroken,
of althans niet gemakkelijk (Toxopeus, 1958).
Een ander voorbeeld is dat van de veredeling op resistentie tegen Phytophthora in
festons. Sinds het optreden van deze parasiet is er meer of minder bewust overal op
een hoge graad van veldresistentie gewerkt en daarmee zijn belangrijke resultaten ge
boekt, vooral met laatrijpe rassen. Het blijkt echter, dat in het vroege en middenvroege
materiaal de resistentie niet zo hoog kan worden opgevoerd.
In de twintiger jaren werden in de wilde Mexicaanse soort Sol. demissum genen (R)
voor een zeer sterke overgevoeligheidsresistentie ontdekt en daar deze soort ondanks het
feit, dat ze niet tot de naaste verwanten van Sol. tuberosum behoort, toch gemakkelijk
daarmee is te kruisen, is daarmee op vele plaatsen een veredelingsprogram opgezet.
Als gevolg van deze activiteiten zijn een groot aantal zeer produktieve aardappelras
sen ontstaan, met één of meer R-genen, en er is gebleken, dat deze soort van resistentie
met de rijptijd niets te maken heeft. Deze ontwikkelingen worden helaas op de voet
gevolgd door het optreden van fysio's, die de verkregen resistentie doorbreken (Black,
1957).
Er wordt getracht zoveel mogelijk verschillende R-genen in één aardappelras samen
te brengen en tevens een zo hoog mogelijke graad van veldresistentie in te kruisen. Door
het laatste echter wordt weer de rijptijd in het program betrokken, zodat deze richting
van werken toch niet de ideale oplossing van dit kweekprogram zal zijn.
Daarom is men op het ogenblik van mening, dat van de soort Sol. demissum niet
alleen de overgevoeligheidsgenen moeten worden gebruikt maar ook de groep erffaktoren, die de graad van aantasting bepaalt als deze soort door de fysio's wordt geïnfekteerd. Misschien zijn deze genen dezelfde, die ook de veldresistentie van Sol. tuberosum
bepalen. Het is echter helemaal niet uitgesloten, dat er ook andere in Sol. demissum
voorkomen, want deze beide soorten zijn in hun evolutie sinds het Krijt van elkaar ge
scheiden geweest en Sol. demissum is vermoedelijk het meest intensief met Phytoph
thora in aanraking geweest. De veronderstelling lijkt niet te gewaagd, dat zich in deze
soort onder de selectiedruk van de parasiet, aanmerkelijk meer genen en van grotere
verscheidenheid hebben kunnen ophopen dan in S. tuberosum.
Tenslotte bestaan er nog vele andere knoldragende wilde Solanum-soorten in Mexico,

83

die in hoge mate resistent zijn tegen Phytophthora. Deels zullen deze soorten weer
dezelfde resistentiegenen bevatten als Sol. demissum, maar er kunnen nog andere
in aanwezig zijn. Deze soorten zijn niet of slechts met zeer weinig resultaat met Sol.
tuberosum te hybridiseren en dat verklaart voor een gedeelte het feit, dat daarmee
nauwelijks is gewerkt. Niettemin moet het van het grootste belang worden geacht al
het mogelijke te proberen om de moeilijkheden op te lossen, die het betrekken van dit
nieuwe materiaal in een veredelingsprogram in de weg staan. Daarmee is een begin
gemaakt en naar het zich laat aanzien zullen toch wel enkele sluipwegen worden ge
vonden, waarlangs de resistentie-genen in Sol. tuberosum kunnen worden binnenge
smokkeld.
In grote lijnen gezien lopen er in dit geval drie programma's naast elkaar en het is
natuurlijk de bedoeling deze in een zo vroeg mogelijk stadium naar elkaar toe te buigen
om uiteindelijk kweekmateriaal te verkrijgen, waarin resistentie van allerlei aard is
verenigd en een zo sterk mogelijke linie van verdediging tegen de pathogene potenties
van de parasiet is opgeworpen.
Wanneer op deze wijze de netten steeds wijder worden uitgegooid en materiaal in het
werk wordt betrokken, dat steeds verder in verwantschap van de geteelde soort verwij
derd is, dan zal het steeds lastiger worden om de gewenste genenrecombinaties te ver
krijgen. Daar staat dan tegenover, dat we ook meer en meer over genen de beschikking
zouden kunnen verkrijgen, waarvan het effekt niet door extreme varianten van de
parasiet kan worden afgebroken.
We kunnen de cultuursoort in het middelpunt plaatsende a.h.w. een cirkel constru
eren, die aangeeft tot welke grenzen men kan gaan met het betrekken van de genen in
het veredelingsprogram en op dezelfde plaats kunnen we de parasiet zetten en een
tweede cirkel trekken, die aangeeft hoever de mogelijkheden van vorming van fysio's
kan gaan. In een gunstig geval ligt de tweede cirkel binnen de eerste en als ze er buiten
ligt moet alles in het werk worden gesteld om de kruisingsmogelijkheden te vergroten.
Zijn de moeilijkheden, die de uitwisseling van de genen in de weg staan overwonnen,
dan wordt de erfelijkheid van de resistentie in engere zin bepalend voor de opzet van
het veredelingsprogram. Al naar resistentie dominant, recessief of intermediair is, naar
het aantal genen dat deze eigenschap bepaalt en naar hun werking, zal de kweker zijn
schema moeten opstellen. Van zeer veel betekenis in samenhang hiermee is ook de
hanteerbaarheid van de toetsingsmethoden.
In het algemeen is het zo, dat men van de resistente, maar dikwijls in andere opzich
ten minderwaardige plant, uitsluitend het resistentie-gen of de resistentie-genen over
wenst te brengen in een vatbaar, maar overigens waardevol ras.
Voor dat doel gebruikt men — zo mogelijk — allerwegen de methode van de her
haalde terugkruising, die meer in het bijzonder bruikbaar is als resistentie d o m i 
nant is en niet op de combinatie van al te veel genen berust. Daarbij wordt de resis
tente plant met het cultuurras gekruist; vervolgens de beste resistente Fi-planten op
nieuw met hetzelfde, of in sommige gevallen met een ander cultuurras, enz. tot men
verkregen heeft wat men wenst (Briggs & Allard, 1953).
Door de voortdurende selectie op resistentie aan de ene kant en op cultuurwaarde
aan de andere kant, heeft een geleidelijke vervanging van de ongunstige genen van de
resistente plant door de gunstige erffaktoren van het cultuurras plaats, met behoud
echter in het materiaal van de resistentie-genen.
Aanvankelijk gaan met het resistentie-gen vele andere genen, die in hetzelfde chro
mosoom gelegen zijn, mee over. Doordat ook binnen het chromosoom recombinatie
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van genen plaats vindt en door de voortdurende selectie op cultuurwaarde, zal het aan
tal „ongunstige" genen, dat in het materiaal wordt meegesleept, steeds geringer worden
en zullen de opeenvolgende terugkruisings-generaties in cultuurwaarde op een steeds
hoger niveau komen.
Het is in deze samenhang wel van belang de nadruk te leggen op de grote betekenis
van een zo scherp mogelijke selectie op cultuurwaarde bij de keuze van de resistente
planten, die moeten dienen als ouder voor de opeenvolgende stappen in het werk. Aan
vankelijk heeft men met wild of primitief uitgangsmateriaal gemeend, dat het verstandig
zou zijn snel achtereen een groot aantal terugkruisingen te maken, ten einde zo vlug
mogelijk de „wilde" eigenschappen kwijt te raken.
Zoals ervaringen met werk, waarbij voldoende tijd voor grondige selectie is genomen,
wel hebben uitgewezen, is deze opvatting bepaaldelijk niet juist. Het blijkt, dat door
scherpe selectie op cultuureigenschappen vanaf het begin, het aantal terugkruisingen
sterk kan worden beperkt, waarbij men nog het voordeel heeft, dat het gevaar van
verlies van genen sterk wordt verminderd. Dit speelt vooral in het geval, dat weliswaar
één of enkele genen in hoofdzaak de resistentie bepalen, maar dat er tevens vele, elk
met een gering effekt bestaan, die toch samen een belangrijke bijdrage tot verhoging van
de resistentie kunnen leveren.
Pijnlijk is zulk een genenverlies ondervonden bij de veredeling op resistentie tegen
Phytophthora met behulp van de dominante overgevoeligheidsgenen (R) uit Sol. demissum. Na vele terugkruisingen werden resistente rassen verkregen met R-genen en toen
deze op iets grotere schaal werden aangeplant werden ze door virulente fysio's aange
tast. Toen bleek, dat er onder deze rassen voorkomen, die van het complex genen, dat
de graad van aantasting bepaalt, weinig hebben overgehouden. Er is in de opeenvol
gende terugkruisingszaaisels alleen maar op aanwezigheid van R-genen geselecteerd.
Men wachtte niet op het optreden van fysio's en kon, omdat de R-genen de planten
tegen aantasting beschermen, niet op aanwezigheid van bijkomstige genen selecteren, die
de graad van resistentie bepalen.
Tenslotte moet in deze samenhang nog attent worden gemaakt op het feit, dat de
slechte kwaliteiten, welke het wilde of primitieve resistente materiaal worden toege
dicht dikwijls sterk zijn overdreven. In dit materiaal kan zelfs veel goeds zitten, hetgeen
wordt gemaskeerd door mogelijk slechts enkele slechte eigenschappen. Dit goeds kan
ook verloren raken bij de snelle opeenvolging van terugkruisingen, als gevolg van te
beperkte selectiemogelijkheden. Het goede uit het onkruid Sol. demissum heeft zonder
twijfel veel tot de bijzondere produktiviteit bijgedragen van de rassen, die met behulp
van deze soort zijn verkregen, ondanks het te snel ontwikkelde veredelingsprogram. Er
mag worden verwacht, dat door intensieve selectie in de tussenstadia van dit terugkruisingsprogram nog wel meer goeds en op verschillend gebied zal kunnen worden ver
kregen.
In een terugkruisingsprogram is het aantal genen, dat de resistentie bepaalt, van
grote betekenis. Is er slechts één dominante faktor in het spel en is het uitgangsmate
riaal daarvoor homozygoot, dan zijn alle Fj-planten resistent en van alle terugkruisingsgeneraties 50% van de planten. Aan het einde van het program zal het verkregen
materiaal heterozygoot voor resistentie zijn, zodat bij gewassen, die door zaad worden
vermeerderd nog fixatie van deze eigenschap, en vermoedelijk nog wel van andere, door
inteelt plaats zal moeten hebben. Bij vegetatief vermeerderd materiaal is dat niet nodig.
De resistentie kan ook op meer genen berusten en van deze kan bijv. één voldoende
zijn om resistentie te veroorzaken. Ook kan het zijn, dat samenwerking van twee of
meer daarvoor nodig is. In dat laatste geval zal het percentage resistente planten in

de terugkruisingszaaisels lager dan 50 zijn en in het geval van veler samenwerking zelfs
veel lager. Hoe lager dit percentage ligt, hoe moeilijker het is het werk tot een goed
einde te brengen, want in het veredelingswerk is niet het verkrijgen van resistentie
alleen het doel, maar van de combinatie daarvan met vele goede cultuureigenschappen.
Daarom moeten altijd grote aantallen resistente zaailingen worden gekweekt, opdat er
ruime keuze zal zijn. Hier komt de toetsingsmethode in het geding als beperkende
faktor. Indien deze met gemak en zekerheid massaal is toe te passen, zal in vele geval
len een gering percentage resistentie geen onoverkomelijke moeilijkheid zijn. Dan kun
nen bij sommige gewassen de moeilijkheden, welke verbonden zijn aan het verkrijgen
van veel kruisingszaad in het geding komen.
In het voorgaande is sprake van aantasting of geen aantasting; in zeer vele gevallen
gaat het echter om een meer of mindere graad van vatbaarheid. Deze wordt dan be
paald door vele genen, elk met een gering effekt. In zulke gevallen is het terugkruisingsprogram bruikbaar, maar aan de toetsing worden dan hoge eisen gesteld, omdat het in
dit geval van uitzonderlijk belang moet worden geacht, dat de ouderplanten, welke
voor een volgende kruising worden gebruikt tot de klasse behoren met de hoogste graad
van resistentie. Het gevaar van genenverlies is hier groot.
In het voorgaande is dominantie van resistentie uitgangspunt van de beschouwingen
geweest en gelukkig is dat voor de meerderheid van de ziekten en plagen wel verant
woord. Er is echter nog een niet onbelangrijke minderheid van gevallen, waarbij resis
tentie geheel of gedeeltelijk recessief overerft.
In deze gevallen kan men de methode van de herhaalde terugkruising niet in de zo
juist beschreven vorm gebruiken. Toch kan men vasthouden aan de richtlijn, dat het
nuttig is enkele malen een cultuurras in het kruisingsprogram op te nemen.
Kruising van het resistente materiaal met een vatbaar cultuurras geeft in dit geval een
vatbaar zaaisel. Kruist men de Fi-planten onderling of wordt zelfbestuiving toegepast,
dan verschijnt in de F2-generatie een bepaald percentage resistente en voor die eigen
schap zaadvaste planten. De beste van deze resistente planten zouden nu kunnen wor
den gebruikt om grote volledig resistente zaaisels op te kweken, waaruit bij vegetatief
zich vermeerderende gewassen wellicht direkt het gewenste kan worden geselecteerd.
Bij door zaad vermeerderde gewassen zou dan door voortgezette lijnselectie het doel
kunnen worden bereikt.
Indien het resistente uitgangsmateriaal zeer sterk verschilt van het te gebruiken cul
tuurras zal in de Fg de gewenste recombinatie van eigenschappen zo zeldzaam kunnen
zijn, dat het aanbeveling verdient uit een beperkte F2 de beste resistente planten met
een cultuurras terug te kruisen, om daarna weer in te telen en zo nodig deze terugkrui
sing nog eens te herhalen.
Bij de aardappel is men voor deze situatie komen te staan bij het kweken op resisten
tie tegen de Coloradokever. Als bron van resistentie is de wilde soort Sol. chacoense
gebruikt, die slechts een ver verwijderde verwant is van Sol. tuberosum. De Fi is vat
baar, maar valt wat cultuureigenschappen betreft wel mee. De F2 bevat een gering
percentage resistente planten, maar is ten opzichte van de Fi generatie een sterke
achteruitgang voor zover het de overige eigenschappen betreft. De resultaten van de
toetsing zijn moeilijk te interpreteren, zodat het praktisch onmogelijk is de beschikking
te verkrijgen over een groot aantal planten met een betrouwbaar hoge graad van resis
tentie. Het gevolg is dat de beste resistente planten als aardappel door de beperkte
keuze een uiterst pover figuur slaan. Kruising van dit materiaal met cultuurrassen geeft
een vatbaar zaaisel, waarin aanmerkelijk betere typen voorkomen dan in de Fi van de
soortskruising. Daarvan worden weer de beste planten onderling gekruist en daaruit
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opgegroeide F2 is weer danig wild maar toch wel iets beter dan de eerste F-j-generatie
etc.
In dit schema verliest men bij elke stap op het ene complex eigenschappen en men
wint op het andere, zodat niet dan moeizaam een vooruitgang in het totaal valt te
verkrijgen. Niettemin is er in principe een mogelijkheid tot de gewenste combinatie van
eigenschappen te komen, maar dan moet het werk in zeer veel grotere omvang worden
uitgevoerd dan — althans in Nederland — de ernst van de bedreiging door de Colorado
kever motiveert.
Indien oplossing van dit probleem ergens ter wereld van zeer veel belang zou zijn,
dan zou het aanbeveling verdienen om een intensief onderzoek in te stellen naar ander
uitgangsmateriaal.
Tot nu toe is uitsluitend sprake geweest van resistentie tegen parasieten en daarbij
zijn in sterke mate de kwalijke mogelijkheden van de potentiële variabiliteit van de
parasiet in het geding gebracht. Er worden ook veredelingsprogramma's uitgewerkt,
welke gericht zijn op het verkrijgen van goede rassen, die resistent zijn tegen abiotische
faktoren als vorst en droogte. Daarbij heeft men het grote voordeel niet met fysio's te
maken te hebben, hetgeen het werk aanmerkelijk eenvoudiger maakt. Daarmee wil
echter niet zijn gezegd, dat het verkrijgen van resistente rassen gemakkelijk zou zijn,
daarvoor is de fysiologie en dus de erfelijkheid van deze resistentie dikwijls te gecom
pliceerd. Ook de toetsing levert dikwijls bijzondere moeilijkheden.
Overigens geldt voor de veredeling op deze eigenschappen alles wat hierboven is ge
zegd met betrekking tot de resistentie tegen parasieten.
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DE BEPALING VAN DE RESISTENTIE
J. C. s' Jacob

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
Onder resistentie zal hier alleen verstaan worden de resistentie tegen dierlijke en
plantaardige parasieten en wel speciaal de bepalingen zoals ze door kwekers worden
gedaan bij de veredeling op ziekteresistentie. Voor meer wetenschappelijk resistentieonderzoek hangt de methode natuurlijk geheel af van het doel dat men zichzelf gesteld
heeft. De meer algemene voorwaarden waaraan ook deze bepalingen moeten voldoen
zijn dezelfde als voor het veredelingsonderzoek en komen dus vanzelf ter sprake.
De problemen van de resistentie tegen abiotische factoren zijn van zo geheel andere
aard dat ze hier onbesproken moeten blijven.
Eén van de voornaamste eisen voor het slagen van een veredeling op ziekteresistentie
is, dat men beschikt over een practische infectiemethode om de verschillen in vatbaar
heid van de kweekproducten te bepalen. De kans op ontsnapping aan de infectie moet
zo gering mogelijk zijn, omdat, vooral bij kruisbestuivers, de reeds bereikte resultaten
weer snel verloren kunnen gaan. Daarom kan men in de meeste gevallen niet afgaan op
de natuurlijke infectie maar is men aangewezen op een kunstmatige methode. Slechts
in enkele gevallen geeft de natuurlijke infectie betrouwbare uitkomsten.
Voorwaarden
Een goede kunstmatige infectiemethode voor dit werk dient aan de volgende eisen
te voldoen:
1. D e m e t h o d e m o e t b e t r o u w b a a r zijn, d. w. z. d e k a n s o p
„escape" moet tot een minimum beperkt zijn. Hiervoor moet de
ecologie van de parasiet volkomen bekend zijn, om de uitwendige omstandigheden voor
de infectie, zoals optimale luchtvochtigheid, luchttemperatuur, bodemtemperatuur en
voedingstoestand, zo gunstig mogelijk te maken. Men moet echter niet vergeten, dat in
zeer vele gevallen de resistentie sterk beïnvloed wordt door de uitwendige omstandighe
den. Men zoekt dus naar resistentie bij de omstandigheden, die voorkomen in het land
waarvoor de nieuwe rassen gekweekt worden; in de meeste gevallen dus voor Neder
landse omstandigheden. Toetst men bijv. landbouwstambonen op hun resistentie tegen
Colletotrichum lindemuthianum, de verwekker van de vlekkenziekte, boven 24° C. dan
zijn vrijwel alle rassen resistent. Doet men daarentegen deze toetsing bij 16-18° C. dan
reageren de rassen op een wijze zoals wij in de praktijk kennen. Bij 10-12° C. echter
worden ook de bekende resistente rassen aangetast, zij het dan minder sterk dan de
vatbare. Bij het kweken van bonenrassen, die bijv. voor Zuid Frankrijk bedoeld zijn, is
toetsing op vlekkenziekte-resistentie dus vrijwel overbodig. Voor het kweken van rassen
voor Midden Zweden en Noorwegen is daarentegen een veel scherper toetsing bij lage
temperaturen nodig en zal men vermoedelijk ook wel van andere géniteurs (ouderras
sen) moeten uitgaan.
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Aan de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid wordt meestal wel voldoende
aandacht besteed, maar ook de lichtintensiteit en daglengte hebben een grote invloed.
Zo is het bekend, dat toetsing van tarwe op gele roest-resistentie in de kas bij 12-16°C.
en een hoge luchtvochtigheid moet geschieden. Doet men dit echter in de winter bij
weinig licht dan reageren verschillende tarwerassen, die onder sterk licht resistent zijn,
als een sterk vatbaar ras. Was dit nu steeds het geval dan kon men nog zeggen, dat
rassen, die dan nog resistent zijn, het zeker bij veel licht ook zullen zijn, maar er zijn
ook gevallen bekend, dat tarwerassen na kunstmatige infectie bij zwak licht juist resis
tenter reageren. Dit kan aan het tarweras liggen maar ook aan het feit, dat de kieming
van de roestsporen bij sterk licht beter is dan bij zwak licht. Het resultaat is echter
gelijk; een foutieve beoordeling van de resistentie. Met deze lichtinvloed wordt door de
kwekers, die dergelijke proeven in de kas graag in de wintermaanden doen omdat ze
er dan meer tijd voor hebben, vaak onvoldoende rekening gehouden.
Men dient ook na te gaan of verschillen in resistentie, die met een kunstmatige in
fectie gevonden worden, ook met de praktijkervaringen overeenkomen. Zo wilden wij
kort geleden (1955-56) trachten resistentie van maïsrassen tegen stengelrot, veroorzaakt
door Gibberella saubinetti, te vinden. We bezigden daarvoor een infectiemethode, die
in Amerika met goed resultaat gebruikt is voor een andere schimmel, Diplodia zeae,
die daar hetzelfde ziektebeeld veroorzaakt, nl. een injiceren van een myceliumsuspensie
in de onderste stengel-internodiën. Wij vonden toen zeer fraaie verschillen tussen ver
schillende maïslijnen, maar deze stemden niet overeen met de ervaringen uit de prak
tijk. Bij een onderzoek in het fytopathologisch laboratorium in Baarn werd later ge
vonden, dat de primaire infectie van de rustende okselknoppen uitgaat en vandaar door
de knopen in het merg dringt. De resistentieverschillen in de praktijk berusten dus
waarschijnlijk op verschillen in doordringen door deze knoppen of door het harde
weefsel in de knopen. Er zal daarom eerst naar een voor de kwekers bruikbare infectie
methode gezocht moeten worden, die van deze rustende okselknoppen uitgaat.
Het zal wel duidelijk zijn, dat al dit werk over de invloed van de uitwendige omstan
digheden op de resistentie en het zoeken van een bruikbare infectiemethode niet door
de kwekers maar door fytopathologen gedaan wordt.
2. D e m e t h o d e m o e t g e s c h i k t zijn o m gelijktijdig e e n g r o o t
aantal planten te behandelen, zonder dat de betrouwbaar
heid er onder lijdt. Het te infecteren materiaal is bij veredelingswerk zeer
groot en wanneer men dit grote materiaal in groepen gaat behandelen is het vaak moei
lijk om de uitwendige omstandigheden voldoende gelijk te houden om de uitkomsten
te kunnen vergelijken.
Deze aantallen zijn vaak veel groter dan men denkt. Zo worden ieder jaar door de
Stichting voor Plantenveredeling ± 100.000 aardappelzaailingen met Phytophthora in
festons geïnfecteerd. Een ander voorbeeld is het volgende. Een tuinbouwkweker infec
teerde 6 x met één week tussenruimte 14000 bonenplanten op hun resistentie tegen
vlekkenziekte. Van deze 84000 planten bleken 9000 planten resistent te zijn en deze
werden op het proefveld uitgeplant voor verdere toetsing. Toevallig trad daar een zeer
zware spontane infectie op, maar slechts 2 van de 9000 planten werden aangetast. Op
84000 planten had men slechts 2 escapes gehad.
3. D e m e t h o d e m o e t e e n v o u d i g t o e g e p a s t k u n n e n w o r d e n
zonder dat zeer kostbare of gecompliceerde technische in
stallaties nodig zijn. Deze eis is van speciaal belang voor landen als Nederland
en Duitsland waar het meeste veredelingswerk gedaan wordt door particuliere kwekers,
die meestal niet over dezelfde mogelijkheden beschikken als grotere instituten. Trou
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wens ook voor deze laatste geldt dit punt, omdat men anders spoedig in conflict komt
met hetgeen onder punt 2 gezegd werd.
Toch moet men een methode niet te gauw verwerpen en de mogelijkheden op een
kleiner kweekbedrijf niet onderschatten. Dikwijls is een schijnbaar ingewikkelde labora
toriummethode zonder veel moeite voor een kweker bruikbaar te maken, omdat te vaak
gedacht wordt, dat niet gewerkt kan worden zonder moderne installaties als klimaat
kamers, enz. Zo wordt in ons land bij de kunstmatige infectie met Phytophthora infes
tons door de kwekers het over glas gedestilleerd metaalion-vrije water met goed gevolg
vervangen door, in houten vaten opgevangen, regenwater en de temperatuur van 10°C.
voor het tot ontkieming brengen van de sporangiënsuspensie wordt bereikt, door deze
in een bekerglas te zetten in een bak met stromend leidingwater, dat hier steeds
een temperatuur heeft van ± 10°C. Een ander voorbeeld levert een kweker, die in de
zomer zijn jonge komkommerplanten in een warenhuis met Cladosporium cucumerinum wilde infecteren, waarvoor een temperatuur tussen 15 en 17°C. nodig is. De met
een sporensuspensie bespoten planten werden onder glazen klokken geplaatst, waarover
met een regeninstallatie koud slootwater werd gesproeid. Hierdoor bleef de temperatuur
onder de klokken gedurende 5 dagen beneden 17°C.
Een fytopatholoog, die zich met deze infectiemethoden bezig houdt, dient daarom
goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden op een veredelingsbedrijf.
4. D e m e t h o d e m o e t a a n g e p a s t zijn a a n het voor h e t be
treffende gewas gebruikte selectieschema. Is bijv. de infectie
methode van dien aard, dat de resistente planten er toch ernstig van lijden, dan dient
men na te gaan of de plant vegetatief vermeerderd kan worden. Zo ja, dan kan de
reactie op een of meer exemplaren van de kloon worden uitgevoerd. Is vegetatieve ver
menigvuldiging niet mogelijk dan moet men trachten, de infectie aan afgesneden plan
tendelen uit te voeren. De vatbaarheid van komkommers voor Cladosporium cucumerinum kan bijv. zeer goed aan afgesneden takken bepaald worden.
Bij tweejarige gewassen zoals stoppelknollen en bieten tracht men de veredeling te
verkorten door het zaad te jarowiseren. In het begin van een veredelingsschema op
knolvoetresistentie of resistentie tegen Cercospora, wanneer alleen op deze eigenschap
pen gelet wordt en de cultuureigenschappen nog niet belangrijk zijn, kan deze methode
grote voordelen hebben. Maar de infectiemethode moet dan zodanig zijn, dat ze op een
ander tijdstip op de jonge gejarowiseerde planten kan worden toegepast.
5. D e i n f e c t i e m o e t zo mogelijk vroeg in de ontwikkeling
van het gewas worden uitgevoerd, opdat reeds snel de
vatbare planten kunnen worden verwijderd. Hierdoor wint de
kweker veel tijd maar ook de kosten van veredeling worden belangrijk verminderd,
omdat met minder terrein kan worden volstaan en juist grote proefvelden maken het
veredelingswerk kostbaar. Zo kan de resistentie van komkommers en augurken tegen
vruchtvuur, veroorzaakt door Cladosporium cucumerinum reeds aan jonge, enkele
weken oude zaailingen bepaald worden en men hoeft niet te wachten tot de planten
vrucht dragen. Hierdoor kan men in een kas op enkele m? honderden planten toetsen,
terwijl men voor volwassen vruchtdragende planten het 100-voudige oppervlak nodig
zou hebben.
Een ander voordeel is nog, dat men bij een toetsing in een jong stadium vaak in de
gelegenheid is meer dan één resistentie na elkaar te toetsen. Zo kan men bij komkommer-kiemplanten de resistentie tegen bladvuur (Corynespora melonis) reeds op de kiembladeren toetsen en daarna op het eerste blad de vruchtvuurtoetsing uitvoeren. Daarna
zijn de planten juist groot genoeg om in een bak of in een warenhuis te worden uitgeplant. Bij aardappelen vindt de toetsing op Phytophthora-resistentie reeds in een zeer
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jong stadium op de eerste blaadjes plaats, daarna kan nog op de volgende bladeren
tegen X-virus getoetst worden door inwrijven met een virus-suspensie met carborundumpoeder.
Infectiemateriaal
Aan het te gebruiken infectiemateriaal moeten eveneens bepaalde eisen gesteld wor
den wil men niet onverwachts tot teleurstellende resultaten komen.
1. H e t m a t e r i a a l m o e t z u i v e r zijn, d a t w i l z e g g e n , n i e t ver
mengd met andere parasieten of half-parasieten. De reden hier
voor is zonder meer duidelijk. Voor de fytopatholoog die dit materiaal moet kweken en
vermeerderen, geldt natuurlijk, dat de cultures volkomen zuiver moeten zijn, ook vrij van
saprofytische schimmels en bacteriën, maar bij de eigenlijke infectieproeven doet een
lichte vermenging met saprofyten in de meeste gevallen geen kwaad. Dit maakt het
werk voor de kweker gemakkelijker, omdat het voor hem vaak moeilijk is volkomen
steriel te werken.
2. D e c u l t u r e s m o e t e n e e n h o g e g r a a d v a n v i r u l e n t i e be
zitten. Aan dit punt wordt helaas veel te dikwijls onvoldoende aandacht besteed.
Veel schimmels verliezen in reincultures op kunstmatige voedingsbodems vrij snel hun
virulentie. Er zijn echter verschillende methoden om de virulentie op peil te houden of
een verminderde virulentie weer op te voeren. De beste methode om een schimmel, die
op een kunstmatige voedingsbodem gekweekt wordt, voldoende virulent te houden is
het geregeld inoculeren van vatbare planten en na geslaagde infectie hieruit een her
isolatie te maken. Ons is gebleken, dat dit bij schimmels als Cercospora beticola zelfs
éénmaal per 6 maanden moet geschieden. Bij Colletotrichum lindemuthianum vond
H u b b e 1 i n g dat bij overenten met stukjes mycelium, al dan niet vermengd met
sporen, de sporenvorming in de nieuwe cultures snel vermindert en later zelfs geheel
verdwijnt. Anderzijds bleek, dat alleen sporen in staat zijn een levende plant te infec
teren. Door de cultures alleen door middel van een sporensuspensie over te enten bleef
de sporenvorming en daarmede de virulentie behouden.
Ook de temperatuur, waarbij de cultures bewaard worden, kan van invloed zijn op
het behoud van de virulentie. Sommige schimmels moeten bij hogere temperaturen dan
25°C. voortgekweekt worden, andere behouden hun virulentie juist bij 4 à 5° C.
Bij parasieten in de bodem kan iets dergelijks optreden. In een kas kan men in zwaar
met Plasmodiophora besmette grond bij 22°C. bodemtemperatuur na 8 weken bij koolplanten een kunstmatige infectie met knolvoet teweegbrengen. Herhaalt men dit enige
malen dan gaat de infectie snel achteruit. Door in de grond achtergebleven wortelresten
blijft de parasiet in voldoende mate aanwezig, maar de grond moet eerst enige tijd bij
lage temperatuur gebracht worden, omdat anders de nieuw gevormde wintersporen
niet kiemen en alleen de zwermsporen voldoende infectie teweegbrengen. Op een be
smet veld geschiedt dit 's winters vanzelf, maar voor-toetsing in de kas heeft het voor
deel, dat een groot deel van de vatbare planten reeds kan worden uitgeschakeld, waar
door het benodigde terrein belangrijk wordt verkleind en in Nederland zijn de opper
vlakten, die voor dit werk voldoende besmet zijn steeds vrij klein.
Kunstmatige infecties met onvoldoend virulente parasieten kunnen de kweker op
een dwaalspoor brengen. Wanneer bijv. de resistentie op polymere factoren berust en
dus verschillende overgangen van hoge resistentie tot sterke vatbaarheid voorkomen, kan
na infectie met een onvoldoend resistente parasiet het gehele infectiebeeld één of meer
graden verschoven worden.
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3. E é n v a n d e b e l a n g r i j k s t e f a c t o r e n d i e bij h e t t e g e b r u i 
ken in f e ct ie-m a te r iaa1 ter sprake komen is het al dan niet
voorkomen van fysio's. Het bepalen van de voorkomende fysio's is een
onderzoek op zich zelf dat alleen door specialisten kan geschieden. Bij een resistentieveredeling moet men echter steeds op de hoogte zijn van de fysiologische rassen van de
parasiet, die in het gebied waarvoor de nieuw te kweken cultuurrassen bedoeld zijn,
voorkomen. Van het „infectiespectrum" van de verschillende fysiologische rassen zal
het afhangen of bij de kunstmatige infectie alle fysio's gebruikt moeten worden of dat
met enkele of soms zelfs met één kan worden volstaan.
Onder „infectiespectrum" verstaat men het aantal rassen van het standaardsortiment
en de mate waarin die door het fysio worden aangetast. Dat dit infectiespectrum van
invloed is op het aantal bij de infectieproeven te gebruiken fysio's blijkt uit de volgen
de drie voorbeelden van reacties van een aantal fysio's op een standaardsortiment, waar
bij VV betekent zwaar aangetast, V aangetast en R niet aangetast.
In het eerste geval is het gebruik van alle 4 fysio's nodig omdat bij het weglaten van
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TI
Volstaan kan worden
met alleen fysio 1.
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één steeds één vatbaarheid ontsnapt, die met de andere niet gevonden kan worden. In
het tweede geval behoeft alleen fysio 1 gebruikt te worden, omdat dit ras alle variëtei
ten aantast, die ook door de andere 3 worden aangetast. In het derde geval tasten 3 van
de 4 rassen alle variëteiten aan, maar ras 4 geeft de meest hevige aantasting, zodat
infectie met dit ras alleen ook reeds voldoende is.
Ook de genetische basis van de resistentie kan van invloed op het aantal te gebrui
ken fysio's zijn. Indien bijv. een resistentiefactor gevonden wordt, die onafhankelijk is
van het voorkomen van fysiologische rassen, kan bij de infectie met één fysio volstaan
worden. Bij de resistentiefactoren van aardappels tegen Phytophthora afkomstig uit de
wilde Solanum demissum moeten we met de verschillende fysio's van de schimmel
rekening houden, zoals duidelijk door B l a c k , M a s t e n b r o e k en P e t e r s o n
is aangetoond. De door Müller in Solanum andigenum gevonden „incubatie" resis
tentie, die o.a. op een sterk verlengde incubatietijd berust, waardoor de vermeerdering
van de schimmels zo sterk vertraagd wordt, dat slechts zelden een epidemie optreedt,
zou volgens Schaper onafhankelijk van de fysio's van de schimmels zijn.
Zoals reeds gezegd werd, willen vele kwekers rassen kweken, die ook in het buiten
land gebruikt kunnen worden. Daarvoor dienen ze behalve met de verschillen in uit
wendige omstandigheden, die op de resistentie van invloed zijn, ook rekening te hou
den met de in die landen voorkomende fysio's van de parasiet en deze bij hun toetsingen
te gebruiken. Indien deze in ons land niet voorkomen zou dit echter een groot gevaar
voor onze eigen land- en tuinbouw betekenen, vooral indien de toetsing op het veld
geschiedt. Dit wordt dan ook niet toegestaan. Alle import van infectie-materiaal moet
via de Plantenziektenkundige Dienst lopen, die alleen in zeer bijzondere gevallen hier
voor toestemming verleent. De kwekers doen beter in zo'n geval hun nieuwe rassen in
het land waarheen geëxporteerd moet worden te laten onderzoeken, maar dan moeten ze
eerst hun grote wantrouwen tegen het zenden van hun selectie-materiaal naar het
buitenland overwinnen.
Een punt waaraan door vele kwekers nog onvoldoende aandacht wordt besteed, is
het mengen van fysio's bij een kunstmatige infectie. In veel gevallen gaat dit goed maar
men moet er om denken dat de sporenconcentratie van ieder fysio optimaal moet zijn.
M.a.w. bij menging van 3 fysio's moet de concentratie 3 x zo hoog zijn als bij infectie
met één fysio. Bij planten, die met een overgevoeligheidsreactie d.w.z. met necrosen
reageren kunnen deze, indien zeer jonge kiemplanten geïnfecteerd worden, wel eens in
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zo'n groot aantal voorkomen dat de resistente planten toch ernstig lijden. Men kan dan
of de planten in een iets ouder stadium infecteren of, indien dit veel ruimte inneemt,
de 3 fysio's na elkaar infecteren en telkens alleen de overblijvende resistente planten
met het volgende fysio behandelen.
Er zijn parasieten waarbij de fysio's nooit gemengd mogen worden, zoals bijv. de
brandschimmels. Een kunstmatige infectie van één tarweplant met een mengsel van 3
stuifbrand fysio's geeft een veel geringer aantal stuifbrandaren dan met één fysio. De
fysio's schijnen in de plant elkaar zo sterk te beïnvloeden, dat hun virulentie niet meer
ten volle tot uiting komt.
Infectiemethoden
De methoden van kunstmatige infectie kunnen in 3 grote groepen verdeeld worden:
1. D i e w a a r b i j i e d e r e t e o n d e r z o e k e n p l a n t k u n s t m a t i g
geïnfecteerd wordt. Deze werkwijze moet meestal in een kas of laboratorium
worden uitgevoerd. Ze is zeer betrouwbaar, omdat men de uitwendige omstandigheden
goed in de hand kan houden, maar wel omslachtig. Ze leent zich in het bijzonder voor
het behandelen van kiemplanten. Want bij volwassen planten eist de methode spoedig
te veel ruimte en technische installaties. Indien bij de infectie met afzonderlijke fysiolo
gische rassen van de parasiet gewerkt wordt is men ook meestal op deze methode aan
gewezen. Juist wegens de grote betrouwbaarheid en de mogelijkheid om met afzonder
lijke fysio's te werken, wordt deze methode veel toegepast in veredelingsinstituten om
bijv. de genetische basis van de resistentie en van de virulentie van de afzonderlijke
fysio's te bestuderen. Ook de practische kwekers van tuinbouwgewassen kunnen
deze methode vaak met succes toepassen, omdat allen natuurlijk over kassen beschikken,
hetgeen bij de Nederlandse kwekers van landbouwgewassen vaak niet het geval is.
Indien principiële verschillen in resistentie tussen kiemplanten en oudere planten voor
komen („seedling resistance" en „adult plant resistance") zoals bijv. bij de graanroesten,
laat de individuele methode ons echter in de steek en moet de tweede groep toegepast
worden.
2. D e v e l d p r o e v e n m e t k u n s t m a t i g e i n f e c t i e i n zg. „disease
garden s". Hierbij worden de te onderzoeken kweekproducten op het veld uitge
zaaid en omgeven door een rand van een variëteit, die bijzonder vatbaar voor de be
treffende ziekte is. Dit „besmetter-ras" wordt vroegtijdig kunstmatig geïnfecteerd en
door de cultuuromstandigheden voor de parasiet zo gunstig mogelijk te maken, door
rekening te houden met bodemvochtigheid, bemesting, klimatologische ligging van het
terrein en eventueel door gebruik te maken van een beregeningsinstallatie, breidt de
infectie zich snel via het besmetter-ras over de te onderzoeken rassen uit. De methode
wordt o.a. met succes toegepast bij de toetsing van bonen op resistentie tegen virus
ziekten. Voor Phaseolus virus 1 wordt dan als besmetter, zaad van een zeer zwaar
besmette aanplant van een vatbaar ras gebruikt. Aangezien deze ziekte voor een vrij
belangrijk percentage met het zaad overgaat is de besmetter-rij reeds vroegtijdig geïn
fecteerd. Door de proef op een warme en beschutte plaats aan te leggen, zijn we in
Nederland zeker van de aantasting door bladluizen, die de ziekte verspreiden.
Deze methode wordt verder algemeen gebruikt bij de toetsing van tarwe- en gerst
rassen op hun „oudere plant resistentie" tegen roestschimmels. Men dient er dan reke
ning mee te houden, dat de verschillende fysio's op één besmetter-ras niet even snel
groeien en de zwakker groeiende in de loop van de proef door de sterkere overwoekerd
worden en dan hun werking niet meer kunnen uiten: Men dient dan meerdere besmet
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ter-rassen te gebruiken, die ieder voor één of enkele fysio's vatbaar zijn. Zodoende zijn
alle fysio's in de gelegenheid zich sterk te vermeerderen.
De besmetter-rassen behoeven niet beslist tot hetzelfde cultuurgewas te behoren als
de te onderzoeken rassen. Voor Phaseolus virus 11 gebruiken we zwaar met dit virus
besmette gladiolen als infectiebron. Het kan soms een groot voordeel zijn als besmetter
een meerjarig gewas te gebruiken, dat ook als waardplant van de parasiet bekend is.
Men heeft dan meer zekerheid, dat de infectie vroeg en voldoende optreedt, omdat men
de besmetter een jaar eerder kan infecteren en meerdere jaren gebruiken. Zo kan bij
de toetsing van erwten op hun vatbaarheid voor topvergeling, een virusziekte, die vroe
ger ten onrechte aan Fusarium solani werd toegeschreven, met zeer goed gevolg ge
bruik gemaakt worden van kunstmatig geïnfecteerde lucerne als besmettingsbron. Hier
in blijft niet alleen het virus over, maar dit gewas is tevens de winterwaardplant voor
de luis, die de infectie verspreidt.
3. A l s v e l d p r o e f m e t n a t u u r l i j k e i n f e c t i e . Dit komt vrijwel alleen
voor bij ziekten, waarvan geen bruikbare kunstmatige infectie bekend is of bij bodemziekten, wanneer de bodem zo zwaar besmet is, dat zonder bijzondere maatregelen be
trouwbare resultaten kunnen worden verkregen. Dit laatste kan bereikt worden door
op het besmette terrein, alvorens het voor veredelingswerk te gebruiken, enige jaren
een zeer vatbaar ras te telen tot alle planten hiervan worden aangetast. Met deze me
thode zijn bijv. zeer goede resultaten bereikt bij de Amerikaanse vaatziekte van erwten
en Plasmodiophora bij stoppelknollen. Men dient er wel bij te bedenken, dat op zo'n
terrein wel de nodige vruchtwisseling moet worden toegepast om te voorkomen, dat
andere ziekten zich in de bodem ophopen bijv. het pas in Nederland voor erwten scha
delijk bevonden aaltje Hoplolaimus uniformis, waardoor de resultaten vertroebeld
worden.
Taakverdeling
Tenslotte dient nog besproken te worden wie de infecties moet uitvoeren; de kweker
of een fytopatholoog. Indien de veredeling geheel op instituten geschiedt, zoals o.a.
in de U.S.A. zal aan zo'n instituut meestal een fytopatholoog of een gehele fytopathologische afdeling verbonden zijn en geschiedt dus de toetsing vanzelf onder deskundige
leiding. In andere landen bestaat vaak een nauw contact tussen de veredelingsinstituten
en de fytopathologische laboratoria, waardoor de toetsing evenmin een probleem zal
zijn. In Nederland en West-Duitsland is het eigenlijke veredelingswerk geheel in handen
van particuliere kwekers of veredelingsbedrijven en verlenen instituten alleen hulp bij
moeilijke veredelingsproblemen. In dit geval zal de kweker zelf de toetsing moeten uit
voeren op zijn eigen bedrijf. Deze moet nl. reeds bij de jongste generaties plaats vinden
en de resistente planten heeft hij weer nodig voor zaadwinning en/of terugkruising.
Indien nu deze toetsing op een fytopathologisch instituut gedaan zou worden, moesten
alle kwekers daar hun kruisingen maken en moet het instituut voor hen het zaad oog
sten, hetgeen onuitvoerbaar is.
In enkele gevallen is een centrale toetsing echter wel noodzakelijk nl. wanneer gevaar
bestaat dat de ziekte waartegen resistentie gezocht wordt zich via de veredelingsbedrij
ven over het land zou verspreiden, zoals bijv. aardappelmoeheid en wratziekte. In deze
beide gevallen geschiedt in Nederland het onderzoek centraal door de Plantenziektenkundige Dienst, die speciale voorzorgsmaatregelen kan nemen, dat de ziekten zich niet
buiten het laboratorium en de kassen verspreiden. Ten slotte kan ook centrale toetsing
nodig zijn, indien de infectiemethode alleen door specialisten kan worden uitgevoerd.
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zoals bijv. de vatbaarheid van aardbei- en frambozenklonen voor virusziekten. Dit zeer
gespecialiseerde onderzoek met de vele viren en de cultuur der vectoren is voor een
practisch kweker niet uitvoerbaar en geschiedt daarom in Nederland eveneens door de
Plantenziektenkundige Dienst.
In ieder geval dient er steeds een nauw contact en samenwerking te bestaan tussen
kweker, veredelingsinstituut en fytopathologen, omdat allen eikaars kennis en ervaring
niet kunnen missen. Dit contact wordt in Nederland gelegd door de Resistentieafdeling
van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Hier worden de infectie
methoden, die door de fytopathologische specialisten gebruikt worden aan de kwekerseisen aangepast en van deze afdeling kunnen de kwekers ook het benodigde infectie
materiaal, eventueel in grote hoeveelheden, krijgen. De bepaling van de in ons land
voorkomende fysio's van de betreffende parasieten geschiedt eveneens door deze onder
zoekers. Zij vervullen voor de kwekers dezelfde taak als de voorlichtingsdienst voor
de gewone boeren en tuinders.
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