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H lot voor publics-tie bestemd,
ViSRSlAG AARBAl rELO..Di£RZO j£K.
Bepaling van de vstbcarheld van aardappels voor het stengelaalt je.
De vatbaarheid van verschillende aardappelrassen voor aantasting door
het stengelaaltje werd tot nu toe onderzocht door de Plantenziektenkundige
Dienst (ir.Verhoeven, ir .ori .iel) op een proefveld in de j£rim (Ov). Op de
aardappeldag te Veendam wees ir.Verho even er op, dat een labo rato riummetioie
voor dit onderzoek een grote verbetering zoukunnen zijd» wat mede aanleiding
was tot het ieronder beschreven onderzoek«,
eproevin^: van verschillende ino cula tieme thoden.
In bovengrondse delen kon aaltjesaantasting gemakkelijk veroorzaakt
worden door arltjes tussen de blaadjes van jonge spruiten te brengen.
Deze ino cula tieme tiro de alsmede methoden voor verzamelen en ontsmetten van
stengel pitjes is uitvoerig beschreven in het Tijdschrift over Plantenziekte
vol. 51.
i>arnaast werd getracht in gerooide knollen gedurende de winter aaltjes
aantasting te veroorzaken. Drie verschillende inoculatiemetboden werden
daartoe beproefd.
1. enting van gezonde knollen met boorstukken uit door aaltjes
aangetaste aardappels.
2. het brengen van aaltjes op de onbeschadigde knol.
a) zonder bedekking
b) bedekt met een rond schijfje filtreerpapier
van £om. doorsnede, zodat de aaltjes zich
niet over de knol konden verpl atsen.
3. het brengen van aaltjes in een snede in het weefsel van de
knol.
De methoden 1 en 2b gaven gesn resultaten. Bij methode 2a werden de nog
jonge spruiten aangetast en in een aantal bevallen drongen de aaltjes ook in
het parenchym van de knol binnen bij de ogen.
De beste resultaten werden verkregen met de derde met ode. Hierbij were
in de nol een sneetje gemaakt van 5 mm. lengte en 2 à 3 mm. diepte. Door
zachte druk op de knol in de richting van deze snede ging deze wat open staar
zodat met behulp van een plaète naald gemakkeli.k een kluitje aaltjes hierin
gebrïo t kon forden. Na het loslaten van de knol sloot de snede zich weer en
de aalt. es waren direct in aanraking gebracht met het weefsel, dat ze gewoon
lijk aantasten.
)2en bezwaar tegen deze methode zou kunnen zijn, dat de invloed va l de schil
op de vatb-arheid ultp-eeehBkeld wordt. Tot nu toe heeft dat ec iter iog niet
tot afwekende resultaten geleid, zoals uit het onderstaande zal blijken.
Het constateren van verschil in vatbaarheid tussen verschillende rassen.
Toen gebleken was, dat de derde inoculatiemetbode tot aantasting leidde, werd
beproefd of ook rasverschillen aante tonen zouden zijn. Als proefobjecten
werden gekozen de rassen Eigenheimer en Hode Star resp. met een 3 en een 9
voor aaltjesresistentie in de rassenlijst gew ardeerd.
Van elk van deze rassen werde eind september 1943 15 knolle . geino culeerd met 100 aaltjes en 10 met 150 aaltjes per knol, terwijl 3 knollen van
elk ras ter controle alleen een sneetje kregen. De geino culeerde knollen en d
controles werde n be aard in een thermstaat bij 18° C.
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i>rie w*M»n hp een inctulstie werde.; yan
rassen • .ilge knol lea onder»
sccht. Zovel bij '«die titer »1« bi.1 i«r«nhei.aer was met bet bV to oog duidelijk
eeltjeeaantaetiog «ear te nemen« Om hot diepste punt yon de onode had sieh
ooa plekje neomtieoh woof eel gevo rad, dat bij de o ad er to oh te knollen baa beide
ratsen oneveer even groot vat. Bij de Kode Star woo het oohter bruin yan kleur
on bij de ierenheinier neer geelachtig« Ven gefixeerde otuicjee «orden eniae
ooupeo gem» a kt* Hierbij bleek, dat zowel bij de Eigenheimer al s de Heide Ster
lan?s de tnijwmd wond kurk gerond WBS (tie fig.l en 3)* dij de node . tar vet
ereneene vendkurk gevomd om een gedeelte yan de door aaltjeoaentooting ent«
ttane holte« sanol ui toad aan het onderste gedeelte yan de anode« Ook ia de
leaotio yen het weefsel op de a;ntaatlag waren duidelijke verschillen te zien«
I. Bij de igenheiajor varen de oelvandea ln het aangetaote gedeelte weinig of niet
verkleurd; hot protoplasme wae geooaguleerd, waardoor de oei inhoud een geelbaiin
leur stekrese-ï had»
£)e ; mg« tat te sollen weren wat opgessollen en min of aeer van elkaar lot gerekt
äen «roo t gedeelte van het zetmeel was opgeloet«
Bij de Ho de ©tar waren veel oelvandea oterk bruin gekleurd« De cellen ware»
minder van elkaar loo geraakt en er kwamen minder oellea voor met geelbruin
verkleurde Inhoud dan bij Äigenheiiner« daarentegen warea om de holtes die door
aait jeoaantao ting ontstaan waren meer oei Ion samengeklapt* sonder dat het set*
meel ven te voren o geloot wee* lm dese holten w* Je i duo grote set^eolophopinge
reenden» terwijl e o ml irrende aiet «an^etaote dellen geen zetmeel meer oevatt*
(fig. 1 en 3)
Zee weken m de inooulatie worden weor een aantal knollen van beide ratsen
|on «rzocht, ^e eantaeting had zieh in al deze knollen al vrij oterk uitgebreid,
meer de be»vengeno eade vereohillea werden in oen brede etrook lange de rmnden
van de ; rntaetingen weer teruggevonden. 9ij de
igenhe mor lagen 1er weor vri;
veel zetmeelloze nellen mot onge leurde oelwand en geooaguleerde geelbruine
inhoud, terwijl bij tfest 3ode Star do œlwanden bruin gekleurd om veel oellen
samengeklapt varen, so dat grote holten, gevuld mot setswel, in hot veefeel
on te ti *. weren* (fig. 2 en 4).
dij la 'er ondersoek (invloed van temperatuur, sie blds«3) bl <ek, dat de
vertohillen die bij het ondersoek tu eten ligenhoimet en Mode Bar geoonetateerd
vsrden, niet steeds optreden. £el bestaat er een tendens ln dese riohting, maar
hot kan ook voorkomen, dat igenhelmoro mioroeoo pitch een aantastingebeeld ver
tonen, zo al a dat hier voor *ode ?;tar beeohreven ie en Heao star, zo alt het
betohrevene van de Eigenheimer. Dit maakt hot onmsgolijk ait enkele gevallen
door fBiorotoo lieoh ondersoek een conclude omtrent de vatbaarheid ven een me t<
tre kkon.
Sen verschil in uitbreiding van de aantaeting wme d weken na de inooulatie
nog niet vaat te stellen.
Te „•ons word in drie -igenheixners en oen Ho do i ter met be Alp van de treoh
methode het aantal anltjea bep»el*« Bij de lgenhelmors was dit roep. 311, *65
en o 14« Jij do eeroto knol «te oeoundair rot opgetreden, waardoor blijkbaar de
aalt jee in hun ontwikkeling gehinderd waren, it de ene knol ran Ho de ctfcr kwaa
?53 raltjee te voor- ohljn« Daar dit zeker niet allo aaltjeo zijn, die in de
knollen aanwezig waren, mag wel aangenomen worden, dat in zes weken bij lo°C. d<
aaltjeo sioh ongeveer tot het tienvoudige aantal kunnen vermenigvuldigen.
Tien weken nm de Inooulatie vertoonden alle knollen vrij grote zieke
plekken, l«b - 3 Sm« in doorsnee, die ook uitwe lig te zlei varen aan eon grijs
g verkleuring en insiaklng ven de tohil« et aangetaste weefoel wao vervallen
tot een droge, «achte, korrelige maooa, die bij do Bigenheimor ln de metste
gevallen niet scherp van het gezonde weefsel goochelden was«
Bij ds Ho de Star wao er een opvallende donker gekleurde afgrenzing tu» oen
slok on gesond weefsel, terwijl daarbij de aantaotlag over over net algemeea
minder uitgebreid was dan dis bi) de igenheimer. Hoewel de Hode Star duldell
miador amngotaot wat dan eigenheimer, waa het vertohil tutten bolde ratsen took
niet groot genoog om eon tiendelige aohaal te kunnen gebruiken bij de beoordeli
van de batbaarheid, roale in ie Ito«sonlijst«

m

r* ê

I?** art M*«* •irr»
, i • ; ; - c *s fi» yz
|0s|S «*i m* «•• **»»
****
i- f*S*'e 10« »MS.*?
«s -v:; ; '-0 Jti* a»

I

Simla.
Ifc&lis* a« -ïwk
U#8 *^4S»
"S"
üiä« tß1
* '5ft »

«

fcn Hin» sfc «suîftX
,
f 7 .t*?* SV @À#0 69*
"ni rptiüii
tis
r: '
|fcl
Ifid Cff> l « n a l * l H f l É
t»S tdNMtf *^it« " S* 4
; M**' *M®

• "I

.ne ts
$9lfi t ù
ttiCItù t*i'

; Or

t- %mm K'*il*o
»£
ai ',î ; " v B
10db »*.t » 41
'r-snJtr. ak£ ƒ 4rv#4

t js juii » n stv ï*fef! J:«
ruortai
t«v
!$*-' lia'-* ?«#»»£Jl«mi
9V «!,-5 jti g Y 19 •
ï*
,
-.€ '•• » i «lit!
. r :*«•<>• »' <5 9C\
:'• »V gj tQ&19bS!9
i :>••'•• :f9V • >." •£ *î* --?»
f * ij5,'ri
•!
i «3 Oil r -jdtflMt I
It
, r od i
S yfjT*

>1 ' )e '
to,*-

ï .*
?•
K9t&.mi n> ; n, i * \ 'l'V- ' £?• „ ,
©rut "ïtfls
n» i X ®e X a 1

ii'i *.- i ..;
'• '
,
•lt*t bi

•>•.
»?

it
i$9

q© 1«' «1
• • .» ; A •'-

">C.

I
!

fier 2
Rode Ster, 3 weken ne inoculetie.
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it kwam voo raameli jk door de nor vrij »terke aantasting ran de Hoés Star,

£en aaatal knollen Tan dit ras Terteonden namelijk deselfde symptomen ale

hevig aangetaste Sigenheimers,
en ander verechijnsel, dat de beoordeling baraoeilijkte «as het toorkcmen ran grote Tersohillen tueeen de aantasting bij verschillende knol
len Tan hetzelfde ras,
Je vera chilien tueaan T> rff |>^|«»da fnn ^il»

)<™\lfrs

Ym

hatzelfds

Van elk der rassen Eigenheimer en Mode Star werden Tier grote knol
len uitgezocht en in Tier stukken gesneden, zodat twee stukken Tan de
top en twee Tan het naTeleinde verkregen werden, ^lk etuk werd geinoouleerd met 100 aaltjes, zodat par ras 16 inooulsties gedaan werden, ~>e
knollen werden bewaard bij 13 - 16° a.
^rie maanden na de inoeulatie werden de atukken onderzocht. Ze
waren sser sterk ingedroogd, m&ar beoordeling Tan de aantasting was
zeer oed mogelijk,
><o de r.tar was weinig aangetast, -»rie Tan de zes
tien inocrulatiee hadden geen aantasting Teroorzaakt en de oTerifee sleohts
weinig uitgebreide, ±>e niet geslaagde inoeulaties lagen alle oqp in een
topgedeelte, v& oTerige aantastingen in de téppen Terechilden niet Tan die
in de naTelgedeelten, x)e optredende Tersohillen waren niet groot genoeg
om daaruit tot een geringere Tatbaarheid Tan de top Tergeleken met het
naTeleind te besluiten,

dij de Eigenheimers was door alle inoeulaties aantasting eatstsan,
•»Je Tersohillen tussen de Tersohillende aantastingen waren groter dan bij
Rode tar, in onderstaande tabel sijn de aantastingen der Tereohillende
stukken o*s ehre Ten,

olno,
KaTeleind
1
grote rotte plek
diep* aantasting

2
3
4

Top

grote aantast,
Terloren gegaan
grote rotte plek
kleine aantasting grote aantast,
grote aantast.
Trij grote aantastingkleine aantasting grote aa tast,
Trij grote aan1
kleine aantaeting
Trij grote aant, kleine tn tte plek. Trij grote aan1

Vereohil tussen top en nsTSl blijkt hier dus niet te bestaan, Verder
Tintt men bij eenzelfde knol zowel grote ale kleiae aantastingen, Versohillen tussen de knollen sijn dus waarsohijnlijk niet de oorzaak Tan
optredende Tersohillen in aantasting binnen hetzelfde ras. Het is dus
mogelijk bij een beperkt aantal knollen betrouwbaarder resultaten te Terkrijgen, door het aantal inooulatles per knol te Tergroten.
In tegenetelling met de eerste Tergelijking vas hisr het Terechil in
aantasting tussen ttode Star en üignheimer zeer groot,
InTloed Tan de temperatuur.
Daar het Terechil, dat tuesco aügenheimer en *<ode Star geTonden werd
bij l<i°v gering was, werd een proef ingezet om aa te gaan of een andere
temperatuur niet geeohikter sou zijn voor het Tatbaarheideondersosk, Je
proef werd gedaan bij 4 temperaturen nl, 6°^# 1C C J,, lfc° v, en 24° C,
Bij elke temperatuur werden SC knollen Tan Eigenheimer en 20 Tan dode
Star gezet, Elk der knollen was geinoculeerd met IOC aaltjes,

Stukjee Tan knollen werden 3 en 6 weken na de lncculatie gefixeerd
voor miereeoopisch ondersoek Tan de aantasting en tegelijkertijd werd in
twee ofl drie knollen Tan elk ras het aantal aaltjes bepaald. Het micros
copisch onderzoek lOTerde niet Teel nieuws op« (zie bids,3),
net t satal aaltjes, dst Ba 3 en ne 6 weiren uit de on arzcohte «no 1»
lenkan te veorrchijn kwam, Tertccnde bij Tereohillende knollen grote r
schillen, TOO ral bij Socle star bij 160C en *4° vi (bT. bij 15° J, ae 6 ws'
uit een knol J.16, uit een andere 2600 -*altjee).

Eigenheimer, 6 weken na inoculatie.
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Fig. 4
Rode Star, 6 weken na inoculatie,

V
Sr loon slechte globaal vaetgesteld worden dat, mit« er see en rotting optreedt«
de vermenlgvuldigingssnelheld met de temperatuur stijgt. Ia onde ra taande
tabel ie het gemiddeld aantal aaltjee per kaol» bij Yereehlllende tempera*
turen na 3 en no 6 weken» vermeld met dsaraenter tussen haakje a gat aantal
onderao obte knollen*
ï
s
^

temp*
5°-

3 weken

16(2)

6 weken
3ö(S)

Kode £>tar
3 weken
6 weken
66(2)
lö(l)

10« C

62(2)

5#2(2)

01(3)

302(1)

15° O

400(3)

703(2)

202(2)

1360(2)

24° C

431(4)

125(2)
(•eel rot)

102(2)

1600(2)

In de eerate plaste blnek al epoedlg, det de temperatuur Tan 24°w be
eilet onbruikbaar wae, daar na 6 weken al een groot gedeelte Tan de knollen
tb
i.genheimer ging rotten» wat een beoordeling Tan de aaltjeeaantaating
one«gelijk Blaakte« Van de overige temperaturen w&a 6 weken na de lnooulatie
nos- niet reel te «eggen.
Je li «nollen, die Tan elk raa bij elke temperatuur overbleven, werden
drie ma- oden na de inooulatie ondersocht. 2«wel tussen de verschillende tem»
pera turen aie tussen de rnaaen waren de vereohidlen toen duidelijk*
Jij 5*C was de eigenheimer duidelijk aangetaat, de hode Ltsr niet*
äij IC®C wat het raaireraehil het grootst« ->e Rode Star vertoonde weinig
symptonen; de Eigenheimer had in de meeste gevallen al een uitgebreide aan*
taeting.
dij 16 ö wae door een niet verklaarde oorsaak de Sode Ster heviger aan
getaat dan de igenheimer, a 1 wae de kleur van de aantasting bij de Hdde
Jter ever het algemeen wat donkerder dan bij de Eigenheimer«« het enige bij
zondere in de ometandigheden van de knollen bij dese temperatuur wae, dat in
deselfde ruimte appele bewaard werden en er steede een aterke luoht van
broeiende tabak hing.het verschijnsel heeft sien later niet meer voorged-an*
De hierboven vermelde roef met atukken van knellen werd bij ongeveer de
selfde temperatuur gedaan evenals een latere raeeenpxoef«
Bij 24°C wae bij de3Eigenheimers veel rot opgetreden en de ffede Ltar waa vrij
hevicr aangetaat.
Werden bij de reeultaten van dese temperatuurproef ook nog de reeds
eerder bij lü° en die set de etukken van knollen bij 13-16^0 betrekken, dan
bleek, dat bij de la ere temperaturen de reraohillen tussen de rneeen duide
lijker waren, omdat dan vooral bij Hode eter de aantaatlng sich minder sterk
uitbreidde« *1J 5 0 U ontwikkelden sieh ook bij JSlgenheJUuer de symptomen te
weinig, dij le C was het versehil seer bruikbaar voor een beoordeling van de
wtbaarheid evenala in de meerderheid der gevallen bij 15®
Bij IdOC werd het versohll geringer en bij 24®C trad bij Eigenheimer te veel
rot op en ontwikkelden sioh bij üode Star te aterke symptomen*
Alle latere vatbaarheideproevem werden bij 13°-16P 0« gedaan.
baarheldaonderapek bii Voran« Matador en *opulalr.
Cp lo, 19 en 22 üebruari 1944 werden van elk xxn der raaaen Voran, katr 1er en
io pul air 16 knollen geino ouleerd. Iedere knol kreeg twee inooulatiee met
150 aaltjes per inooulatie« -De knollen werden daarna bewaard bij een tempera
tuur van 1 S-1€P w»
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Op 16 U e i 1944 werden ran elk raa 10 knollen or er an cht due 20 ino culatlea. Ilet bleek toen morelljk op het oog de aymptomen ran elke afzonder
lijke aantaating met een cijfer tuaeen 1 en 10 te waarderen, et gemiddelde
hiervan waa dan het vatbsarheidacijfer toer het raa. Bij deze beoordeling
werd ran de vo l^en e beginselen uitbegaan: ien Lo werd geveven, waar na inoculatie geen zichtbare symptomen opgetreden waren, Sen 1 werd gegeven aan
een aantaating ran een flinke uitbreiding minstens ê4n centimeter in door
enede, die niet aeherp ten opaiehte ran het geaonde weefaal begrenad waa en
lioht ran kleur was. Al naar de kleur donkerder, en het sangetaete gedeelte
•an de knol kleiner werd en de grena tueeen ziek en gezond weefael zieh jutjqp
aeherper en lange een groter gedeelte ran de aantaating aftekende, werden
hogerere cijfere gegeven.
De ervaring heeft namelijk geleerd, dat zowel bij knollen uit de praotijk
ala bij geinosuleerde knollen de aantaating niet verder gaat op plaataen,
waar een dergelijke aoherpe grena optreedt.
i en mag dit due ala een teken van reaietentie bescliouwen.
Rassen, die dit beeld vaak vertonen lijden minder van ealtjeaaantaating,
dan die waarbij dit minder optreedt. In fig. 6 ia een schematieoh beeld
gegeven van de verschillende graden ven aantaating met de bijbehorende cijfera.
De volgende oijfers konden gegeven norden:
YOUi

1,1,1,2,6,5,1,1,1,1,7,3,2,1,4,1,2,1,1,2, gemiddeld 2,2-* 0.4

? PULA IR 9.7. 9. 9. a.ó. 2.tt. 7.9. IC. 10. 7. 7» 3.9. 2.5.7.5. gemiddeld 7,110.6
1,1,4,4,5,3,4,2,1,1,1,1,1,1,b,7,9,1,1, gemiddeld 3. i < .5
In de fiaesenlijst
kregen deze raaaen reap. 3»ö, en 3. x>e overeenkomst
mag dua wel heel goed genoemd worden, terwijl ook de middelbare fouten
klein zijn.
Ale we daarbij nog voegen de beoordeling van Sigenheimer en Ho de Star vaar
1^ inooulatiee bij elk raa (de eerate vatbaarheidaproef zie bldz.,2) volgena
dezelfde principea, maar bij een ongunatiger tempera tuur-en waarbij de cijfera 3 voor Eigenheimer en 7 voor fcode Etar verkregen werden (de afzonderlik
ke oijfere zijn helaaa verloren gegaan) dan mag men wel de oonoluaie trekken,
dat de gevolgde methode veel belooft voor het onderzoek near de vatbaarheid
van aardappelknollen voor het atengelaaltje.
j* betekenis van andere Solanum-soorten voor het kweken van Sen tegen het
g.tepftejftaUj« re f i a t snt_j&r d aggel ra s. q? p r jnJLide ] v^p
In een artikel in het Tijdschrift over plantenziekten werd bij de vat
baarheid van Solanumaoorten voor het stengel*altje onderaoheiden tuaaen
affiniteit van aaltjea tot de plant en vatbaarheid.
i)eze laatate werd namelijk bepaald door de eerate en het optreden van afweerreaotiea.
In verschillende gevalle» (Solanum demieaum 25, Eersteling, enige krui
singen) werd gewenden, dat afweerreaotlea kunnen aamengaaa met een grote
affiniteit en dua vatbaarheid van het loof, waarin geen afweerreactie a optre
den. ùit deed one de betekenia van afweerreaotlea voor het weken van een te
gen het atengelaaitje reaiatent aardappelraa al met een zekere reserve beeohouweru het geval van de ^eratellng versterkte ait nog. Op het veld kan
Eereteling nl* zeer hevig aangetaat worden* Het ia dua mogelijk, dat de afweerreactiea, die bij verschillende wilde 8olanum-aoorten gevonden werden,
een gevolg waren van bijzondere groeiomatandigheden of alleen optraden, dooréi
dat foor de lnooulatie aan de knol een aterke prikkel werd toegediend. Zo lang
het loof van een plant vatbaar ia, bestaat de kans dat ze tengevolge van
aaltjee&antaeting minder opbrengst of zelfa te erende g*at. Bij het kweken
van een reaiatent raa moet dua in de eerate plaata gelet worden op uitgangs
materiaal, waartoe het stengelaaltje een geringe affiniteit heeft, zoals bv.
S.antlpoviozli sn £. andigenua. (Aya .apa).
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