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Inleiding»
Bij het in cultuur houden van schimmels op kunstmatige voedingsbodems
(waarbij de schimmel3 minstens 1 x per 3 maanden moeten worden overgeënt)
blijkt de pathogeniteit soms sterk achteruit te gaan» In verschillende ge
vallen treden er na inoculatie van plantmateriaal in het geheel geen ziek
teverschijnselen meer op0
Bij onderstaande proef werd nagegaan of de pathogeniteit behouden kon
worden, als de reincultures onder olie werden bewaard. Hierdoor zou dan
met grotere tussenpozen overgeënt kunnen worden.
Opzet en uitvoering»
De volgende drie schimmels werden getoetst op hun gedrag bij het bewaren
onder olie *
Fusarium oaysporum» Deze schimmel veroorzaakt het afsterven van komkom
mers»
2» Vertioillium dahliae» Hierdoor wordt het verwelken van tomatenplanten
veroorzaakt»
3o Cladosporium cucumerinum» De veroorzaker van vruchtvuur bij komkommer»
Alle drie schimmels werden enige maanden voor de proef geïsoleerd van ziek
plantmateriaal uit de praotijk» De Fusarium werd op steriele rijst geënt»
De beide andere schimmels op kersagarvoedingsbodem»
De proef werd ingezet op 18 Februari 1953* Van elke schimmel werden 7
buizen geënt» Toen de buizen volgegroeid waren (op 26 Februari 1953) werden
van iedere schimmel 5 buizen volgegoten met olie no P37 van het Shelllaboratorium te Amsterdam. Vervolgens werden alle buizen in de ijskast ge
plaatst»
Van de buizen die niet onder olie bewaard werden, werd na twee maanden
van elke schimmel één buis overgeënt op 2 nieuwe buizen» De andere buis
werd bewaard. Vervolgens werd na twee maanden van iedere schimmel 1 van de
nieuw geënte buizen opnieuw geënt op 2 verse buizen, terwijl de andere
buis weer word bewaard. Deze bèhandeling werd nog 8 x herhaald» Bij het
einde van de proef (op 18 Ootober 1954) werden eveneens alle bewaarde buizen
overgeënt.
Van de onder olie bewaarde buizen werd resp. 1 buis overgeënt na 4, 8,
14, 18 en 20 maanden. Ifa het overenten werden de onder olie bewaarde buizen
weggedaan»
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Op 17 Juni 1953# 17 October 1953# 15 April 1954? 17 Augustus 1954 en 18
October 1954 (dus iedere keer v/anneer een onder olie bewaarde buis werd
overge§nt»in totaal 5 x) werd de pathogeniteit of groeikracht van de schim
mels gecontroleerd. Op deze wijze werd een indruk verkregen over het ge
drag van de schimmels bij de volgende bewaarmethoden:
10 4 maanden onder olie bewaard.
2. 8 maanden onder olie bewaard.
3o 14 maanden onder olie bewaard.
4. 18 maanden onder olie bewaard»
5« 20 maanden onder olie bewaard»
2 X overgeënt om de twee maanden.
7. 4 X overgeënt om de twse maanden.
8. 7 X overgeSnt om de twee maanden.
9« 9 X overgegnt om de twee maanden.
1 0 ' , 10 X overgeënt om de twee maandeno
11. 8 X overgeënt om de twee maanden en hierna 4 maanden bewaard»
7 X overgeënt om de twee maanden en hierna 6 maanden bewaard.
13. 6 X overgeënt om de twee maanden en hierna 8 maanden bewaard.
14. 5 X overgeënt om de twee maanden en hierna 10 maanden bewaard
15. 4 X overgeSnt om de twee maanden en hierna 12 maanden bewaard,
16. 3 X overgeënt om de twee maanden en hierna 14 maanden bewaard
17. 2 X overge§nt om de twee maanden en hierna 16 maanden bewaard
18. 1 X overge§nt na 2 maanden en hierna 18 maanden bewaard.
19« 20 maanden bewaard.
Be no's 6 t/m 19 hebben alle betrekicing op de niet onder olie bewaarde
schimmels.
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Hieronder volgt een schema van "bovengenoemde werkwijge:
Ingezet 18 Februari 1953
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schimmel
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Bij de contrôle van de groeikracht of pathogeniteit werden de volgende..
methoden gevolgd:"
Fusarium oxysporum: komkommerkiemplantjes, verkregen d0m.v. watercultures
in steriele cultuurbuizen, werden geïnoculeerd met de
schimmel op de grens van wortel en stengel. De groene
delen (de zaadlobben en het zich ontwikkelende eerste
.loofblad) werden hierbij buiten de buis gebracht. De
buizen werden bewaard in de orchideeSnthermostaat bij
70 $ luchtvochtigheid en een temperatuur van + 24^ 0.
De incubatieperiode varieerde van 2-14 dagen.
VerticiIlium dahliaej aanvankelijk werd dezelfde methode gevolgd als bij
Fusarium, nu echter met tomatenplantjes. Daar dit
echter geen resultaten opleverde, werden later jonge
plantjes in geïnoculeerde grond (3 reageerbuizen
met reincultuur gemengd met + 6 kg grond) geplant. Na
3 weken werden de plantjes enkele cm boven de wortel

5de x
6de x
7de x

8ste x
8ste x - - - - > 3 9de x
8ste x 9de x
l9de x^. 10de x
>

afgesneden en werd de bruinkleuring van de vaten be
paald.
Cladosporium cucumorinums deze schimmel vertoonde geen achteruitgang van
pathogeniteit, maar wel een sterk verminderde
groei op kunstmatige voedingsbodem. Daarom werd
van deze schimmel de toename van de doorsnede van
gemeten kolonies na 3 dagen bepaald.
De proef werd beSindigd op 18 October 1954*
Resultaten.
Het gedrag van alle 3 getoetste schimmels zal afzonderlijk worden bespro
ken»
1o F u £ a r i u m _ _ o N a d a t d e s c h i m m e l 1 4 m a a n d e n o n d e r o l i e w a s b e w a a r d ,
groeide zij bij het overenten aanzienlijk langzamer dan de normaal om de
2 maanden overgeënte schimmel. Na 18 maanden groeide de onder olie be
waarde schimmel in het geheel niet meer, zodat besloten werd na 20 maan
den de gehele proef te beëindigen. Br was toen nog éên onder olie be
waarde buis. Bij het overenten bleek de schimmel van deze buis nog wel
groeikrachtig te zijn, al groeide zij aanmerkelijk langzamer dan de nor
maal om de twee maanden overgeënte cultuur. Van de overige buizen, die
resp. 2, 4» 6 enz. tot 20 maanden bewaard waren (zie methode 11 t/m 19)
wilde:, de resp. 4 ©n 14 maanden bewaarde cultuur niet meer groeien. Ook
niet na herhaald overenten, terwijl nog langer bewaarde cultures nog wel
groeikrachtig bleken te zijn. Daar van elke cultuur slechts 1 buis be
waard was, kon niet gecontroleerd worden of het niet groeien van de
schimmel aan een eventuele slechte toestand van de buis toegeschreven
kan worden.

5o
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de inoculatieproeven.
F,usanum oxysporum.
ïïo methode

Laatste entdatum

Contrôle na 2 - 14 dagen
Aantekeningen
Aantal
geIno aantal gezond aantal dood
cule ar
t.g.v. Fusariumde plan
aantasting
ten

4 maanden onde 17 Juni 1953
olie "bewaard
(1ste contrôle)
2 x overgeSnt 17 Juni 1953
om de twee.
(1ste contrôle)
maanden
8 maanden onde:Ï17 October 1953
olie bewaard
(2de contrôle)

7

4 x overgeënt 17 October 1953
om de twee .
(2de contrôle)
maanden

7

14 maanden on 15 April 1954
der olie be
(3de contrôle)
waard

12

8 » 7 x overgeSnt 15 April 1954
om de twee
(3de contrôle)
maanden

12

Schimmel groeit wel om de stengel heen, maar plantjes sterven niet af® Er vormen
zich nieuwe worteltjes boven de entplaats.

11

18 maanden on 17 Augustus 195/
der olie be
(4de contile)
waard

De overgeSnte buizen groeien niet meer, dus geen contrôle mogelijko

9 x overgeSnt 17 Augustus 1954
om de twee(44® contrôle)
maanden

paar de Fusarium uit de onder olie bewaarde buizen niet meer groeide, deze normaal
'overgeSnte serie ook niet gecontroleerd.

20 maanden on 18 October 1954
der olie be
(5de contrôle)
waard

12

10 » 10 x overgeSnt 18 October 1954
om de twee .
(5de contrôle)
maanden

12

Plantjes begonnen pas 10 dagen na inoculatie af te sterven«

11

Plantjes begonnen na 7 dagen af te sterven.

ijSchimmel wilde na herhaald overenten niet meer groeien.

11 • 8 x overgeSnt oml8 October 1954
de 2 maanden,
(5de contrôle)
hierna 4 maandèp.
bewaard
12 » 7 X overgeSnt |l8 October 1954
om de 2 maandenl|{5de contrôle)
hierna 6 maan
den bewaard

12

12

[Plantjes waren na 8 li 9 dagen reeds alle afgestorven.

13

6 x overgeSnt oral8 October 1954' 12
de 2 maanden, |(5da oontoeie) j
hierna 8 maanden
,j
"b«•*»«.sùrâ.
|
1)

12

'klantjes stierven hoofdzakelijk af tussen 1 en 2 weken na inoculatie.

14

5 x overgaSn t"J* October 19541 12
de 2 maanden, j
aQr.±J<*r6\
hierna 10 maandbù50* contröle'
bewaard

12

Plant|es begonnen reeds na 3 dagen af te sterven. De laatste stierven echter pas na
14 dagen afo

15 « 4 s: overgeSnt oml8 October 1954 12
de 2 maanden,
hierna 12 maande£5de contrôle)
bewaard*

De meeste plantjes stierven reeds na 3 dagen af, echter ook nog enige na 10 dagen.

12

r

Schimmel wilde na herhaald overenten niet meer groeien.

16 m 3 x overgeSnt 18 October 1954
de 2 maanden,
hierna 14 maandë:£5de contrôle)
bewaard

17 - 2 x overgeSnt oö18 October 1954 12
de 2 maanden,
hierna16 maandeti (5de contrôle) ;
bewaard.
j

4 dagen na inoculatie waren alle plantjes reeds afgestorven.

12

Plantjes begonnen pas 1 week na inoculatie af te sterven.

18 » 1 x overgeSnt a il8 October 195^ 12
2 maanden,,
hierna 18 maande^5&e contrôle)
bewaard.
19 • 20 maanden be 18 October 1954 12
waard
(5de contrôle) j

Plantjes stierven af tussen 1 en 2 weken na inoculatie.

12
4

Door het bewaren van de schimmel onder olie is de pathogeniteit he
slist niet langer behouden gebleven dan bij geregeld overenten. Eerder
is de pathogeniteit enigszins teruggelopen» Bij de laatste contrôle op
18 October 1954 traden tussen alle aan de lucht bewaarde cultures enkele
verschillen op® Deze waren echter tamelijk gering, en werden in hoofdzaak
veroorzaakt door het eerder of later wegvallen van de plantjes0 In de
meeste gevallen stierven hoewel niet alle, toch de meeste plantjes binnen
• * * p
14 dagen af t.g.v. 'usariumaantasting. De plantjes die met de onder olie
j»
®
bewaarde schinmel waren geïnoculeerd, behoorden tot êên van de allerlaatst
series die afstierven. Hierdoor wordt de indruk verkregen, dat de patho
geniteit iets is achteruitgelopen» Dit blijkt ook uit de voorgaande contr$
les, waarbij steeds van de plantjes die geïnoculeerd werden met de nor
maal overgeSnte schimmel een groter aantal'afstierf t.g.v. Fusariumaantasting dan van de plantjes geïnoculeerd met de onder olie bewaarde schimmel.
Ie onbehandelde planten, die bij iedere contrôle eveneens in cultuur
buizen werden gekweekt, bleven steeds goed gezond,
d^hliae*.
Met deze schimnel werd volgens geen enkele methode moeite ondervonden
met het overenten. Zelfs na een bewaarperiode van 20 maanden zonder olie
in de ijskast trad na overenting geen verminderde groei op.

Onderwtaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de inoculatieproevenï
Verticillium dahliae.
No methode

j'Laatste ent|'datum

Aantal
Contrôle na 3 weken
j. Opmerkingen
geïno- Aantal gave
Aantal met
culeer- stengels
bruingekleurde
de plan
vaten
ten
Tomatenzaad in de cultuurbuizen wilde niet groeien, daardoor deze keer geen contrôle»

4 maanden on 17 Juni 1953
der olie be (1ste contrôle)
waard
2 x overgeënt 17 Juni 1953
om de 2 maan (1ste contrôle)
den
8 maanden on 17 October 1953
der olie be
(2de contrôle)
waard

10

10

4 x overgeënt 17 October 1953
om de 2 maan (2de contrôle)
den

10

10

14 maanden on 15 April 1954
der olie be (3de contrôle)
waard

10

8 « 7 s; overgeënt 15 April 1954
om de twee.
j(3de contrôle)
maanden

10

Deze eventuele contrôles werden uitgevoerd met jonge plantjes in geïnoculeerde
grond»

r

I

L

18 maanden on 17 Augustus 1954?
der olie be (4de contrôle)
waard

10

9 x overgeënt [{17 Augustus 1954
om de tro.. |{
00ntr#le)
maanden
!
'

10

20 maanden on ; 18 October 1954
der olie be
(5de contrôle)
waard

14

14

10 » 10 x overgeënt 18 October 1954
om de 2 maan f(5de contrôle)
den

14

13

11 » 8 x overgelnt ij 18 October 1954
om de 2 maanden! (5de contrôle)
hierna 4 maan-i
den bewaard

14

14

12 ! 7 x overgeënt I 18 October 1954
om de 2 maan— '
(5de contrôle)
den,hierna 6
maanden be
waard

14

14

"13 » 6 x overgeënt
om de 2 maandan, hierna 8
maanden be
waard

14

12

14 » 5 x overgeënt 18 October 1954
om de 2 maan
den, hierna 10 (5ds contrôle)
maanden be
waard.

14

10

15 » 4 x overgeSn-c 18 October 1954
om de 2 maan
den, hierna 12 (5de contrôle)
maanden be
waard

14

14

16 « 3 x overgeënt 18 October 1954
om de 2 maanden,/-,
.
\
hierna 14 maanf^e contrôle)
den bewaard

14

13

17 » 2 x overgeënt
om de 2 maan
den, hiernal6
maanden be
waard

14

13

18 • 1 x overgeënt
18 °ctober 1954
na 2 maanden,
hierna l8/.be- (5de contrôle)
waard/maanden\ j

14

14

19 » 20 maanden be 18 October 1954
waard
(5de contrôle)

14

13

j 18 October 1954
1
j. *•> \
U5de contrôle)
t-

18 October 1954
(5de contrôle)

Deze contrôle werd ook.verricht bij watercultuurplantjes in klembuizen. Plantjes
groeiden echter slecht«,

;T
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8

Hst maakte geen verschil uit voor de pathogeniteit van de schimmel
volgens welke methode de schimmel in cultuur gehouden werd. Na een "bewaar
periode van 14 maanden werd de indruk verkregen, dat de onder olie "bewaar
de schimmel esn grotere pathogeniteit vertoonde dan de oxa de 2 maanden
overgeente cultuur. Na 18 maanden was echter het tegengestelde het geval«
Bij de laatste contrôle op 18 October 1954 •"*>•leek de pathogeniteit volgens
alle methoden vrijwel verloren gegaan te zijn.
3. ^l^d^s^ri^—cuc^£rintmj_
Ook deze schimmel gaf evenals Verticillium geen enkele moeite met het
overenten en kiemde zelfs na een bewaarperiode van 20 maanden, zowel on
der olie als normaal nog zeer goed. Onderstaande tabel geeft een over*zicht van groeiproeven met deze schimmel.
Cladosporium cucumerinum.
No methode

Laatste
entdatum

Toename van de Opmerkingen
doorsnede in mm

1ste keer gemeten 2de keer gemeten
3 Augustus 1953

6 Augustus 1953

17.8

!3 Augustus 1953
2 x overgeënt 17 Juni 1953
om de 2 maanden (1ste contrôle)

6 Augustus 1953

17.4

8 maanden onderI 17 October 1953 3 November 1953
olie bewaard ' | (2de contrôle)

6 November 1953

16.7

4 x overgeënt 17 October 1953 3 November 1953
om de 2 maanden (2de contrôle)

6 November 1953

17.3

4 maanden onder j17 Juni 1953
olie bewaard
|(1ste contrôle)

14 maanden on 15 April 1954
der olie bewaarc (3de contrôle)

13 Kei 1954

6 Mei 1954

16.8

8 o 7 x overgeënt 15 April 1954
om de 2 maanden1 (3de contrôle)

3 Mei 1954

|6 Mei 1954

17.3

18 maanden on- : 17 Augustus 1954 13 September 1954 16 September 1954
der olie bewaard^ oontl81e)

19.1

9 x overgeënt oiW17 Augustus 1954| 13 September 1954 16 September 1954
de 2 maanden
(4de contrôle) !

18.1

20 maanden onde:2?18 October 1954 1 November 1954
olie bewaard
(5de contrôle)

4 November 1954

1696

10 a 10 x overgeënt 18 October 1954 1 November 1954
om de 2 maanden (5de contrôle)

4 November 1954

I6i3

11

8 x overgeënt (18 October 1954 1 November 1954
om de 2 maanden*.
.
hierna 4 maander>5&e contrôle)
bewaard

4 November 1954

12

7 x overgeënt 18 October 1954 11 November 1954
om de 2 maanden, (5de contrôle)
hierna 6 maan
den bewaard

4 November 1954

12.1

13 *» 6 x overgeënt 18 October 1954 jjl November 1954
om de 2 maanden,
hierna 8 maan (5de contrôle)
den bewaard

4 November 1954

16.4

^
14 - 5 3: overgeënt ||18
October 1954 1h1 November 1954
om de 2 maanden#/,-,
.
\ \
maanJp**
j
hierna 10 maan
den bewaard

:4 November 1954

13.7

15 » 4 x overgeënt ijl8 October 1954 81 November 1954
om de 2 maanden,^ ^ 00ntr81e)
maan- i
' sA
hierna 12 maan
den bewaard
I

4 November 1954

15o5

16 « 3 x overgeënt (18 October 1954 1 November 1954
om de 2 maanden < (5de contrôle)
hierna 14 maan
den bewaard

4 November 1954

15.7

17 • 2 x overgeënt
jl8 Sctober 1954 |1 November 1954
om de 2 maanden, :(5de contrôle)
hierna 16 maan
den bewaard

4 November 1954

17.4

18 » 1 x overgeënt
il8 October 1954 j1 November 1954
!
na 2 maanden,
hierna 18 maan- (5de contrôle)
den bewaard

(4 November 1954

14.4

19 « 20 maanden be
waard

J

jl8 October 1954 1 November 1954
(5de contrôle)

Oorspronkelijke buis was verontreinigd met Aspergillus niger. Hier
door geen contrôle mogelijk.

; i
; i

U
4 November 1954

18.3

De groei van de schimmel was na een bewaarperiode van 20 maanden onder
olie nog ongeveer gelijk aan de groei van een normaal om de 2 maanden
overgeënte cultuur. Deze groei was in beide gevallen niet geringer dan
bij het begin van de proef. Wel werd bij de methoden, waarbij de schim
mel 4-20 maanden bewaard werd, een tamelijk wisselende groeikracht geno
teerd. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het meer of minder uitge
droogd raken van de voedingsbodems, aangezien de buizen na het overenten
niet alle even snel naar de ijskast zijn gebracht. De periode na het en
ten tot het in de ijskast plaatsen, varieerde van 1-3 weken. De cultuur,
die bij het begin van de proef reeds na 1 week in de ijskast werd ge
plaatst en hierna 20 maanden werd bewaard, vertoonde nog een zeer goede
groeikracht.
Conclusies..

Fusarit^o^spoi^
1. De pathogeniteit van Fusarium oxysporum loopt hij het bewaren onder olie
sterker achteruit dan wanneer de schimmel éénmaal per 2 maanden wordt
overgeSnt. Bovendien vermindert bij het onder olie bewaren de groeikracht
van de schimmel op steriele rijst na 14 maanden 3terk.
2. Toen de schimmel 10 x om de twee maanden was overgeënt,dus in totaal 20
maanden bewaard, bezat zij nog steeds een goede pathogeniteit voor kiemplantjes, gekweekt met behulp van watercultures.
3. Het verdient aanbeveling de schimmel minstens 1 x per 3 maanden over te
enten, daar anders eventueel minder of helemaal geen groei meer kan op
treden. Het is echter ook mogelijk, dat de schimmel na een bewaarperiode
van 20 maanden nog een goede groeikracht vertoont.
Ver t icil Hum_dahliae^
1. Het maakte geen verschil uit volgens welke van de toegepaste methoden
Verticillium dahliae in cultuur gehouden werd, zowel wat betreft groei
als pathogeniteit. De groei was in alle gevallen zeer goedo De pathogeni
teit was na 1 jaar nog redelijk, terwijl deze na 20 maanden vrijwel ver*loren was gegaan bij beide bewaarmethodes.

jCl^d£s^°£ium—cucim^r^nma^
1. Er bleek geen verschil in groeikracht van de schiâmel te zijn, als deze
onder olie werd bewaard of normaal om de 2 maanden werd overgeënt. Na
+ 20 maanden was volgens beide bovengenoemde methoden de groei nog even
goed als bij het begin van de proefi
2. Na de schimmel lange tijd aan de lucht bewaard te hebben (tot 20 maanden
toe), was deze nog wel gemakkelijk over te enten, maar de groeikracht
ervan liep in sommige gevallen nogal achteruit.

10.

Eindconclusies.
1. Door het bewaren van Fusarium oxysporum onder olie vermindert zowel de
groeikracht als de pathogeniteit.

2. Het bewaren van Verticillium dahliae onder olie heeft geen enkel voordeel
boven het aan de lucht bewaren van de schimmel.
3. Het bewaren van Cladosporium cucumerinum onder olie biedt het voordeel,
dat na een bewaarperiode van 20 maanden nog een goede groeikracht op
kunstmatige voedingsbodem optreedt.
4. Bovengenoemde 3 schimmels geven geen algemeen beeld van het gedrag van
onder olie bewaarde schimmelcultures. Dit zal eventueel voor elite schim
mel apart moeten worden bepaald.
Januari 1955*
De proefneemster,
Johanna C. Manintveld.
Juli 1955.
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