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Waarover gaat het NIET ?:
Roestbakken



Spreekwoorden en zo

“Zo roest als een kater”

“Rust roest”

“Oude liefde roest niet”



Taxonomische indeling

Rijk: Fungi (Schimmels)

Stam: Basidiomycota:

Hoe komen we hier terecht ?



Taxonomische indeling

Wegwijs in de héél complexe schimmel-wereld:
● Soorten hebben géén plasmodiumstadium (zoals bij 

Slijmzwammen)
● Ze hebben géén beweeglijke (zoö-)sporen (zoals bij water-

gebonden parasitaire schimmels)
● Het schimmellichaam of thallus bestaat uit draden (hyfen) met 

regelmatige tussenschotjes
● De sexuele sporen ontstaan op steeltjes (sterigmen) aan 

typische knotsvormige basis-cellen (basidiën)
>>> BASIDIOMYCETEN

● Héél speciale groepen van plantenparasieten die GEEN 
vruchtlichamen vormen

● maar soms galachtige woekeringen vormen >>> 
Teliomyceten (Roesten en Branden).



Taxonomische indeling

Rijk: Fungi (Schimmels)

Stam: Basidiomycota

Klasse:

Orde:

Telio-mycetes

Pucciniales (Roesten)
en ...



In de fik ?

Orde “Pucciniales” = Roesten
en
Orde “Ustilaginales” = Branden



Branden



Roesten van ijzer

 Corrosie
 Scheikundige aantasting van materialen doordat 

hun omgeving op ze inwerkt
 aantasting van metaaloppervlakken door 

zuurstof en water in de lucht
 aantasting van metalen door elektrochemische 

reacties



“Plantenziektes”

Veroorzaakt door verschillende 
organismes:

• Schimmels
• Bacteriën
• Virussen
• Nematoden (rondwormen)



'plant-pathogene' schimmels
 Roest:  kleine oranje, gele of bruine vlekjes op bladeren
 Schurft: ruwe plekjes op blad en vrucht (vooral bij appel)

 Verwelkingsziekten: schimmels zitten in de houtvaten van planten en 
verstoppen het watertransport; voorbeelden zijn de iepziekte of 
verwelkingsziekte

 Kanker: de schimmel zorgt dat de bast van een plant aangetast wordt; de 
plant reageert met woekeringen

 Bladvlekkenziekte: op de bladeren zie je kleine zwarte of bruine vlekken

 Meeldauw: een wit schimmelovertrek boven op de bladeren

 Valse meeldauw: een wit schimmelovertrek op de onderkant van de 
bladeren

 Bodemziekte: wortels worden aangetast zodat vooral kiemplanten sterven



“ROEST”schimmels

Boeiende plantenparasieten
Opvallend en algemeen
Uitsluitend op levende planten! 

   = Biotrofe parasieten
Vele soorten hebben een complexe 

levenscyclus met meerdere waardplanten
Mogelijke vorming van maximum 5 

sporentypes!



Wat?

De ROESTEN vormen een klasse binnen het rijk 
van de SCHIMMELS (Fungi), behorend tot de stam 
van BASIDIOMYCETEN (steeltjeszwammen), 
indeling volgens de TELEUTOSPOREN 
(overwinteringssporen)

kunnen ziekten veroorzaken ziekten bij planten

 (tasten het blad aan)
komen o.a. voor op granen, gras en prei ...



Waarom “TELIO”-myceten ?: ze vormen schimmeldraden (hyfen) zoals
andere 'echte' schimmels; ze produceren geslachtelijke (basidio)sporen 
zoals alle andere basidiomyceten; MAAR ze vormen NOOIT typische 
VRUCHTLICHAMEN waarin de sporen ontwikkelen !



Paddenstoelenseks

Basidiomyceten = steeltjeszwammen

Ascomyceten = zakjeszwammen



Basidiomyceten - Steeltjeszwammen

Vorming van sporen aan de buitenkant 
van een draagcel (Basidium)

Meestal 4 sporen



Basidiomyceet met Hoed & Steel



BASIDIUM:
knotsvormige 'basis'cel
met sporen die groeien op
STEELTJES (vandaar de naam !)



Basidium microscopisch

A = gewone basidie
B = Oranje dropzwam

C = Waaszwammen
D = Trilzwam

E = Branden, Judasoor
F = ROESTEN



Ascomyceten - Zakjeszwammen

Vorming van sporen binnenin een zakje (ascus) 

Meestal 8 (of veelvoud van 8) 



Ascomyceet – Typische vorm
(schaaltje, schotel, beker...)



Levenscyclus roesten
Vijf verschillende 'sporen'stadia (0, I, II, III, IV)

Dikwijls met waardwisseling

 (twee  verschillende waardplanten)
ALTERNATIEVE waardplant: basidiosporen 

ontwikkelen tot spermatiën en aecidiosporen; 
van één naar twee kernen

Op de PRIMAIRE waardplant worden 
uredosporen, teleutosporen en basidiosporen 
(kernversmelting) gevormd.



Meer dan één spoor

(IV) Basidiosporen (2 mating types)

(0) Spermatiën (Man) en receptieve hyfen (Vr)

(I) Aecidiosporen (2 kernen)

(II) Uredosporen (repeating stage) P

(III) Teleutosporen (overwintering) p
 (IV) Basidiën en basidiosporen





Mahonia
Zuurbesfamilie



Stadium 0

Basidiospore > Spermatiën
  (In het voorjaar kiemt de teleutospore en vormt een basidium,

  hierop wordt de basidiospore gevormd)

 * De basidiospore infecteert de ALTERNATIEVE waardplant

 * Vormen vruchtlichamen (kleine donkere vlekken) op de 
bovenkant van de bladeren

 * Spermatiën verspreid door insecten en regen

 * Spermatiën van ander paringstype op receptieve hyfe: prijs!

 * Draden groeien door naar onderkant blad



Spermatiën

Uromyces pisi



Stadium I

Spermatiën > aecidia
 * Onderkant blad: uit paringshyfe ontstaat een 
aecidium met aecidiosporen (2 kernen naast elkaar)

 * Aecidiosporen kunnen enkel kiemen op een andere

   Waardplant !

 * Tijd voor voedselopname !



(Zuurbes)



Stadium II

Aecidia > Uredinia > teleutosporen
 * Vorming van uredinia (vegetatief voortplantingsorganen) op de 
PRIMAIRE waardplant

 * Het uredinium vormt uredosporen die vervolgens weer een 
uredinium vormen (repeating stage)

 * De schimmeldraden dringen door in de plantencellen via een 
haustorium (zie verder afbeeldingen).

 * Later in het seizoen worden ten slotte in een uredinium 
dikwandige teleutosporen (rustsporen) gevormd waarmee de 
roest overwintert.



Populierenroest: uredinia (vegetatieve voortplanting)





Stadium III

Teleutospore > basidiospore

 * Net voor het afsterven van de waardplant 
wordt het telium gevormd;

 * Daaruit ontwikkelen de dikwandige gekleurde 
meestal gesteelde teleutosporen

 * Hierin gebeurt de kernversmelting (diploid)

 * Overwintering

 * Wachten op de lente om basidiën te vormen !



Stadium IV

Teleutospore > basidiospore

 * Aan de teleutospore groeit een basidium met

   tussenschotjes

 * Daarop ontwikkelen meestal 4 basidiosporen

 * Kringloop/levenscyclus gesloten !



0
I
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IV



Praktisch voorbeeld uitgeschreven
Roesten zijn parasieten van hogere planten. Zij komen voor op bladeren, naalden en kegels 
van loof- en naaldbomen, planten en varens, echter zonder dat dit tot afsterven van de 
waardplant leidt. De roestkleurige sporen worden door de wind verspreid. Bij roesten vindt 
vaak waardplantwisseling plaats.

Zo kiemen de sporen van de graanroest  in het voorjaar op bladeren van 

Zuurbes en dringen in het blad door. Na enkele dagen ontstaan aan de bovenzijde 
van het blad bekervormige, "mannelijke" voortplantingsorganen of spermogoniën met 
pycnosporen (spermatia). Aan de onderzijde vormen zich de "vrouwelijke" 
voortplantingsorganen met ontvangsthyfen, waaruit het volgende stadium, de aecidiën 
ontstaan. De bekertjes scheiden een suikerhoudend vocht af, met daarin de pycnosporen, 
dat insecten aantrekt, die de sporen naar de ontvangsthyfen transporteren. De na 
bevruchting ontstane aecidiosporen verspreiden zich met de wind en infecteren het graan. 
Op het graan ontstaan urediën, waarin de zomersporen of uredosporen worden gevormd. 
Deze kunnen nieuwe gastheerplanten infecteren. In het najaar ontstaan op het graan in 
zogenaamde teliën of dikwandige wintersporen, die in de grond overblijven en in het 
voorjaar een basidium met basidiosporen vormen.



Graanroest



Hoeveel? Ongeveer…

14 families
● 163 geslachten

– 7000 soorten

Meer dan de helft = familie Pucciniaceae





Boek

Titel: Roesten (van Nederland)
A.J. Termorhuizen en C.A. Swertz
ISBN 978-90-6464-483-2



Inhoud boek

Beschrijving van 163 roesten op 300 planten

182 roesten opgenomen die in Nederland 
“zouden” kunnen voorkomen





Inhoud boek

blz. 272
Klasse: Teliomyceten

Orde: Roestzwamorde – Uredinales

nu: Pucciniales





Gallenboek

 Boek PLANTENGALLEN, Arnold Grosscurt, uitg. 
KNNV, ISBN 978 90 5011 6039

 Bespreking van 400-tal gallen op basis van de 
galverwekkers, 1400 kleurenfoto’s



Simpel gezegd (1)

 Roesten zijn schimmels

 Veroorzaken roestkleurige sporenmassa’s op waard-
planten (verschil met Brandzwammen)

 Obligate endoparasieten van “hogere” planten

    = parasiet die in een gast- of waardorganisme leeft

    = kan intracellulair of extracellulair

   vb.     Malariaparasiet of Lintworm



Simpel gezegd (2)

 Roesten leven endofytisch

    = symbiotische schimmel of bacterie die in alle delen van 
planten kan voorkomen (systemische aantasting)

 In de intracellulaire ruimte van een waardplant

 Voeden zich met zuignappen, haustoriën (urediniostadium)

    = zuigorgaan, waarmee voedingsstoffen worden opgenomen

 Moeilijk kweekbaar op kunstmatige voedingsbodem



Haustoriën

Hyfen + (uitstulpende) 
haustoriën van 
Hyaloperonospora parasitaca,
valse meeldauw op Zandraket.



Haustorium van vlaswarkruid op vlas



Haustorium Maretak



Akkerdistel



Akkerdistelroest
(P. punctiformis)

 Waardplant 1: Akkerdistel, de aecia zijn rossig

 Waardplant 2: Akkerdistel, de uredinia zijn bruin,    
                       de telia zwartbruin



Akkerdistelroest



Boterbloem



Boterbloemroest
(P. recondita)

 Waardplant 1: Scherpe boterbloem, de aecia 
zijn oranje

 Waardplant 2: Kropaar, de uridinia zijn 
geelbruin en de telia zwart



Boterbloemroest



Brandnetel



Brandnetelroest

 Brandnetelroest of Brandnetel-zeggeroest werd voor het 
eerst wetenschappelijk beschreven in 1917 

 De schimmel heeft een ingewikkelde cyclus

 Zeggensoorten = de primaire waardplanten

 De kleur begint als bleekgeel en evolueert naar felrood

 Op de ene (primaire) waardplant worden uredosporen, 
teleutosporen en basidiosporen gevormd

 op de andere (alternatieve) waardplant spermatiën en 
aecidiosporen



Brandnetelroest
(P. urticata)

 Waardplant 1: Grote brandnetel, de aecia zijn 
oranje

 Waardplant 2: Zeggen (Carex), er zijn geen 
uridinia, maar de telia zijn zwartbruin



Brandnetelroest



Hondsdraf



Hondsdrafroest
(P. glechomatis)

 Waardplant 1: Hondsdraf, geen aecia

 Waardplant 2: Hondsdraf, geen uredinia, wel 
telia van zwartbruine kleur



Hondsdrafroest



Meidoorn



Meidoornroest
(Gymnosporangium clavariiforme)

 Waardplant1: Meidoorn: de aecia zijn geel

 Waardplant 2: Jeneverbes, geen uredinia, maar 
de telia zijn oranje

 Verwant met Perenroest (Peer-
jeneverbesroest - Gymnosporangium sabinae)



Meidoornroest



Perenroest (ddr)



Perenroest (ddr)



Telia op Jeneverbes



Uredinia van populierenroest (Melampsora 

populnea), onderkant blad Canadapopulier



Grofwrattige papilroosroest
(Phragmidium mucronatum) (ddr)



Cipreswolfsmelk (ddr)



Cipreswolfsmelk (ddr)



Roest zacht deze nacht !
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