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van bestaande maatregelen tegen verschillende ziekten en
plagen gelijktijdig en het bestuderen van de effecten van
deze maatregelen. PPO Glastuinbouw heeft binnen het
LNV programma onderzoek
verricht naar optimalisatie van
de beheersstrategiën bij roos,
chrysant, komkommer, tomaat
en diverse potplanten. Botrytis
is een van de belangrijkste
kwelgeesten voor tomaat. De
arbeidsintensieve bestrijding
van Botrytis is afhankelijk van
inzet van chemische middelen.
Daarnaast vraag de bestrijding
van Botrytis om een goede klimaatbeheersing wat gepaard
gaat met extra kosten voor
energie. Daarnaast vraagt de
beheersing van andere ziekten
en plagen continue aandacht
van de teler waarbij maatregelen gericht tegen een ziekte of
plaag ook gevolgen kunnen
hebben voor de andere ziekteverwekkers.
Onderzoek en praktijkervaring
hebben de afgelopen decennia
verschillende adviezen voor
beheersing Botrytis bij tomaat
opgeleverd: voorbeelden tegen
Botrytis zijn realisatie van een
droog klimaat, blad snijden en
blad verwijderen. In beheersstrategie onderzoek bij tomaat
heeft PPO Glastuinbouw in
2004 een aantal proeven uitgevoerd waarbij optimaal klimaat
vergeleken is met maximale
energiebesparing, en blad verwijderen met blad laten liggen.
Binnen deze proeven zijn ook
verschillende gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong getoetst (GNO’s)
tegen Botrytis.
Botrytis trad vooral op in de
vochtige afdelingen, ongeacht
of hier blad verwijderd werd of
niet. Chemische bestrijding
van de stengellesies, en de
bladaantasting is effectief terwijl de geteste GNO’s nauwelijks bestrijding gaven ten op-
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zichte van de onbehandelde
controle. De productie was in
het begin van de teelt gelijk
voor de afdelingen. Tegen het
einde van de teelt was er een
aanzienlijke uitval van planten
als gevolg van stengelaantasting door Botrytis.
In een van de proeven zijn de
tomatenplanten bij de start
van de teelt besmet met Verticillium. De Verticillium-symptomen waren aanvankelijk zeer
ernstig en de vochtopname
van de zieke planten was veel
lager dan van de gezonde planten. Bij een zware Verticilliumaantasting werd een verminderde productie gevonden.
Vanaf eind april herstelden de
besmette planten. Opvallend
was dat de planten die met Verticillium besmet waren minder
aantasting door Botrytis lieten
zien dan de onbesmette planten. Mogelijk hangt dit samen
met een verminderde wortelactiviteit van de planten.

Samenvattingen
werkgroep
Pratylenchus
Wortellesieaaltjes in
amaryllis
Loes Stapel
PPO Glastuinbouw, loes.stapel@wur.nl

In de teelt van amaryllis (Hippeastrum) kunnen twee soorten wortellesieaaltjes, Pratylenchus penetrans en P. scribneri,
wortelrot veroorzaken. In bestaande kennis is geen informatie beschikbaar over de invloed van de temperatuur op
de vermeerdering op de waardplant amaryllis van deze aaltjes
is, in welke mate deze aaltjes
zich in de loop van de teelt
kunnen ontwikkelen en wanneer ze schade geven. In dit

rapport worden twee proeven
beschreven:
● Invloed van de temperatuur
op de ontwikkeling van wortellesieaaltjes bij amaryllis;
● Populatieontwikkeling en
schadelijkheid van wortellesieaaltjes bij amaryllis.

Invloed van de
temperatuur
Inleiding
Het doel van dit onderzoek is
nagaan hoe de temperatuur de
ontwikkeling van de wortellesieaaltjes P. penetrans en P.
scribneri bij amaryllis beïnvloedt. De proef is uitgevoerd
in vijf geconditioneerde klimaatkassen van PPO, Business
Unit Glastuinbouw. De streefwaarden voor de pottemperaturen waren 13, 18, 23, 28 en
33°C. De bollen (cultivar ‘Red
Lion’, bolmaat 14/16) zijn in
week 7 opgepot in flugzand fijn
in  17 cm containers, één bol
per container. Drie weken na
het oppotten is de temperatuurreeks ingesteld. Vier weken
na het oppotten, nadat de
amaryllis bollen nieuwe wortels hadden gemaakt, is het
groeimedium geïnoculeerd
met P. penetrans (herkomst
aardappel) en P. scribneri (herkomst amaryllis). Als extra behandeling is bij 23°C een populatie P. penetrans afkomstig van
amaryllis meegenomen. Ook is
een behandeling van ‘wel en
niet acclimatiseren’ meegenomen. Bij het acclimatiseren
was de temperatuur na besmetten gedurende twee weken op 23°C gehouden, daarna
zijn de bollen bij de verschillende temperaturen verdeeld.
Vier, acht, zestien en vierentwintig weken na inoculatie
hebben de bemonsteringen
plaatsgevonden.
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Resultaten
Over de gehele proefperiode
zijn de verschillende worteltemperaturen goed gerealiseerd. De worteltemperaturen
waren gemiddeld als volgt:
13,2°C, 18,1°C, 22,9°C, 27,7°C
en 32,4°C. De onbesmette behandeling is gedurende de gehele proef vrij gebleven van
aantasting door Pratylenchus
spp..
P. scribneri heeft zich veel beter
kunnen vermeerderen bij de
diverse temperaturen dan P.
penetrans en ook bij een grotere temperatuurrange. De oorzaak hiervan is zeer waarschijnlijk dat de gebruikte P.
scribneri van amaryllis afkomstig was en de gebruikte P. penetrans niet. De meeste aaltjes
en eitjes van P. scribneri werden
gevonden tussen de 18 en
28°C. Bij 23°C werden de meeste aaltjes gevonden.
P. penetrans kon zich het beste
vermeerderen bij 18 en 23°C,
hoewel er maar lage aantallen
aaltjes en eitjes zijn gevonden.
Bij dit aaltje lijkt acclimatiseren
geen invloed gehad te hebben
op de aantallen. De kleine populatie van P. penetrans afkomstig van amaryllis had een grotere vermeerdering bij 23°C
dan de mengpopulatie van P.
penetrans bij 23°C. De aantallen zijn vergelijkbaar met de
aantallen van P. scribneri.
Omdat de gewenste pottemperaturen door middel van het
instellen van de kastemperaturen bereikt moesten worden,
betekende dit ook dat hierdoor
de gewasgroei werd beïnvloed.
Op het einde van de proef, 24
weken na inoculeren, werd bij
28°C gemiddeld het hoogste
versgewicht en bij 13°C gemiddeld het laagste versgewicht
van het blad gerealiseerd. Voor
wat het bolgewicht betreft
werd het hoogste bolgewicht

gerealiseerd bij 18-23°C en het
laagste bolgewicht bij 33°C.
Voor het versgewicht van de
wortels bleek hoe hoger de
temperatuur, des te lager het
gewicht. Acclimatiseren had
geen invloed op de groei van
het blad, de bol en de wortels.

P. scribneri (herkomst amaryllis) en Pi = 0, 100, 1000 en 5000
P. penetrans (herkomst aardappel) per bol. De bemonsteringen vonden plaats negentien,
veertig en zeventig weken na
de beginbesmetting.

Resultaten
Conclusies
● De herkomst van de aaltjes
(wel of niet afkomstig van
amaryllis) speelt een belangrijke rol in de mate van vermeerdering;
● Zowel P. penetrans als P.
scribneri vermeerderen zich
het sterkst bij 23°C;
● P. scribneri kan zich goed
vermeerderen bij een temperatuurrange van 18-28°C;
de optimum temperatuur
ligt tussen 18 en 23°C;
● De gunstigste temperatuur
voor aaltjes vermeerdering is
ook de beste teelttemperatuur voor amaryllis.

Populatieontwikkeling en
schadelijkheid
Inleiding
Het doel van deze proef is nagaan hoe de populatieontwikkeling van de wortellesieaaltjes
P. penetrans en
P. scribneri in amaryllis verloopt, in relatie tot de uitgangsdichtheid Pi en tot welke schade dit leidt bij de bollen en de
bloemen. De proef is uitgevoerd met de cultivar ‘Red
Lion’, bolmaat 14/16 in een kas
van PPO, Business Unit Glastuinbouw. Er stonden acht bollen in een kist van circa 40 liter,
het gebruikte substraat was
flugzand fijn. Er zijn vier beginbesmettingen (Pi’s) toegediend, namelijk Pi = 0, 100,
1000 en 2000
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Populatieontwikkeling
Bij P. penetrans namen het aantal eitjes en aaltjes tot en met
veertig weken na inoculeren
toe, op het einde van de proef
(zeventig weken na inoculeren), waren de aantallen eitjes
en aaltjes per vijf gram wortels
lager. De aantallen eitjes en
aaltjes die worden teruggevonden bij P. scribneri zijn veel hoger dan de aantallen bij P. penetrans. De trend is echter
vergelijkbaar.
Gewasproductie
Bij P. penetrans is er geen significante invloed geweest op het
aantal klisters per bol. Ook het
gewicht van de klisters is niet
beïnvloed door de verschillende Pi’s. Voor het gewicht van
het blad, de bol en de wortels
geldt dat hoe hoger de Pi, des
te lager het gewicht. Er was
geen significant verschil tussen
de onbesmette controlebehandeling en Pi 100. Bij P. scribneri
was het aantal klisters en het
gewicht van blad, bol en wortels het hoogst bij de onbesmette controlebehandeling. Pi
100 – 2000 resulteerde in een
significant lager gewicht van
blad, bol en wortels. Het aantal
klisters bij een Pi van 100 was
niet significant verschillend
van de onbesmette controle,
de andere twee Pi’s resulteerden wel in een lager aantal klisters. Ook bij P. scribneri was er
geen verschil in het gewicht
van de klisters bij de verschillende Pi ‘s. In de kas was duidelijk zichtbaar dat het bladvolume bij de hogere Pi’s en dan
vooral bij P. scribneri een stuk
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lager was dan bij de onbesmette planten.
Bloemproductie
De verschillende Pi’s hebben
bij P. penetrans geen invloed
gehad op het aantal bloemstelen per bol en het gemiddelde
dagnummer waarop de bloemstelen zijn geoogst. Alleen Pi =
5000 aaltjes per bol heeft geresulteerd in een lager steelgewicht (circa 20 g). Bij P. scribneri hebben de twee hoogste Pi’s
geresulteerd in significant
minder bloemstelen (19%) ten
opzichte van de onbesmette
controle. Het steelgewicht was
het hoogst bij de onbesmette
controlebehandeling, de andere Pi’s verschilden niet significant van elkaar. Bij de hoogste
twee beginbesmettingen bij P.
scribneri zijn de bloemen eerder geoogst.

Conclusies

● P. scribneri (herkomst van
amaryllis) vermeerdert zich
sterker (zowel meer eitjes als
aaltjes) dan
● P. penetrans (niet afkomstig
van amaryllis);
● De schadedrempel voor P.
scribneri (herkomst van
amaryllis) is < 100 aaltjes per
bol;
● De schadedrempel voor P.
penetrans (niet afkomstig
van amaryllis) is > 1000 aaltjes per bol.

carpon spelen hierbij een rol.
De ziekte die alleen voorkomt
op lichte gronden kan voor
flinke schade zorgen. Juist op
die grond vindt ook veel bollenteelt plaats. Gedurende het
groeiseizoen worden de bol- en
stengelwortels aangetast, wat
leidt tot een vervroegde afsterving van het gewas. De bollen
groeien minder en zijn van een
slechtere kwaliteit door rotte
en ook minder bolwortels.
Ziektewerende maatregelen in
de bodem kunnen helpen dit
probleem op te lossen. Het in
stand houden van het bodemleven blijkt een belangrijke rol
te spelen.
Als een aantasting door wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) is opgetreden, zijn bollen en grond besmet. Met het
plantgoed worden de wortellesieaaltjes verspreid naar gezonde percelen, tenzij een bestrijding door middel van een
warmwaterbehandeling plaatsvindt. De met wortellesieaaltjes
besmette grond kan later een
probleem vormen voor volgteelten.
Nu het steeds moeilijker wordt
wortellesieaaltjes chemisch te
bestrijden is het des te belangrijker te weten wanneer wel en
wanneer geen schade verwacht
kan worden.

Onderzoek

Wortelrot bij lelie:
op zoek naar
ziektewerende
maatregelen
Cor Conijn
PPO Lisse

Wortelrot bij lelie is een complexe ziekte. Wortellesieaaltjes
en schimmels zoals CylindroPagina 150

Uit onderzoek is inmiddels bekend dat op dekzandgronden
minder snel schade optreedt
door het wortellesieaaltje dan
op duinzandgronden. Zo bleek
dat bij de gebruikte proefvelden in Oost-Nederland op dekzandgrond pas schade optreedt bij een aantal aaltjes dat
wel tienmaal groter is dan het
aantal waarbij op duinzandgrond schade optreedt.

Ziektewering
Om na te gaan of er ziektewering bestaat en welke factoren
hiervoor verantwoordelijk zijn,
is geprobeerd om een duinzandgrond minder gevoelig te
maken. Dekzandgrond, waarin
de wortellesieaaltjes nauwelijks schade veroorzaken, werd
daartoe in verschillende verhoudingen gemengd met een
‘gevoelige’ duinzandgrond.
Het resultaat was duidelijk.
Werd duinzand gemengd met
gestoomde dekzandgrond dan
had dit geen zichtbaar effect
op de mate van wortelrot, maar
werd ongestoomde dekzandgrond gebruikt voor het mengen dan gaf dat minder wortelrot bij de lelies. De conclusie
uit deze proef is dat er ziektewering bestaat in dekzandgrond.

Bodemleven
Uit proeven bleek dat met name het bodemleven een belangrijke factor is. Het bodemleven in de dekzandgrond
beperkt de ernst van het optreden van wortelrot bij lelie. Om
welke vorm van bodemleven
het precies gaat, is nog niet
duidelijk. In de dekzandgrond
werden geen geparasiteerde
Pratylenchus aaltjes gevonden.
Uit aangetaste leliewortels
werden van beide gronden de
schimmels Fusarium, Pythium
en soms Cylindrocarpon geïsoleerd. Uit wortels van dekzandgrond werd daarnaast ook Trichoderma gevonden.
In proeven is geprobeerd het
bodemleven te verbeteren
door nuttige schimmels en
bacteriën aan de grond toe te
voegen. Deze nuttige schimmels (onder andere Trichoderma) en bacteriën, allen antagonisten, werden door het van
nature besmette duin- en dekzand gemengd voor het plan-
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ten van de leliebollen. In de
eerste proef gaven twee van de
twaalf antagonisten een positief resultaat, namelijk minder
hevig wortelrot. In vervolg
proeven kon dit effect echter
niet herhaald worden.
Het bleek mogelijk het bodemleven te verstoren. Het lijkt er
op dat ook natte grondontsmetting met MetamNatrium
het bodemleven dusdanig
doodt dat ook ziektewering
voor een groot deel wordt uitgeschakeld. Dit betekent, dat
wanneer grondontsmetting
wordt toegepast door de telers,
het plantgoed (de leliebollen)
ook vrij moet zijn van aaltjes
om wortelrot schade te voorkomen.

Betekenis voor de praktijk

Samenvattingen van
de werkgroep
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Bruikbaarheid van
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Als het bodemleven belangrijk
is, zullen alle teeltmaatregelen
die nadelig zijn voor het bodemleven, voorkomen moeten
worden. Zo zal natte grondontsmetting ook een negatief effect hebben op de ziektewering. Bij herbesmetting door
besmet plantmateriaal direct
na op die wijze ontsmette percelen, zal al bij lagere aantallen
aaltjes schade optreden dan bij
herbesmetting van percelen
die niet recent ontsmet zijn.
Dit onderzoek is gefinancierd
door het ministerie van LNV in
het programma 397-I en is nu
afgesloten.

Vanaf 1995 vindt in Nederland
jaarlijks een integrale toetsing
van pootgoedaardappelen op
het voorkomen van bruinrot
(Ralstonia solanacearum, Ras
3, Biovar 2) plaats. Hierbij worden extracten van knollenmonsters (steekproef van tweehonderd knollen uit 20–25 ton)
m.b.v. Imunofluorescentie (IF)microscopie gescreend op de
aanwezigheid van de bruinrotbacterie. De recente ontwikkelingen op het gebied van de Real-time PCR (Taqman) (Weller
et al., 2000) maken screening
van aardappelextracten met
deze techniek een serieuze optie. De probe in deze Taqman
assay bestaat uit de primersequentie van de conventionele
PCR (Seal et al., 1993 ), die momenteel in ons laboratorium
gebruikt wordt als één van de
bevestigende toetsen. Verder
hebben we gekozen voor een
duplex Real-time PCR benadering, waarbij een cytochroomoxidase /primer/probe combi-
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natie dient ter controle op de
efficientie van DNA-isolatie en
mogelijke remming vanuit het
extract. In een laboratoriumvalidatie hebben we gekeken
naar de specificiteit van deze
Taqman PCR toepassing.
In de specificiteitbepaling zijn
41 buitenlandse Ralstonia-isolaten uit aardappel (Ras 3, biovar 2), 10 Ralstonia-isolaten
met afwijkend ras en biovar, en
negentien kruisreageerders uit
serologie en de conventionele
PCR, getest. . De Taqman-assay
blijkt positief met alle bruinrot
isolaten. Daarnaast bestaat er
nog grote specificiteit voor de
BLDB-bacterie en Ralstonia syzygii. De laatst genoemde zijn
bekende kruisreagerende bacteriën voor zowel de conventionele PCR als voor de Real-time PCR (Weller), maar komen
niet op aardappel voor. Onder
de negentien kruisreagerende
isolaten is slechts een kruisreactie gevonden voor Pseudomonas marginalis pv. marginalis, deze heeft een hoge
Ct-waarde.
De gevoeligheid van de methode in aardappelextract werd
geoptimaliseerd door DNA isolatie. We hebben gekozen voor
toepassing van de Quickpick
kit (Bionobile) op het KingFisher (96-wells) nucleinezuurisolatiesyteem (Thermo). In pilot-experimenten was hiervan
de detectielimiet in de Taqman-PCR ca. 105 cfu per ml extract. De bruikbaarheid van de
Taqman-PCR als mogelijk alternatief voor IF werd onderzocht met praktijkmonsters uit
de integrale toetsing van seizoen 2003/2004. Hiervoor is
een serie extracten samengesteld bestaande uit 480 IF-negatieve en 48 gerandomiseerde, blinde monsters die in
eerdere toetsen (IF en bevestigende toetsen) positief bevonden zijn voor Ralstonia solanacearum. De positieve
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