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Combi-aanpak
tegen Phoma in
Sedum loont

Bacterierot in Sedum:

hoe te handelen?
Tijdens natte perioden kan in Sedum bacterierot opduiken. De veroorzaker hiervan is waarschijnlijk Erwinia. Kennis over deze bacterie, opgedaan door onderzoeken en ervaringen in andere gewassen, kan de
vasteplantenkweker op weg helpen om de ziekte de baas te blijven.
In Sedum kan een bacterieziekte voorkomen die zich bij nat weer snel door het gewas
verspreidt. De vermoedelijke veroorzaker
is Erwinia chrysanthemi, ook wel Dickeya
genoemd. Deze bacterie zorgt in hyacint
voor het gevreesde, agressieve witsnot en in
Dahlia voor bacterieverwelkingsziekte. De
bacteriën zijn niet met chemische middelen
te bestrijden. Door onderzoek bij PPO naar
Erwinia in bolgewassen is al veel bekend
over infectie en verspreiding. Deze kennis is
waarschijnlijk ook bruikbaar voor Sedum.

De Boomkwekerij 33 (14 augustus 2009)

Aantasting over de hele plant
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Bacterierot is van Phoma te onderscheiden
doordat bacterierot de gehele plant aantast: van voet tot bloemscherm. Daarnaast
is het blad bij de aanhechting aan de stengel
waterig verrot. Ook laat bij bacterierot de
schors van de stengel los en is het binnenste
van de stengel zacht en verrot. Ten slotte
verspreiden de aangetaste plantdelen een
vieze geur.
Soms komt bacterierot in combinatie met
Phoma voor. In dat geval is soms paarsblauwe verkleuring hoger in de plant te zien.
Vermoedelijk gebruikt Phoma de door bacteriën verzwakte plekken als invalspoort,
maar dit kan ook andersom zijn.
Onder natte en warme omstandigheden
kan de bacterie explosief toeslaan. Als het
aangetaste gewas opdroogt, neemt de aantasting langzaam af. Inwendig is de bacterie
dan al wel door de gehele plant verspreid,
dit is bij Dahlia aangetoond. Erwinia kan
overleven in de voet van een plant die ogenschijnlijk bovengronds niet meer is aangetast. Daarnaast kan de bacterie vrij lang
overleven in gewasresten. Zonder gewas-

resten sterft de bacterie snel in de grond.
Verspreiding van de bacterie vindt plaats
via stekmateriaal. In een gewas verspreidt
de bacterie zich via machines, mesjes,
kleding, schoeisel, insecten en zoogdieren.
Verspreiding via de lucht is alleen mogelijk
bij het hakselen van gewassen.

Beheersing
Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen
waarmee bacterieziekten kunnen worden
bestreden. Beheersing van de ziekte is dan
ook 100% gericht op het voorkomen van
infectie en verspreiding. In de eerste plaats
is schoon en gezond uitgangsmateriaal van
belang. Erwinia kan echter latent in de
plant aanwezig zijn: de bacterie is dan aanwezig zonder dat de plant zichtbaar ziek is.
Indien de ziekte wordt gesignaleerd, is het
verstandig de aangetaste planten zo snel
mogelijk te verwijderen. Wacht wel met het
verwijderen van de planten tot deze echt
helemaal droog zijn in verband met verspreiding van de ziekte. Als er voor langere
tijd droog weer is voorspeld, kunnen de
planten beter wat langer drogen.
Een grote aangetaste plek kan het best
worden gerooid, want met iedere warme
en natte periode wordt meer gezond gewas
besmet. Ruim alle gewasresten zo goed
mogelijk op en teel op het perceel minstens
twee jaar geen Sedum meer. Houd ook
rekening met andere waardplanten zoals
Dahlia, hyacint, chrysant, anemoon en

Begonia.
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De bestrijding van Phoma was lastig,
omdat de opgebruiktermijn van Topsin M
afliep vóór het groeizoen van Sedum. Er
zijn nieuwe middelen, maar de werking
op Phoma is nog onvoldoende bekend.
Een combinatie-aanpak biedt soelaas,
schrijft het Vakblad voor de Bloemisterij
naar aanleiding van een bijeenkomst van
LTO Groeiservice.

Phoma in Sedum is het best te beheersen
met verschillende maatregelen. Door een
goede bedrijfshygiëne, het toepassen van
vruchtwisseling, het verwijderen van gewasresten en zieke planten en het gebruiken van
chemische middelen kan een aantasting
worden voorkomen.
Doordat Topsin M niet was toegelaten in
de opkweekfase van Sedum, werd chemische bestrijding een stuk lastiger. Telers zien
daarom de toelating van Topsin M per 31 juli
als mosterd na de maaltijd. Bovendien geldt
de toelating alleen voor dit jaar. Als er geen
goed alternatief komt, wordt ook voor het
seizoen 2010 een vrijstelling voor Topsin M
aangevraagd.

Nieuwe middelen
Er is nog wel wat andere middelen over, maar
die zijn vrij resistentiegevoelig. De behoefte
aan nieuwe middelen is dan ook groot. De
afgelopen jaren zijn Kenbyo en Flint geïntroduceerd. Als kanshebbers worden verder
Switch en Frupica getipt.
Van de nieuwe middelen is nog niet precies
bekend wat ze tegen Phoma doen. Switch is
een fungicide dat is samengesteld uit twee
werkzame stoffen. Die stoffen hebben verschillende werkingsmechanismen, waardoor
de schimmel zowel preventief als curatief
wordt aangepakt.
Bij Sedum gaat het om de specifieke schimmelsoort Phoma telephium. Er zijn in de sierteelt veel soorten Phoma als ziekteverwekker.
Soms zijn deze waardplant-specifiek, maar
soms hebben ze een brede waardplantenreeks. Symptomen van Phoma telephium zijn
blauwverkleuring aan de stengel (meestal aan
de voet), ringvormige blauwe plekken op het
blad en een doffe, donkere kleur van de tak.
De ziekte begint aan de basis van de stengel. De eerste aantasting is meestal tegen het
einde van het voorjaar. Later ontstaan ringvormige vlekken op het blad die na verloop
van tijd samenvloeien tot blauw-zwarte plekken. De infectie bouwt in de loop der jaren op
door overleving van de ziekte op plantresten.
Oudere vakken hebben daarom vaak meer

last van Phoma.

