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Referaat
Inkas-enveldexperimentenvanhetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoek isgekekennaardeeffectenvan
diverseteeltmaatregelenopdeziekteweringtegenPythium.Hieruitblijktdateengezondbodemlevenbelangrijker
isdaneenlagebesmettingsdrukomschadedoorPythiumtebeperken.Nainundatieofgrondontsmetting
ontstaatduseengevoeligesituatievoorPythium.HeteffectvantoedieningvangerijpteGFT-compostna
grondbehandelingbleekgewasspecifiektezijn.Toedieningvangerijptecompostnadegrondbehandeling
resulteerdeinminderaantastinginiris,geeneffectopdeaantastinginhyacintenstimuleringvandeaantastingin
krokus.ToedieningvanoudestalmestvoorafgaandaangrondontsmettingstimuleerdedePythiumaantastingin
alledriedegewassen.BijeenhogeactiviteitvanhetbodemlevenwerddegroeisnelheidvanPythiumdoorde
grondgeremd,maardatgafnietaltijdminderaantasting.Hetisnietaangetoonddatdeziekteweringingrond
afhankelijkisvandeaanwezigheidvanéénofmeerspecifiekebacterie-ofschimmelsoorten.Heteffectvan
diverseteeltmaatregelenzalwaarschijnlijkperperceelverschillen,afhankelijkvandeuitgangssituatie
(bodemlevenenbesmetting).
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SAMENVATTING
Pythiumveroorzaaktwortelrotindebollenteeltvano.a.hyacint,krokus,irisenlelie.Deaantasting
leidttotvroegtijdigeafstervingendaardoorslechtebolgroei.Hetonderzoekheeftuitgewezendatin
elkbollenperceel Pythiumzit,meestaleenmengselvandiversesoorten.Dewaardplantenreeksvan
eenPythiumsoortbleekniettevoorspellen.Hetisdaaromaanteradenongevoeligecultivarsofongevoeligegewassenteteleneneenruimevruchtwisselingaantehouden.
Inkas-enveldexperimentenisgekekennaardeeffectenvandiverseteeltmaatregelenopde
ziekteweringtegenPythium.Geconcludeerdkanwordendatonbehandeldegrondvannatureeen
zekerematevanziekteweringtegenPythiumheeft,waarbijhetbodemleveneendoorslaggevenderol
speelt.Grondbehandelingenzoalsinundatieengrondontsmettingverstorenhetbodemlevenzodanig
datdeziekteweringtegenPythiumafneemt.HierdoorkrijgtPythiummeerkans.Ingesteriliseerde
grondisdeziekteweringgeheelafwezig.Opbasisvandezeresultatenblijktdateengezond
bodemlevenbelangrijker isdaneenlagebesmettingsdrukomschadedoorPythiumtebeperken.
NainundatieofgrondontsmettingontstaatduseengevoeligesituatievoorPythium.Nainundatieisdit
effectbinnenéénjaarhersteldalseengewaswordtgeteelddatnietgevoeligisvoorPythium. Na
chemischegrondontsmettingdaarentegenduurthetlanger,eniseenjaarlaterdeziekteweringnog
steedsslechterdaninnietontsmettegrond.Hetisdaaromaanteradenomgrondontsmettinguitsluitendtoetepassenalshetechtnoodzakelijk isendusnietuitvoorzorg,entevensomdezebehandelinginhetbouwplannietintepassenvoordeteeltvaneenvoorPythiumgevoeliggewas.
ToedieningvangerijpteGFT-compostofoudestalmestzoudeziekteweringtegenPythiumsnelkunnenverbetereningrondwaarhetbodemlevenisverstoordalsgevolgvanteeltmaatregelenzoals
inundatieenchemischegrondontsmetting.Heteffectvandezetoepassingbleekgewasspecifiekte
zijn.Toedieningvangerijptecompostnâdegrondbehandelingresulteerdeinminderaantastinginiris
(kasproef).Decomposthadechtergeeneffectopdeaantastinginhyacint(veldproef),enstimuleerde
deaantastinginkrokus(kas-enveldproef).Waaromdecompostbijkrokusdeaantastingstimuleerde
isnietbekend.Toedieningvanoudestalmestvoorafgaandaangrondontsmettingstimuleerdede
Pythiumaantastinginalledriedegewassen(kas-enveldproeven).Aangenomenwordtdatbijdeze
toepassingvóórhetinjecterenookgerijpteGFT-composteennegatiefeffectzal hebben.
Inlaboratoriumproeven isonderzochtwelkemechanismentengrondslagliggenaandeziektewering.
BijeenhogeactiviteitvanhetbodemlevenwerddegroeisnelheidvanPythiumdoorgrondgeremd.Er
wasechtergeengoedverbandtussendeactiviteitvanhetbodemlevenendematevanaantastingin
iris.Hieruitkanwordengeconcludeerddatdeziekteweringingrondnietalleenbestaatuitremming
vandeschimmelgroei.Ophetworteloppervlakspelenzichwellichtnogandereprocessenafdiede
matevanaantastingbeïnvloedenendieonafhankelijkzijnvandebiomassaenactiviteitvanhet
bodemleven.
Geblekenisdatingrondenmeteencompleetverschillendesoortensamenstellingvanhetbodemleven
eenzekerematevanziekteweringkanvoorkomen.Hetisnietaangetoonddatdeziekteweringin
grondafhankelijk isvandeaanwezigheidvanéénofmeerspecifiekebacterie-ofschimmelsoorten.
Deresultatenuithetonderzoekgevendirecteaanknopingspuntenvoorhetherkennenvanrisicovolle
situatiesvoor Pythiuminhetveld,zoalsnainundatieofgrondontsmetting.Aangenomenwordtdatook
opversespuittuinenennahetomzettenvangrondhetrisicoopPythiumisverhoogd.Heteffectvan
diverseteeltmaatregelenzalwaarschijnlijk perperceelverschillen,afhankelijkvandeuitgangssituatie
(bodemlevenenbesmetting).

Samenvatting

Samenvatting

INLEIDING
Pythiumveroorzaakt wortelrot indebollenteeltvano.a.hyacint, krokus, irisen lelie. Deaantasting
leidt pleksgewijstotvroegtijdige afsterving endaardoortot slechtebolgroei. Deschadedoor Pythium
varieertvan perceeltot perceel envanjaartotjaar. Sinds dejarenvijftigzijnchemische middelen
ingezetter bestrijdingvan Pythium.Desondanks lijkende problemen alleen maartezijntoegenomen.
Alsgevolgvan gewijzigde maatschappelijke opvattingen over hetmilieu isdelaatstejaren de
beschikbaarheidvan chemische middelensterk afgenomen.Grondontsmetting isvanaf 1995eenmaal
ineen periodevanvierjaartoegestaan envanaf 2000slechtseenmaal ineen periodevanvijfjaar.
Van eenaantal specifiekefungiciden isindeafgelopenjarendetoelating beperkt. Bovendien heeft de
schimmel resistentieontwikkeldvoor eenaantalvandezefungiciden.Niet-chemische alternatieven
ontbreken.
In 1990isinhetkadervan het Urgentieprogramma Bollenziekten-en-veredelingsonderzoek door
LBO en IPO-DLOeen projectgestart omdemogelijkheden voor biologische beheersingvan Pythium
naderteonderzoeken. Uitditonderzoek isgebleken dat hethelecomplexvan bodemleven een
belangrijke rolspeelt bijdeziektewering indegrond.Hetoptreden van Pythium inde bollenteelt bleek
nauwsamente hangen met hetverstoren enherstellenvan het biologisch evenwicht. Resultaten uit
kasproeven hebben uitgewezen datteeltmaatregelenzoals inundatie enchemische grondontsmetting
deziekteweringverminderen,terwijl demicro-organismen ingerijpteGFT-compostinstaatzijnom de
ziektewering weer (gedeeltelijk) te herstellen.Naaraanleidingvan dezeveelbelovende resultaten
heeft het LBO in 1995eenvervolgproject gestartvoor deduurvanvierjaarom:
•
•
•
•

deeffecten vanafzonderlijketeeltmaatregelen diehet biologisch evenwicht indegrond beïnvloedenondergecontroleerde- ènveldomstandighedentetoetsen
diverseteeltmaatregelen en biologische bestrijdingsmethodenter beheersingvan Pythiumaf te
stemmen ente combineren
factoren endeelprocessen indegrond (zoals biologischeactiviteit,antagonisme,concurrentie) die
deoverleving,verspreiding,vermeerdering enaantasting door Pythium beïnvloedente ontrafelen
inzichtteverschaffen inhet Pythium-soortenspectrumdat problemen veroorzaakt indebloembollenteelt ennagaanof persoorteenwaardplantenreeks (bolgewassen) isvastte stellen met het
oogopvruchtwisseling.

Ditverslag iseensamenvatting vandeonderzoeksresultaten van 1995-1999.

Foto1:Pleksgewijzevergelingen vervroegdeafstervinginirisalsgevolgvan
Pythiumaantastingindewortels.

Inleiding
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EFFECT VAN INUNDATIE EN GRONDONTSMETTING OP DE ZIEKTEWERING

1.1 BODEMLEVEN ENZIEKTEWERING TEGEN PYTHIUM
Vanuit de literatuur isbekenddat Pythiumerggevoelig isvoor concurrentie door ander microorganismen indebodem omvoedsel en ruimte. Uitonderzoek isgebleken datversvoedsel,
bijvoorbeeld indevormvanwortelresten, Pythium insterke matekanstimuleren.Inafwezigheid van
ander bodemlevendan Pythium kandeschimmel eenzwareaantastingveroorzaken ineen vatbaar
gewas,terwijl inaanwezigheidvan bodemleven Pythiumwordt onderdrukt.Wespreken inditverband
overgrond resp.zonder of metziekteweringtegen Pythium.Bijdeteeltvan bloembollenworden vele
teeltmaatregelenengrondbewerkingen uitgevoerd diebedoeldzijnomziektentebestrijden.Vaak
echterworden nietalleendeschadelijkeorganismen gedood,maar onbedoeld ookde nuttige microorganismen. Ditbetekent dater uiteindelijk minder nuttig bodemleven indegrond overblijft.
Inkas-enveldproeven isgekeken naar deeffecten vantweeveeltoegepasteteeltmaatregelen, nl.
inundatie enchemischegrondontsmetting,opde Pythium-aantasting.Hierbij isonderscheid gemaakt
tussendedirecte effecten op Pythium (=doding) ende indirecteeffecten op Pythiumviadodingvan
hetoverige bodemleven,waarmee deconcurrentieverdwijnt. Beideaspecten zijnapart onderzocht.

1.2 DODINGVAN PYTHIUM (KASPROEVEN)
Omdedirecte effecten op Pythiumte kunnen bepalen isde invloedvan het bodemleven bijvoorbaat
uitgeschakeld door degrondte steriliseren.Wanneer indezegrond een Pythium-besmettingwas
aangebracht enervervolgensalof nietwerdgeïnundeerd (8weken bij 18°C),konnaafloop worden
vastgesteld datde Pythium de inundatie massaal hadoverleefd.Ookwanneer degrond,nahet aanbrengenvan de Pythiumbesmetting,werdontsmet metdichloorpropeen of metam-natrium, overleefde
eenbelangrijk deelvan deschimmelpopulatie (resultaten uit 1994). Dezeoverleving zal inde praktijk
nogsterker zijn,o.a.doordat diepere grondlagen helemaal nietworden ontsmet,waardoor Pythium uit
deondergrond indeontsmette bovenlaagvrijspel heeft.

1.3 DODINGVAN HET BODEMLEVEN (KASPROEVEN)
Bijdebepalingvan indirecteeffecten op Pythiumdraait hetom heteffectvan inundatie en grondontsmettingopdeoverlevingvan het bodemleven. Behandelingen zijndaaromtoegepast ingrond met
een natuurlijk bodemleven. Degrond bevattebijaanvangvande proevengéén Pythiumbesmetting
omdirecte effecten opde Pythium uittesluiten.Om deresterendeziektewering nainundatieof
grondontsmettingte kunnentoetsen,isnabehandelingvandegrond een Pythiumbesmetting aangebrachten eenvatbaar gewas (iris
'WhitevanVliet' en krokus 'Golden
Bunch') geplant.
Dematevan aantasting inde
behandeldegrondwerd vergeleken
metdie inonbehandelde grond
(meteenonverstoord bodemleven)
eningesteriliseerde grond (zonder
bodemleven). Deresultaten gaven
teziendat nainundatie ofgrondontsmetting méér Pythium-aantastingoptraddan in onbehandelde
grond. Ingesteriliseerde grondtrad
demeesteaantastingop (foto2).
Omtebepalenof de besmettingsdrukvan Pythiumvan invloed isop
dematevanaantasting,isde grond
nâhet uitvoerenvande behande„ o t o „P m
,
. . . . . .
lingen
besmet metverschillende
f f f?^
^jgtmeer kansnamundete, chemischegrondontsmeta
.
. . . p.rfhtmgofsterilisatie vande grond.
noeveeineaen Kytnium.
(v.l.n.r.: onbehandeld, geïnundeerd, ontsmet, steriel.)
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Indezeproeven is irisgebruikt aistoetsgewas. Deresultaten lietenziendat deernstvandeaantasting inhoge matewerd bepaalddoor degrondbehandelingen en inmindere matedoor de Pythiumbesmettingsdruk (ziefiguur 1).Hetaantastingsniveau waszowel bijeen lichteals bijeen zware
besmetting nagenoeg hetzelfde. Maar bijelk besmettingsniveau wasereenduidelijk verschil inaantastingtussen degrondbehandelingen. Inundatie,grondontsmetting ensterilisatievandegrond leiddenaltijdtot eenzwaardereaantastingdanonbehandeldegrond.
Er iseenproef uitgevoerd omaantetonendatdeziekteweringtegen Pythiumdaadwerkelijk vanbiologischeaard is,endat hetnegatieve effectvan inundatie,grondontsmetting ensterilisatie komt door
verstoringvan hetbodemleven. Indezeproef werd hetoorspronkelijke bodemleven uit onbehandelde
grondopnieuw geïntroduceerd inbehandelde gronddoor0%, 1%, of5%vandeonbehandelde grond
te mengendoordebehandelde grond.Hiernaisoveral evenveel Pythiumbesmettingaangebracht en
zijn eririssengeplant. Dematevanaantasting dieoptrad indebehandeldegrondwerd beduidend
minderwanneer eenzeer kleinehoeveelheidvan deonbehandelde grondwastoegevoegd (zie
figuur 2).Toevoegingvan5% gesteriliseerde grond hadgééneffectopherstelvande ziektewering
(nietinfiguur). Het bodemleven uitdeonbehandelde grondwasdusverantwoordelijk voor het herstel
vandeziektewering inde behandeldegrond.

1.4 ZIEKTEWERING ONDER VELDOMSTANDIGHEDEN
Naar aanleidingvan de resultaten uitde kasproeven zijn meerjarige veldproeven uitgevoerdop de
proeftuinvanhet Laboratoriumvoor Bloembollenonderzoek.
Ominundatieproeven te kunnen uitvoeren metdiverse behandelingen enherhalingen isgebruik
gemaaktvan inundatiebakken (ziefoto3). Indezebakkenzat praktijkgrond meteen natuurlijk
bodemleven eneen natuurlijke Pythiumbesmetting. Controlebehandelingen zonder Pythiumaantasting
zijnverkregen door eenfungicide door degrondtemengen (ditmiddel istegenwoordig niet meer
toegelaten). Debakkenzijnwel of nietgeïnundeerd gedurende 8weken enwerden vervolgens
beplant met iris'WhitevanVliet'. Degewasstand endeopbrengst inde besmette bakkenwaren een
maatvoor deschadeveroorzaakt door Pythiumtenopzichtevan deonbesmette controlebehandelingen.
Uitdeproeven kanworden geconcludeerd dat praktijkgrondvan natureeenzekere matevanziekteweringtegen Pythium bezit, endat inundatie leidttot eenafnamevandezeziektewering. Eenaanwezige Pythiumbesmetting veroorzaakte nainundatie meer aantasting inirisdanzonder inundatie
(10-20% extraopbrengstreductie). Ditbevestigde de resultaten uitdekasproeven.
Indiezelfdeinundatiebakken isvervolgens onderzocht ofderisicovolle periode nainundatie kan wordenoverbrugd doorvruchtwisseling meteengewas dat nietgevoelig isvoor Pythium.Wanneer nade
inundatiebehandeling eerst een
seizoen narcis 'Carlton'werd
geteeld envervolgens inhettweede
seizoen iris,wasergeen nadelig
effect meerwaarte nemenvan de
inundatie opdeschadedoor
Pythium.Tijdens deteeltvan narcis
wasdeziektewering blijkbaar op
natuurlijkewijzehersteld.Het isdus
beter om nainundatie eengewaste
telendat nietgevoelig isvoor
Pythium.
Ook heteffectvan chemische
grondontsmetting opdeziekteweringisonder veldomstandigheden
getest. Hierbijging hetomde indirecteeffecten op Pythiumvia het
bodemleven. Daarom iseen proefvelduitgezocht met een natuurlijk
bodemleven,maarzonder ziekte-

Foto3:Inundatieproevenonderveldomstandighedenzijnoppraktijkschaalnietuitvoerbaar;indezeinundatiebakkengaathetwel.
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verwekkende Pythium.Degrondwerdwelof nietgeïnjecteerd metdichloorpropeen of metam-natrium,
enzesweken later isderesulterendeziekteweringgetoetstdoor een Pythiumbesmetting aantebrengenenrespectievelijk hyacint 'Pink Pearl'enkrokus 'Flower Record'teplanten.
Controlebehandelingen zonder Pythiumzijnverkregen door geenbesmetting aante brengen en een
fungicidedoordegrondte mengen (ditmiddel istegenwoordig niet meertoegelaten). De gewasstand
endeopbrengst inde besmetteveldjeswareneen maatvoor deschadeveroorzaakt door Pythium
tenopzichtevandeonbesmetteveldjes (foto4).Zowel inhyacintals inkrokus konworden aangetoonddatook onderveldomstandigheden deziekteweringtegen Pythium afnamalsgevolgvan
grondontsmettingmetdichloorpropeen of metam-natrium (zietabel 1en2).Nadegrondontsmetting
veroorzaakte Pythium méér schadedanzonder grondontsmetting. Ditbevestigdede resultaten uitde
kasproeven.Alsontsmettegrond besmet is,of besmet raaktmet Pythium isereenverhoogd risico op
aantasting.
Tevens isonderzocht ofvruchtwisseling uitkomst kanbiedenomderisicovolle periodena grondontsmettingteoverbruggen door eenongevoelig gewastetelen. Hiertoe isnahet injecteren eerst een
jaar narcis 'Carlton'geteeld.Vervolgens isdeziektewering getoetst door een Pythiumbesmetting aan
tebrengen enhyacintof krokusteplanten.Ookzijn behandelingen uitgevoerdwaarbij intwee achtereenvolgendejaren isgeïnjecteerd (dezetoepassing istegenwoordig niettoegelaten),enwaarbij de
ziektewering inhettweedejaar is
getoetst. Deopbrengsten lieten
ziendathet injecteren voorafgaand
aan heteersteteeltseizoen inhet
tweedeteeltseizoen nog steeds
eennegatief effect hadopde
opbrengsttenopzichtevan de
behandelingzonder grondontsmetting (zietabel 1en2). Deziekteweringwasdusniet (volledig)
hersteldtijdens deteeltvan narcis.
Opvallendwasdat heteffectvan
eenherhaaldegrondontsmetting in
tweeachtereenvolgende jaren niet
heeft geleidtot nogmeer schade
alsgevolgvan Pythium in
vergelijkingtot een eenmalige
grondontsmettingvoorafgaand aan

Foto4::Pasnâdebloeivankrokuszaldegewasontwikkelinginde
veldjesmetPythium-aantastingachterblijven.
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heteersteteeltseizoen. Bij krokus
wasdeschadedoor Pythium zelfs
ietsminder nameermalige
grondontsmetting. Een mogelijke
verklaring hiervoor isdat gevoelige
organismen zijngedoodtijdens de
eerstegrondontsmetting,terwijl
ongevoelige organismen de
behandeling hebben overleefd.Er
heeft als hetwareeen selectie
plaatsgevonden,waarnaderesterende,ongevoelige soortenvan het
bodemleven deplaats hebben
ingenomenvandegevoelige soorten. Deziekteweringtegen Pythium
werddaarmee niet (volledig) hersteld, maar eentweede grondontsmetting hadweinigofgeen effect
meer ophet ongevoelige
bodemleven.

Hoofdstuk 1:Effectvaninundatieengrondontsmettingopdeziektewering

Tabel1:
Effectvangrondontsmetting opdeziekteweringtegenPythiumintweejarigeveldproeven:relatieveopbrengstvanhyacint 'Pink
Pearl' nagrondontsmetting metdichloorpropeen (DCP) enbesmettingvlak voor planten.
1*)aar

2*jaar
gewas
gewas
DCP
hyacint
narcis
hyacint
narcis
hyacint
narcis
+
hyacint
+
narcis
Opbrengsten gevolgddoordezelfde letterverschillen nietsignificant vanelkaar.
DCP

Relatieveopbrengst hyacint
- Pythium
+ Pythium
100 b
85c
105 a
76d
103 a
75d
105 a
77d

Tabel 2:
Effectvangrondontsmetting opdeziekteweringtegen Pythium intweejarigeveldproeven;relatieveopbrengstvan krokus
'Flower Record'nagrondontsmetting met metam-natrium.
1*jaar

2*jaar
gewas
gewas
DCP
krokus
narcis
krokus
narcis
krokus
narcis
+
krokus
narcis
+
Opbrengsten gevolgddoor dezelfdeletterverschillen nietsignificant van elkaar.
DCP

Relatieveopbrengst krokus
-Pythium
+ Pythium
100 a
89b
98 a
76 e
101 a
84c
80 d
101 a

Dezeverklaringvoordewaargenomeneffectenisechternietwetenschappelijkonderbouwd.
DeresultatenimplicerendathetbodemlevenhetmeesttelijdenheeftvaneeneenmaligegrondontsmettingendathetherstelvandeziekteweringtegenPythiumlangerduurtdaneenjaar.Hoeveel
langerisuitdetweejarigeveldproevennietafteleiden.
1.5 CONCLUSIES
Uitdeexperimentenkanwordengeconcludeerddatonbehandeldegrondvannatureeenzekeremate
vanziekteweringtegenPythiumheeft,waarbijhetbodemleveneendoorslaggevenderolspeelt.
Grondbehandelingenzoalsinundatieengrondontsmettingverstorenhetbodemlevenzodanigdatde
ziekteweringtegenPythiumafneemt.HierdoorkrijgtPythiummeerkans.Ingesteriliseerdegrondisde
ziekteweringgeheelafwezig.DehoeveelheidPythiumindegrondisveelminderbepalendvoorde
matevanaantastingineengevoeliggewasdandeconditievanhetbodemleven.Opbasisvandeze
resultatenblijktdusdateengezondbodemlevenbelangrijkerisdaneenlagebesmettingsdrukom
schadedoorPythiumtebeperken.
NainundatieofgrondontsmettingontstaateengevoeligesituatievoorPythium.Nainundatieisdit
effectbinnenéénjaarhersteldalseengewaswordtgeteelddatnietgevoeligisvoorPythium.Na
chemischegrondontsmettingdaarentegenduurthetlanger,eniseenjaarlaterdeziekteweringnog
steedslagerdaninnietontsmettegrond.Hetisdaaromaanteradenomgrondontsmettinguitsluitend
toetepassenalshetechtnoodzakelijk isendusnietuitvoorzorg,endebehandelinginhetbouwplan
nietintepassenvóórdeteeltvaneenvoorPythiumgevoeliggewas.Wanneergrondontsmetting
wordttoegepastopeenreedsbesmetperceel,zaldittweetegenstrijdigeeffectenhebben: enerzijds
beperkteverlagingvandebesmettingsdrukenanderzijdsverlagingvandeziektewering.Welkvan
dezetweeeffectendeoverhandzalkrijgenzouperperceelverschillendkunnenzijn,afhankelijkvan
deuitgangssituatie.

Hoofdstuk 1:Effect vaninundatie engrondontsmetting opdeziektewering
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2 EFFECT VAN GFT-COMPOST EN STALMEST OP PYTHIUM

2.1 ORGANISCHE MESTSTOFFEN ENHET BODEMLEVEN
Uithiervoor beschreven onderzoek isgebleken dat hetbodemieven eenbelangrijke rolspeelt bijde
ziekteweringtegen Pythiumingrond.Diversegrondbehandelingen indebollenteelt leidentotverstoringvan het bodemieven endaarmeetot eenafnamevan deziektewering.Omgekeerdzoustimuleringen/of herintroductievan hetbodemieven kunnen leidentoteenverbeteringvan deziektewering.
Indit kaderwordtwereldwijdveelonderzoek verricht naar heteffectvandetoedieningvan compost.
Heteffectvancompost op het bodemieven istweeledig.
• Toepassingvan compostdraagt bijaandeorganische-stofvoorziening. Organischestof ineen
grond isnodigvoor eengoedesamenhangtussendegronddeeltjes, voldoende vochthoudend
vermogen enbindingvanvoedingsstoffen. Ditleverteengeschikte leefruimte envoedselvoor
bacteriën enschimmels.
• Uitgerijptecompost kanzeerveel bacteriën enschimmels bevatten.Bijtoedieningvan compost
aandegrondworden deze micro-organismen toegevoegd aan het bodemieven. Resultaten uit
onderzoek hebben uitgewezen datde micro-organismen ingerijpteGFT-compostde ziektewering
tegen Pythium (gedeeltelijk) kunnen herstellen ingesteriliseerdegrond.
Compost istevens eenmineraalarmevormvan organische-stofvoorziening, hetgeenvan belang is
met hetoogophet mineralenbeleid indetoekomst.

2.2 RIJPINGVAN GFT-COMPOST
Compost gemaaktvangroente-,fruit-entuinafval (GFT-compost) bevat eenzeer hooggehalte aan
organischestof (300kgpertonvers product) invergelijkingtot andereorganische meststoffen.Tijdenseengoedgecontroleerd composteringsproceslooptdetemperatuur hoogop (>70°C) waardoor
ziektekiemen wordengedood. Infeiteworden alle micro-organismen gedooddienormaal bijgematigdetemperaturen (10-20°C) leven.Alsdecomposteringisvoltooid,daalt detemperatuur weer. De
versecompost bevat opdat moment nauwelijks nogmicro-organismen, maarwelveel voedingsstoffenvoor micro-organismen. Methetoogopdeziekteweringtegen Pythiumwordt gestreefd naarcompostdiezeerveel micro-organismen bevatenom dezeteverkrijgen moetdeversecompost worden
nagerijpt. Ditmoetgebeuren onder omstandigheden die ideaalzijnvoor degroeivan micro-organismen: rond20°Cenlekkervochtig (opgewichtsbasis 50%vocht indecompost).Versecompost is
meestalveeltedroog,dusmoeterwaterwordentoegevoegd. Doordat ervervolgensveel microorganismen gaangroeien,kandetemperatuur weer hoogoplopen.Ditkanwordenvoorkomen door
decompost regelmatig omte
zetten; afhankelijk van het
temperatuurverloopkanditelke dag
tot 1keer perweek nodigzijn. Ook
hetvochtgehalte moetwekelijks op
peilworden gehouden.Naca.
5 weken isdecompost volledig
bezet met micro-organismen enzal
temperatuur niet meeroplopen.
Binnen het Pythiumonderzoek
sprekenwedanvan gerijpte
compost.

2.3 EFFECTVAN GFTCOMPOST OP PYTHIUM
Ineenkasproef isaangetoond dat
gerijpteGFT-compost deziektewering ingesteriliseerde grond
(gedeeltelijk) kan herstellen (zie
figuur3 enfoto5). Demicroflora uit
decompost kreeg éénweek detijd

Foto5: Eenkleinehoeveelheid gerijpte GFT-compostin gesteriliseerde
grond leidt tot verbetering vandeziektewering tegenPythium iniris; de
ziektewering inonbehandelde grond met eennatuurlijk bodemieven is
echternogbeter (linksonbehandeld, midden steriel +compost, rechts
steriel).

Hoofdstuk2:EffectvanGFT-compostenstalmestopPythium
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Figuur3:Effectvangerijpte, verseengesteriliseerdeGFT-compostopdeziekteweringtegen
Pythiumingesteriliseerdegrond(stavenmetdezelfdelettersverschillennietsignificantvanelkaar).
omzich indegrondtevestigen,waarna deziektewering isgetoetst door een Pythiumbesmettingaan
te brengen eniris 'WhitevanVliet'te planten.Dematevan aantastingwas een maatvoor de
ziektewering indegrond.
Toedieningvanversecompost of gesteriliseerde compost hadgeeneffect opdeaantasting, hetgeen
bevestigt datdemicro-organismen uitdecompostverantwoordelijk zijnvoor deziekteonderdrukking.
Naaraanleidingvandezepositieve effectenvan gerijpteGFT-compost zijn kasproeven ingezet met
iris 'WhitevanVliet' enkrokus 'Golden Bunch',waarbijgerijpteGFT-compost istoegediend indiverse
doseringen aanonbehandelde grond,geïnundeerde grond,chemisch ontsmettegrond (metamnatrium) engesteriliseerdegrond.
InirishaddegerijpteGFT-compost inonbehandelde grondgeeneffect opde Pythiumaantasting (zie
figuur4). Ingeïnundeerde,ontsmette engesteriliseerde grondtrad natoevoegingvande compost
minder Pythiumaantasting opdanzondertoevoegingvancompost. Eendoseringvan 12ton/ha (droge
stof) ofmeergaf het beste effect.
Onderzocht isofdebodemtemperatuurvan invloedwasopheteffectvandecompost. Hiervoor zijn
de irissen beworteld bij9°Cof bij 18°C. Bijbeidetemperaturen haddecompost eenpositief effect op
deziektewering.
Ookdetemperatuur tijdensderijpingvandecompost isgevarieerd:rijping bij 10°Cof 20°C. Dit had
eveneens gééneffect opdeziektewerende werkingvan decompost.
Inkrokus (beworteld bij9°C) echter leiddetoevoegingvangerijpte GFT-composttot meer Pythiumaantasting inallegrondbehandelingen (ziefiguur 5).
Omdat indekasproevenvoorzowel irisalskrokusdezelfdegrond,compost en Pythium isgebruikt,
moetwordengeconcludeerd dathetgewaszelf bepalend isvoor deeffecten van GFT-compost op de
Pythium-aantasting.
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Figuur4: Effect vangerijpte GFT-compost indiverse doseringenopdeziektewering tegenPythium
inonbehandelde, geïnundeerde, ontsmette engesteriliseerde grond iniris "WhitevanVliet'
(bij 18°C).
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Figuur 5:Effect vangerijpte GFT-compostindiverse doseringen opdeziektewering tegen Pythium
in onbehandelde, geïnundeerde, ontsmette engesteriliseerde grond inkrokus 'Golden Bunch'
(bij9°C).
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Tabel3:
Relatieveopbrengstenvankrokus'GoldenBunch'inveldproevennaarheteffectvangerijpteGFT-compost(12ton/ha,1 week
voorplanten)opdeschadedoorPythiumbijbesmettingvlakvoorplanten.
Grondbehandeling
metam-natrlum
GFT-compost
+
+
+
+
Opbrengstengevolgddoordezelfdeletterverschillennietsignificantvanelkaar.

Relatieveopbrengstkrokus
-Pythium
+ Pythium
100a
86b
102a
85b
101 a
80c
102a
75d

HeteffectvangerijpteGFT-compostisookgetestonderveldomstandighedenmethyacint'PinkPearl'
enkrokus'FlowerRecord'.GerijpteGFT-compostis1 weekvoorplantentoegediend(12ton/ha)in
onbehandeldegrondeninchemischontsmettegrond(dichloorpropeenvoorhyacinten metamnatriumvoorkrokus).ZonderPythium-besmettinghaddecompostgeeneffectopdeopbrengstenvan
beidegewassen:geenbemestendeffectengeenschade.Inhyacinthaddecompostookgeeneffect
opdeaantastingdoorPythiumindeonbehandeldegrond,nochindeontsmettegrond.Erisdusgeen
verbeteringvandeziekteweringwaargenomen.Inkrokusleidde decompostincombinatiemeteen
Pythiumbesmettingechtertotmeerschadedanwanneergeencompostdoordegrondwasgewerkt
(zietabel3).
VeldproevenmettoepassingvanGFT-compostnainundatiezijnhelaasmislukt,doordatinalle
behandelingenteweinigPythium-aantastingisopgetredeniniris.
2.4 EFFECTVANSTALMESTOPPYTHIUM
Oudestalmestbevatookzeerveelmicro-organismenenvoedingsstoffen,netalsgerijptecompost,en
isinprincipegoedvoorhetbodemleven.Toevoegingvanoudestalmest(90ton/ha)aan onbehandeldegrondmeteennatuurlijkbodemlevenhadinkasproevengeeneffectopdeziekteweringtegen
Pythium.Toedieningvanstalmestaangesteriliseerdegrond,geïnundeerdegrondofontsmettegrond
(metweinigofgeenziektewering) leiddetoteenverbeteringvandeziektewering.Destalmesthad dus
eenvergelijkbaareffectalsgerijpteGFT-compost.
Indepraktijkwerdvanoudsherveelstalmestgebruikt.Metnamevoordehyacintenteeltwerdstalmestdoorgaansdoordegrondgewerktvoorafgaandaaninjecteren.Bijdézetoepassingishetaannemelijkdatveelmicro-organismenuitdemestwordengedooddoordegrondontsmetting,waardoor
hetziektewerendeffectverlorengaat.Inkasproevenmetirisenkrokusleiddetoedieningvanstalmest
voorafgaandaangrondontsmettingtotstimuleringvanPythiumaantasting (bijbesmettingvlakvoor
planten).HierbijleekdePythiumteprofiterenvandevoedingsstoffen uitdestalmestenhetontbreken
van concurrenten.
Diteffectisinveldproevenookwaargenomen,waarbijdetoepassingvanstalmestvoorhetinjecteren
leiddetotca.6%meerschadeinhyacintenca.15%meerschadeinkrokus,invergelijkingtotde
behandelingzonderstalmest.
2.5 CONCLUSIES
ToedieningvangerijpteGFT-compostofoudestalmestkandeziekteweringtegenPythiumverbeteren
ingrondwaarhetbodemlevenisverstoordalsgevolgvanteeltmaatregelenzoalsinundatieen chemischegrondontsmetting.Toedieningvancompostnâdegrondbehandelingresulteerdeinminderaantastinginiris(kasproef).Dezetoepassinghadechtergeeneffectinhyacint(veldproef),enstimuleerde
deaantastinginkrokus(kas-enveldproef).Heteffectbleekdusgewasspecifiektezijn.Waaromde
compostbijkrokusdeaantastingstimuleerdeisnietbekend.
ToedieningvanstalmestvoorafgaandaangrondontsmettingstimuleerdedePythiumaantastinginalle
gewassen(kas-enveldproeven).Aangenomenwordtdatbijdezetoepassingvóórhetinjecterenook
gerijpteGFT-composteennegatiefeffectzal hebben.
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3 METINGEN AAN HET BODEMLEVEN IN RELATIE TOT ZIEKTEWERING

3.1 ANTAGONISME
Aangetoond isdatdeaantasting door Pythium inhogematewordt bepaalddoor deziektewering inde
grond endatdemicro-organismen inde bodem hierbijeen doorslaggevende rolspelen.Verstoring
van hetbodemlevenleidttotafnamevandeziektewering endaardoor eengrotereschadedoor
Pythium. Het isniet precies bekendwelkemechanismen ertengrondslag liggenaandeziektewering.
Als Pythiumdekanskrijgt kanhijzichzeer snelverspreiden envermeerderen. Uitdeliteratuur is
bekend datdeschimmel echter heelgevoelig isvoor concurrentie omvoedsel en ruimtedoor andere
micro-organismen indegrond.Maar ookanderevormenvan antagonisme,zoalsde productie van
groeiremmendestoffen (bijvoorbeeldantibiotica) doorbacteriënof parasitismedoorandere schimmels
kunnenvanbelang zijn. Metdejuiste kennisover demechanismen achterdeziektewering zouden
dezeeventueel gericht kunnenwordengestimuleerd.Om meer informatiete krijgen hierover zijn
diversemetingen gedaan aan het bodemleven ingronden met eenverschillend niveauvanziekteweringtegen Pythium.

3.2 METINGENAAN BODEMLEVEN EN ZIEKTEWERING
Grondmetverschillende niveausvanziektewering isverkregen door uittegaanvan onbehandelde
praktijkgrond met een natuurlijk bodemleven endezegrondte inunderen,te ontsmetten (metamnatrium) oftesteriliseren (autoclaveren).Tevenswerdgesteriliseerde grondgemengd met 1% gerijpte
GFT-compost. Deweerstand indegrondtegen Pythium isoptweeverschillende manierengemeten:
• Biotoets met iris.Nahet uitvoerenvandegrondbehandelingen iseen kunstmatige Pythiumbesmettingaangebracht enzijn irissen ('WhitevanVliet') geplant. Dematevan aantasting kan
worden beschouwd alseen maatvoordeziektewering; hoelichter deaantasting deste beter de
ziektewering.
• Desnelheidwaarmee Pythium door degrondgroeit. Degroeisnelheidvande schimmeldraden
door behandelde enonbehandelde grond is inhet laboratorium gemeten.
Nahetuitvoerenvan degrondbehandelingen zijn insamenwerking met het DLO-InstituutvoorAgrobiologisch-en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO,Wageningen;sinds2000onderdeel van
Plant Research International) devolgende metingenverricht aan hetbodemleven:
• Debiomassavan micro-organismen indegrond.Dit iseenmaatvoor detotale hoeveelheid
schimmels enbacteriën diezich indegrond bevinden.Dezemetingzegtechter nietsover de activiteitvandezeorganismen;zekunnenzeer actief zijn, maar ookvolledig in rust;
• Deopnamesnelheidvan glucose
door hetbodemleven.Glucose is
eenvoedingsstof diedoor de
meestemicro-organismen goed
kanwordenopgenomen.Ook
Pythium kanzichhiermeevoeden. Desnelheidwaarmee het
bodemleven deglucose opeet,
kanwordengebruikt als maat
voorde (concurrentie-activiteit in
degrondomvoedsel);
• Dekooldioxideproductie door het
bodemleven. Demeeste microorganismen inde bodem hebben
zuurstof nodigvoordeademhaling enscheiden kooldioxide
(C02) uit.Netalsbijdemens,
leidteen hogeactiviteittot een
verhoogdeademhaling en daarmeeeen hogekooldioxideFoto 6:Als eenPythiumsporekiemt,groeien veleschimmeldraden in alle
richtingen doordegrond.
productie.

Hoofdstuk3:Metingenaanhetbodemleveninrelatietotziektewering
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