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1. Inleiding
Met name op stekbedrijven is de aanwezigheid van Fusarium een steeds meer
voorkomend probleem. Over het algemeen zijn zachte gewassen zoals Choisya,
Euonymus, Buxus sempervirens, Juniperus en Chamaecyparis het meest gevoelig voor
Fusarium.
Fusarium is een voetrot-schimmel die vooral tot schade kan leiden in de periode dat het
stek nog niet aan de wortel is, maar ook in een latere fase van de teelt kan grote uitval
optreden. Infectie vindt via beschadigingen in de plant plaats. De schimmeldraden van
Fusarium ontwikkelen zich verder in de vaatbundels, waardoor deze verstopt raken. Dit
heeft verwelkingsverschijnselen tot gevolg en vaak is ook de stengelbasis volledig rot.
De schimmel is te herkennen aan wit schimmelpluis en roze sporenhoopjes aan de
buitenzijde van de stengel of het blad. Echter, de schimmel kan zich al enige tijd in de
vaatbundels bevinden alvorens er al direct schade zichtbaar is.
Verspreiding van de schimmel vindt plaats onder vochtige omstandigheden. Daarnaast
is ook een hoge temperatuur bevorderlijk voor infectie. De omgevingsfactoren in een
stektunnel zijn dus zeer stimulerend voor infectie van Fusarium.
Voorheen werd regelmatig een spuittoepassing met Topsin M toegepast, de toelating
van deze spuittoepassing is echter weggevallen. In het onderzoek zal de werking op
Fusarium van een aantal andere toegelaten middelen onderzocht worden.
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2. Uitvoering
2.1

Doel van het screeningsonderzoek

Het doel van het screeningsonderzoek is inzicht krijgen op de werking van enkele
toegelaten middelen op Fusarium. Van een aantal middelen is een eventuele werking
nog niet duidelijk vastgesteld. Middels een screeningsonderzoek zal worden bekeken
wat de effectiviteit is van diverse fungiciden op Fusarium. Het gaat hierbij om de
middelen Mirage Plus, Spirit, Folicur SC en Switch.

2.2

Opzet screeningsonderzoek

Looptijd:
Aantal herhalingen:
Oppervlakte per object:
Totaal aantal objecten:
Totaal aantal veldjes:
Aantal toepassingen:
Gewas:

2.3

september-december 2012
3
20 planten
5
15
3 per object
Buxus sempervirens

Materiaal en methoden

In dit onderzoek zijn vijf objecten (Blanco, Mirage Plus, Spirit, Folicur SC en Switch)
naast elkaar gelegd. Elk object bestond uit een kistje met 20 Buxus planten en is in 3voud ingezet in september. Voor dit tijdstip is gekozen omdat bekend is dat Fusarium
vaak tijdens herfst/winter optreedt.
In totaal zijn er per object 60 planten gebruikt. Hierbij was het doel uit te gaan van reeds
‘natuurlijk’ besmette planten. Echter wegens gebrek aan een groot aantal besmette
planten voor dit onderzoek, is gebruik gemaakt van gezonde planten met daartussen
een aantal aangetaste planten welke de besmetting over kunnen brengen op de
gezonde planten. Om de besmetting over te brengen zijn de planten goed nat
gehouden en onder folie weggezet zodat de infectie op de overige planten kon
overslaan.
Twee tot vier weken na het inzetten van de kunstmatige infectie was de bedoeling te
starten met de behandelingen.
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2.3.1 Behandelingen
De behandeling zou starten 2-4 weken nadat de planten zijn ingezet zijn voor infectie,
dit was begin oktober. Waarbij 4 van de 5 objecten bespoten zouden worden met de 4
te testen middelen (Mirage Plus, Spirit, Folicur SC en Switch). Het blanco object welke
wel besmet zou zijn met Fusarium, zou niet behandeld worden als onbehandelde
controle. De overige objecten zullen wel een gewasbehandeling ondergaan in de vorm
van een bespuiting met als doel de ontwikkeling van Fusarium tegen te gaan.
Bespuitingen zouden plaatsvinden met een interval van 10-14 dagen, afhankelijk van de
omgevingsfactoren. Elke bespuiting zou in totaal drie keer plaatsvinden waarbij de
adviesdosering volgens het etiket wordt aangehouden (zie tabel 1). De indeling van het
proefveldje is beschreven in tabel 2.
Object
Middel
Dosering volgens etiket
1
Blanco
Nvt.
2
Mirage Plus
350ml/100L water
3
Spirit
350ml/100L water
4
Folicur SC
60ml/100L water
5
Switch
80g/100L water
Tabel 1 Toepassingsschema

Blanco
Spirit
Mirage Plus
Switch
Spirit
Blanco
Folicur SC
Mirage Plus
Switch
Folicur SC
Tabel 2: Indeling proefveldje ‘Fusarium’.

Mirage Plus
Folicur SC
Switch
Spirit
Blanco
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2.3.2 Waarnemingen
Echter bleek bij de waarneming voor het inzetten van de proef op 2 oktober dat er nog
geen zichtbare infectie had plaatsgevonden van de besmette planten op de gezonde
planten. Toen is besloten een monster in te sturen om te onderzoeken of er al sporen
aanwezig waren op de te infecteren planten. Uit de analyse (zie bijlage) bleek dat er al
wel wat fusarium sporen in het monster te traceren waren alleen blijkt bij zo’n lage
waarde dat deze nog niet leiden tot een infectie. Daarnaast is er een 2e monsters
ingestuurd van Pachysandra planten met vermoedelijk een hogere infectiewaarde van
Fusarium zodat deze erbij gezet konden worden om de infectie te stimuleren. Uit de
analyse van de Pachysandra plant bleek dat er een behoorlijke hoeveelheid Fusarium
sporen aanwezig waren. Vervolgens is ervoor gekozen om de behandeling uit te stellen
en er een aantal Pachysandra planten bij te zetten om infectie te bevorderen.
Om de 2 weken zijn tot half december waarnemingen gedaan in de blokjes met
proefplanten om de infectie te volgen. Echter bleek de infectie steeds niet in
waarneembare mate overgeslagen te zijn op de ‘gezonde’ planten. Destijds is nog
verder gezocht in de praktijk naar een hoeveelheid planten met besmetting om de proef
in te zetten, echter werden deze niet gevonden. Hierop is toen besloten de proef te
beëindigen wegens het niet voorhanden hebben van besmet plantmateriaal.
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3. Conclusies
Helaas heeft de gehanteerde wijze van kunstmatige infectie niet geleidt tot een
zichtbare infectie. Ook bleek het in de praktijk moeilijk om voldoende uniform
plantmateriaal te vinden met een gelijke infectie om de proef op in te zetten.
Doordat het niet gelukt is een kunstmatige infectie met Fusarium in Buxusplanten te
verkrijgen, en daardoor de werking van de middelen niet getest kon worden, is er niets
te zeggen over de werking van Mirage Plus, Spirit, Folicur SC en Switch op Fusarium in
Buxus sempervirens.
3.1 Discussie
Uit de proef hebben we af kunnen leiden dat het verkrijgen van een kunstmatige
(zichtbare) infectie door het aanbrengen van een aantal met Fusarium besmette planten
in een veldje met gezonde planten niet leidt tot het gewenste resultaat ‘een zichtbare
Fusarium infectie’. De gehanteerde werkwijze heeft niet naar behoren gefunctioneerd,
hoewel er uit een ingezonden monster een kleine score op Fusarium naar voren komt,
leidt deze kleine waarde niet tot een zichtbare aangetaste plant.
In een eventuele proef in de toekomst waarbij onderzoek naar Fusarium gedaan wordt
is het wellicht verstandig om zo mogelijk uit te gaan van in de praktijk zichtbaar
aangetaste planten.
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Bijlage 1 Resultaten DNA-Multiscan Buxus & Pachysandra
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