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Samenvatting
Hetverschijnsel rotkoppen inGerbera treedt vooralop inhet najaar enindewinter, maar kanook inhet
voorjaar voorkomen.Bijeenrotkop begint eenbuisbloemte rotten,waarna debloembodem wordt
aangetast. Hierdoor gaat eerst eendeelvandelintbloemenslap hangen.Kort daarna hangenalle
lintbloemenslap enbegint de nekte buigen.Denekbuigt door ensnoert in.Delintbloemen laten(na
aanraking) los.Bijdoorsnijden iste ziendat debloembodem endenekbruinverkleurd enverrot zijn.De
eerste symptomen (slap hangen) zijnzesàzevendagennainfectie zichtbaar.
Rotkoppen inGerbera lijkentewordenveroorzaakt door Botrytis. Eenhoge infectiedruk verhoogt dekans
ophetoptredenvanrotkoppen.
Zowelbestrijding met eenbiologisch middel als chemische bestrijding met Rovralhadonvoldoende effect.
Mogelijkwaren er inde uitgevoerde proeven alsporengekiemd enisdat eenverklaringvoor hetniet
werkenvanhet(biologische) middel.
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Inleiding

Hetverschijnsel rotkoppen inGerbera treedtvooral opinhet najaar enindewinter. Depraktijk beschrijft
hetverschijnsel alsvolgt: de buisbloembegintte rotten,waarna debloembodemwordt aangetast ende
bloem uiteenvalt. Deeerste aantastingvindt indekasplaats,verdere aantasting komt zowelindekasals
tijdens deafzetfase voor. Deomstandigheden, die eenaantasting indehandwerken,lijkenvooraleen
combinatie vanheldere nachten,gesloten ramenenopenschermen.Hierbij daalt debloemtemperatuurten
opzichte vanderuimtetemperatuur,waardoor bijhogeluchtvochtigheid plaatselijk condensatie kan
optreden op bloemdelen.Daarnaastwordt door sommigenvermoeddat eenhoog C02 gehalte het
fenomeen bevordert. Mogelijke oorzakenvanrotkoppen zijneenaantasting door Botrytis of Sclerotinia.Het
zouookeenfysiologisch probleem kunnenzijn. Hetverschijnsel lijkt cultivarafhankelijk. Volgens
veredelingsbedrijven hebben slechts enkele kwekers problemen.Eenactief klimaat, stoken met eenkier
lucht,voorkomt rotkoppen.
Het doelvanhet onderzoek ishet nader beschrijvenvanhetverschijnsel rotkoppen inGerbera enhet
nagaanvanmogelijkheden vanbiologische bestrijding. Hiervoor zijnop eenGerberabedrijf aangetaste
bloemenverzameld.Uitdeze bloemen isdeziekteverwekker geïsoleerd.Ineenkleineteeltproef isgekeken
naar heteffect vanhet klimaat ophetoptredenvanrotkoppen.Ookis ineentweetalproeven het effectvan
biologische enchemische bestrijdingbepaald.

Isoleren entoetsenvande ziekteverwekker

2.1

Isoleren

Aangetaste bloemenvande rassen KingenMoanazijninapril 2001 opgehaald bijeentuinder. Debloemen
hingen slap met de nekgebogen.Bijenkele bloemen stond er schimmelpluis opde buisbloemenenwaren
de buisbloemen inhethartverrot. Denek zager somsverschrompeld uit. Bijhet doorsnijden vande
bloembodem endenekwaste ziendat dezevanbinnenbruinverkleurd enverrot waren.Delenvannek,
bloembodem, buis-enlirabloemenzijnuitgelegd opvoedingsbodems vanPDA(Potato Dextrose Agar)enop
voedingsbodems vanSBM(Selectief Botrytis Medium),die specifiek zijnvoor Botrytis. Deuitgegroeide
schimmelvormde eengrauw schimmelpluis enleek op Botrytis. Deschimmel isvervolgens reingekweekt,
op SBMgeënt eninhetlicht gezet. Uithetfeit datde schimmeldeuiterlijke vorm had,die kenmerkendis
voor Botrytis, sporuleerde inhetlicht engroeide op het specifieke medium isgeconcludeerd dat heteen
Botrytisschimmelis.

2.2 Toetsen
2.2.1

Doel

Nagaanof rotkoppen inGerberaveroorzaakt wordendoor deBotrytis, die uit hetaangetast materiaalis
geïsoleerd.

2.2.2

Werkwijze

Bloemenvandrie rassen zijnbijeentuinder gehaald.Ophet PPOisvanelke bloem eenstukje vandesteel
geknipt voordat debloemenvoor éénnacht opwater indekoelcelvan5°Czijngezet. Devolgende morgen
zijndebloemen over debehandelingen verdeeld.Debehandelingen staanvermeld intabel1.
Tabel 1 Overzicht vandebehandelingen omBotrytis tetoetsen alsveroorzaker vanrotkoppen bijGerbera.
Behandeling

1
2
3
4
5
6

Omschrijving
Controle
Droge Botrytissporen inhet hartvandebloem
Druppeltje water inhethartvandebloem
Druppeltje met Botrytissporen inhethartvandebloem
Druppeltje metwater injecteren inde bloembodem
Druppeltje met Botrytissporen injecteren inde bloembodem

Perras zijnzesbloemen per behandeling gebruikt.Voor de besmetting met droge sporen(behandeling2)
zijndesporen met eenkwastje ophetbloemhart'gesmeerd'.Bijde behandelingen metwater of meteen
sporensuspensie werd inhet hartvandebloem meteenpipet (behandeling 3en4)of inde bloembodem
met eeninjectienaald (behandeling 5 en6)eendruppeltje van 100 |alaangebracht. Deconcentratie bedroeg
4,4*10 4 sporen per ml.Opdecontrolebloemen(behandeling 1)werd niets gedaan.Hierna zijnalle bloemen
voor éénnachtweggezet bij20°C, >90%RV.Dit isgedaandoor debloemen ineenrekte steken,datin
eenbak metwater stond.Debakwerdafgesloten met plastic folie eneendeksel.Er stonden zesbloemen
per bak;tweevanelk ras. Na24 uur ishetdekselenhet plasticverwijderd.
Derassen King,MoanaenBellezza zijngetoetst. Debloemen zijngedurende twee wekenwaargenomen.

2.2.3

Resultaten

ToedieningvanBotrytis inhet hartvandebloemveroorzaakte rotkoppen. Nazes àzeven dagenwarende
eerste bloemen met symptomen vanrotkoppen te zien. Eendeelvandelintbloemenging slap hangen.Kort
daarna hingenalle lintbloemen slap enbegon de nekte buigen.Denekboog door ensnoerde in.De
lintbloemen lieten (naaanraking) los.Bijdoorsnijden waste ziendat de bloembodem endenek bruin
verkleurd enverrot waren.Opde buisbloemenzat soms schimmelpluis.

Fotol

Foto 2 Ontwikkeling vanrotkop opdevaas

Foto 3 Doorsnede vanbloembodem ennek
van rotkoppen

Foto4 Schimmelpluis inhethart vandebloem
vaneenrotkop
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Aanheteindvande proef is het percentage rotkoppen per ras per behandeling bepaald.Ditstaat
weergegeven intabel 2.
Tabel2 Percentage rotkoppen inBellezza, KingenMoana.
Behandeling

Percentage rotkoppenin
King

Bellezza
1 Controle
2 Droge Botrytissporen inhet
hartvandebloem
3 Druppeltje water inhethart
vandebloem
4 Druppeltje Botrytissporen in
het hartvandebloem
5 Druppeltje water inde
bloembodem geïnjecteerd
6 Druppeltje Botrytissporenin
de bloembodem geïnjecteerd

Moana

0

0

0

67

83

83

0

0

0

0

0

50

0

17

0

100

100

100

Derassen KingenMoanastaan inde praktijk bekendalsgevoeligvoor rotkoppen,Bellezza niet.
Inbehandeling6 zijnallebloemenvanallerassen aangetast. Ditkomtwaarschijnlijk mededoordat debloem
beschadigd wordt endebeschadiging eeninvalspoortvoor Botrytis is.Dezebehandeling lijkt dusniet
geschikt omtegebruiken.
Behandeling 5diende als controle vanbehandeling 6. Erwerden indeze behandeling geen Botrytissporen
toegediend. Derotkop bijKingzalveroorzaaakt zijndoor de Botrytissporen die alopde bloemaanwezig
waren.
Inbehandeling 4 kwamenrotkoppen alleenbijMoanavoor. Opbasis vaninformatie uitdepraktijk zoujeook
bijKingrotkoppen verwachten. Ookineerdere proevengaf besmetting volgens deze methode niet altijd
resultaat.
Inbehandeling 2 kwamen rotkoppen bijalle rassenvoor. Dezebehandeling lijkt hetmeest opde
praktijksituatie; ook daarin komener droge Botrytissporen opde bloementerecht, die onder 'vochtige'
omstandigheden kunnengaankiemen.Nadeelvandeze methode isdat er een'overdosis' Botrytissporen
(metonbekende concentratie) opde bloemenwordt aangebracht.

2.2.4

Conclusie

Rotkoppen inGerbera kunnenwordenveroorzaakt door Botrytis.
Hettoedienenvandroge sporen inhetbloemhartofvaneendruppeltje metBotrytissporen inhetbloemhart
kangebruikt worden om rotkoppen optewekken.Nazes àzevendagenzijndeeerste symptomen
zichtbaar.
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Invloedvan het klimaat op het optreden van rotkoppen

3.1 Teeltomstandigheden
Eenaantasting door Botrytis inhet hartvandebloem leidttot rotkoppen. Botrytissporen zijnaltijd ineen
kas aanwezig.Wanneer de sporenvoldoende vochttot hunbeschikking hebben,bijvoorbeeld bijeenhoge
relatieve luchtvochtigheid (RV)of bij het natslaanvande bloemen,kunnendesporen kiemenendebloemen
aantasten.
Omnate gaanwat deinvloedvandeRVop hetoptredenvanrotkoppen is,iseenkasproef gedaan.Hierin
zijnde rassen Extreme,Jaska,Moana,Optima enSkylina gebruikt. Volgens depraktijk zijn Extreme,Jaska,
MoanaenSkylina gevoeligenis Optima ongevoelig.Vanelk raszijn 20 plantjes opgeplant. Indekaswaren
optweeteelttafels vijf goten per tafel gelegd.Bijde start vandeproef, week 28, zijnalle planten inde
goten opééntafelgezet. Erstonden 20 plantenper goot. Derassenwareninveldjes vanvier plantenover
degotenverloot. Naelf wekenis dehelft vande plantenovergezet opdeandere tafel. Opbeidetafels
stonden nutien planten per goot. Ineenveldstonden nutwee plantenvaneenras. Inweek 41(begin
oktober) is over ééntafeleenplastic tent gebouwd.DeRVindetent was95%,deRVbovendeandere
teelttafel 70%.Dedagtemperatuur stond ingesteldop 18°C,denachttemperatuur op 17°C.
Inoktober ennovember zijniedereweek alle bloemen,die oogstrijp waren,geplukt.

3.2 Toetsenvandebloemen
3.2.1

Doel

Nagaanwat de invloedvandeRVop hetoptredenvanrotkoppen is.

3.2.2

Werkwijze

Nadeoogst isvanelke bloem hethieltje afgeknipt. Debloemen zijnvoor éénnacht opwater indekoelcel
van5°Cgezet. Debloemen afkomstig uitde lage RVzijn apartgehoudenvandebloemen afkomstig uitde
hoge RV.Devolgende morgen zijndebloemen per ras per RVverdeeldovertwee behandelingen,een
controlebehandeling eneenbehandeling,waarindebloemen met droge Botrytissporen zijnbesmet. Voorde
besmetting zijndesporen met eenkwastje ophetbloemhartgesmeerd.Opdecontrolebloemenwerdniets
gedaan. Hierna zijnalle bloemenvoor éénnachtweggezet bij20°C, >90%RV.Dit isgedaan door de
bloemen ineenrekte steken,dat ineenbak metwater stond.Debakwerd afgesloten met plastic folieen
eendeksel.Erstonden maximaal zes bloemen per bak.Na24 uur ishetdeksel enhetplastic verwijderd.
Debloemen zijngedurendetwee wekenwaargenomen. Hetaantalgetoetste bloemen staat per ras perRV
per behandeling intabel 3vermeld.
Tabel3Aantalgetoetste bloemen uitdeklimaatproef.
Beh->
Ras1 RV ->
Extreme
Jaska
Moana
Optima
Skylina

Onbesmet

70%
9
11
5
9
3

Besmet

95%
6
9
5
4
7
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70%
9
11
5
9
3

95%
6
9
5
4
7

3.2.3

Resultaten

Per behandeling per ras per RVis het aantalrotkoppen geteld.Ditstaatweergegeven intabel4.
Tabel4 Percentage rotkoppen inExtreme,Jaska,Moana,Optima enSkylina indebehandelingen onbesmet
enbesmet.Tussenhaakjes staat hetovereenkomstige aantal bloemen metrotkoppen.
Beh->
Rasi
RV ->
Extreme
Jaska
Moana
Optima
Skylina

70%

95%

0(0)
18(2)
40(2)
11(1)
0(0)

17(1)
0(0)
0(0)
50(2)
14(1)

Totaal
7(1)
10(2)
20(2)
23(3)
10(1)

Totaal

14(5)

13(4)

13(9)

Onbesmet

Beh->
Ras1 RV ->
Extreme
Jaska
Moana
Optima
Skylina

70%

95%

11(1)
91(10)
60(3)
100(9)
33(1)

50(3)
67(6)
80(4)
100(4)
29(2)

Totaal
27(4)
80(16)
70(7)
100(13)
30(3)

Totaal

65 (24)

60(19)

62 (43)

Besmet

Rotkoppen,die voorkwamen indeonbesmette behandeling kunnenzijnveroorzaakt door Botrytissporen,
die alinde kasop debloementerecht warengekomen.Door de bloemen nadeoogst onder voor Botrytis
gunstige omstandighedente bewaren,kunnenbijalle rassen rotkoppen ontstaan.Verschillen inaantal
rotkoppentussende rassenentussen de RV'swarenergklein.
Indebehandeling,waarin debloemen nadeoogst zijnbesmet met Botrytissporen, kwamenmeer
rotkoppenvoor danindeonbesmette behandeling.Erwasgeeneenduidige invloedvande RVtijdensde
teelt. InderassenJaska,MoanaenOptimawerden meer rotkoppen geteld daninderassen Extremeen
Skylina.Ophetgewas inde kas kwamenalleen rotkoppen voor bijbloemenvanhetras Moanadie bijde
hoge RV stonden.
Door hetkleine aantalbloemen datgetoetst is,kunnenopbasisvandeze proef geenuitspraken gedaan
worden over deinvloedvandeRVenvanhetras.

3.2.4

Conclusie

Opbasisvandeze proef kannietgezegdworden dateenhoge RVindeteelt leidttot meer rotkoppen.Het
betreft echter weleenproef waarin kleine aantallen bloemen per ras RV combinatie zijn getoetst.
Eenhoge infectiedruk (besmettingvanbloemen met Botrytissporen) verhoogt de kans op het optredenvan
rotkoppen onafhankelijk vandeteeltomstandigheden
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4

Biologische bestrijding van rotkoppen

4.1 Doel
Nagaanof het mogelijk is rotkoppen biologischte bestrijden met behulpvaneenbiologisch middelX.

4.2 Werkwijze
Bloemenvanhet ras Moanazijn bijeentuinder gehaald.Ophet PPOisvanelke bloem eenstukje vanvijf cm
vandesteel geknipt voordat debloemenvoor éénnacht opwater indekoelcelvan5°C zijngezet.De
volgende morgen zijnde bloemen over de behandelingenverdeeld.Erzijntwaalf bloemen per behandeling
gebruikt. Naast controlebehandelingen endebehandelingwaarinbiologische bestrijdingwordt toegepast,
isook gekeken naar heteffect vaneenchemische bestrijding. Debehandelingen staanvermeld intabel 5.
Tabel5Overzichtvandebehandelingen indebiologische bestrijdingsproef.
Behandeling Concentratie Botrytissporen

1
2
3
4
5
6

Bestrijdingsmiddel

-

-

105 sporen/ml
105 sporen/ml
105 sporen/ml

-

MiddelXin0,01%Tween80
MiddelXin0,01% Tween 80
0,l%RovralinO,03%AgralLN

Omstandigheden I e 24 uur
20°C, 60% RV
20°C, >90% RV
20°C, >90% RV
20°C, >90% RV
20°C, >90% RV
20°C, >90% RV

Debloemenvanbehandeling 1zijnnaéénnacht inde koelcel opdevaasgezet inde uitbloeiruimte(bij
20°C, 60%RV).Er stond éénbloem ineenvaas.Debloemenvande behandelingen 2tot enmet 6 zijnin
eenrek gestoken,dat ineenbak metwater stond.Er stonden zes bloemen ineenbak; per behandeling zijn
twee bakkengebruikt.
Bijdebehandelingen 4, 5en6 iseendruppeltje van 10 microliter met Botrytissporen inhethart vande
bloem,dus opdebuisbloemen,gepipetteerd. Inbehandeling 3 is0,1 mlvandeoplossingvanmiddelXover
elke bloem gespoten met eenchromatografiespuit. Inbehandeling 5 is nahetopbrengen vande
Botrytissporen 0,1 mlvandeoplossingvanmiddelXover elke bloemgespoten.Inbehandeling 6 is nade
Botrytis 0,1 mlvandeRovraloplossing toegediend.Hierna zijndebloemenvandebehandelingen 2tot en
met6voor éénnachtweggezet bij20°C, >90%RV.Dit is gedaandoor debak,waarin debloemenstonden,
afte sluiten met plastic folie eneendeksel.Na24 uur ishetdeksel enhetplastic verwijderd.
Deproef istwee keer uitgevoerd.Deeerste proef isingezet op6 december 2001, detweede proef op 13
december 2001.Debloemen zijndrie keer perweekwaargenomen ophetoptreden vanrotkoppen.
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4.3

Resultaten

Per behandeling is het aantalrotkoppen geteld.Hettotaal aantalnatwee wekenstaat weergegeven intabel
6.
Tabel6 Hetaantalrotkoppen per behandeling.
Beh.

1
2
3
4
5
6

Concentratie
Botrytissporen

Bestrijdingsmiddel

-

-

105 sporen/ml
105 sporen/ml
105 sporen/ml

-

MiddelXin0,01%Tween80
MiddelXin0,01%Tween80
0,l%RovralinO,03%AgralLN

Omstandigheden Aantal rotkoppen
I e 24uur
I e proef
20°C, 60% RV
0
9
20°C, >90% RV
12
20°C, >90% RV
20°C, >90% RV
12
20°C, >90% RV
7
20°C, >90% RV
10

2e proef

Rotkoppen,dievoorkwamen inbehandeling 2 en3, zijnveroorzaakt door Botrytissporen die alindekasop
debloementerecht warengekomen.Inbehandeling 2zijnde bloemenalleen 24 uur onder voor Botrytis
gunstige omstandighedenweggezet. Indeeerste proef werden negenvandetwaalf bloemen rotkoppen,in
detweede proef achtvandetwaalf. Ditgeeft aandat er indekaswaaruit debloemenafkomstigwareneen
hoge infectiedruk heerst. Hettoedienenvandebiologische bestrijder (behandeling 3)heeft geeneenduidig
effect ophetaantalrotkoppen.
Indebehandelingen 4, 5en6 zijndebloemen nadeoogst besmet met Botrytissporen.Hetaantal
rotkoppen inbehandeling 4,waarin de bloemen zijnbesmet met Botrytis is indetweede proef veellager
daninde eerste proef. Bestrijden met biologisch middelXof met Rovral(behandeling 5en6)geeft geen
duidelijk effect. Hetaantalrotkoppen neemt indeeerste proef af, maar indetweede proef toe.

4.4

Conclusie

Indezeproeven hadbiologische bestrijdingvanrotkoppen met middelXonvoldoende effect. Hettoedienen
vandeze biologische bestrijder kanalleeneffect hebben alsdeBotrytissporen nogniet gekiemd zijn.Alsde
sporenwelgekiemd zijn, kanhetmiddelde infectie niet meer stoppen. Mogelijk warener inde uitgevoerde
proevenalsporen gekiemd enis dat eenverklaringvoor hetnietwerkenvanhetbiologische middel.
Ookchemische bestrijding hadindeze proef onvoldoende effect.
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