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1

Inleiding

Indeteelt vanGypsophila is uitvalvanplanten een steeds groter probleem. Uitval kanalinhet eerste
teeltjaar optreden enkaninhetderde teeltjaar oplopentot zo'n 30% vande planten.Inhetvoorjaar 2000 is
eeninventarisatie uitgevoerd omzichtte krijgen op deoorzaak vande uitval.Hiertoe zijneenaantal
bedrijven bezocht enis ziek plantmateriaalverzameld. Ditis opgestuurd naar de Plantenziektekundige
Dienst (PD).Opallevier de bedrijvenwerd Phytophthora cryptogeaaangetroffen. Daarnaast werd op drie
vandevier bedrijven Fusarium avenaceum enoptweevandevier bedrijven Fusan'umoxysporum gevonden.
Dedoelstellingvanhetindit rapport beschrevenvervolgonderzoek is door middelvaninfectieproeven het
belangvandeverschillende ziekteverwekkers voor Gypsophila te bepalen.Inde eerste proef zijnde
schimmelsFusan'umavenaceum, Fusariumoxysporumf.sp.dianthienPhytophthora cryptogeagetoetst.Inhet
voorjaar van2001 isdoor dePDinaangetaste gypsplanten Fusarium culmorum gevonden.Deze schimmel
is indetweede proef meegenomen inplaats van Fusarium avenaceum. Deproeven geveninformatie over
het infectievermogen vande schimmels, detijddieverstrijkt voordat deeerste symptomen zichtbaar
worden enhet ziektebeeld. Dit staat beschreven inhethoofdstuk over deinfectieproeven.
Inhethoofdstuk literatuurstudie wordt meer informatie gegeven over de ziekteverwekker Phytophthora
cryptogea.Tot slotworden demogelijkheden vanchemische enbiologische bestrijding besproken.
Hetonderzoek isvanuitde LTO-commissieGypsophila begeleidt door Janvander Voort.

Infectieproeven

2.1 Pinfectieproef
2.1.1

Doel

BepalenofFusariumavenaceum, Fusariumoxysporumf.sp.dianthifysio2enPhytophthora cryptogeauitvalbij
Gypsophila kunnenveroorzaken.

2.1.2

Proefomstandigheden

Voor deproef is stekvandecultivar Gypsophila Million Stars gebruikt. Indeproef stonden 180planten.
Dekastemperatuur wasaanvankelijk ingesteld op 10°C overdag en's nachts. Deze is naachttien dagen
bijgesteld naar 18°C overdagen 14 °C's nachts. Nadrieweken is detemperatuur ingesteld op 17°C
overdag en's nachts. Oprelatieve luchtvochtigheid werd niet geregeld. Deze laggedurende de proef rond
de50%.
De 180 plantenwarenverdeeldover drie betonnen bedden metelkeenlengte vantien meter. Ineenbed
was plaatsvoor 60 planten.Deplanten stonden in21 cm potten metcocos. Depotten stonden losvan
elkaar opeenraster omdraincontacttussendeplantentevoorkomen.Deplantenkregenwater meteen EC
van 1,1mS/cm2viadruppelaars. Er iswater gegeven naar behoefte. Devoedingsoplossing werdniet
gerecirculeerd. Opdepotten lagentwee lagengaas met eenmaasgroottevan20x17 cm.Hetgaasis
opgetrokken alsdit nodigwas.
Eéndagvoor hetplanten is decocos besmet. Per bedis éénschimmelgeïnoculeerd. Hetgyps is geplant
op 16maart 2001 engerooid op 12en 14juni 2001.Destekken zijneenmaand nahetplanten getopt.

2.1.3

Behandelingen

Indeproef waren per schimmelvier concentratiebehandelingen opgenomen. Indrie behandelingenwerdde
cocos besmet. Devierde behandeling bestond uiteenonbesmette controle. Per schimmel zijnvijftien
potten per concentratie geïnoculeerd. Degebruikte concentraties staan intabel 1.
Tabel 1 Toegediende concentraties vanF.avenaceum, F.oxysporum enP.cryptogeain I e infectieproef bij
Gypsophila.

Schimmel i
F.avenaceum
F.oxysporum
P.cryptogea

Concentratie
Controle
Laag
0
1.101 sporen/ml
0
3.102 sporen/ml
0
0,35 g

Midden
1.103 sporen/ml
3.104 sporen/ml
3,5g

Hoog
1.105 sporen/ml
3.106 sporen/ml
35 g

VandeFusariumsoorten, diegekweekt zijn opvloeibare voedingsbodems, isper pot 100 mlvande
betreffende concentratie aangegoten.Vande Phytophthora, diegekweekt isopgierstzaden, is per potde
aangegeven hoeveelheid zadendoor decocos gemengd.Deopkweek vande schimmels staat beschreven
inBijlage1.
Decocos isbesmet op 15 maart 2001. Debehandelingen waren per schimmel over deplanten verloot.

2.1.4

Waarnemingen

Dewaarnemingen zijntweemaal perweek uitgevoerd.Hierbij isbeschreven of eenplantwasaangetasten
hoedeaantastingverliep.

2.1.5

Resultaten

Alleen deplanten, die op met Phytophthora cryptogeabesmette cocos stonden,werden aangetast.
Deeerste uitvalvanplantenvondvier weken nahet planten plaats bijde hoogste concentratie. Hetaantal
uitgevallen planten liepgeleidelijk op;nadertien wekenwaren bij deze concentratie veertien vandevijftien
plantenaangetast. Uitvalvanplanten bijdemiddelste enlaagste concentratie begon pasnanegenweken.
Nadertienwekenwaren bijdeze behandelingen meer dande helft vandeplanten uitgevallen.Hetverloop
vandeuitval staat ook weergegeven intabel 2enfiguur 1.
Tabel 2 AantastingvanGypsophila door P.cryptogeaweergegeven inhetpercentage uitgevallen plantenper
week gedurende 13weken.
P.cryptogea:percentage uitgevallen planten na 1...13 weken
Weeknummer

1
0
0
0
0

Cone i
Controle
Laag
Midden
Hoog

2
0
0
0
0

3
0
0
0
0

4
0
0
0
20

5
0
0
0
40

6
0
0
0
40

7
0
0
0
67

8
0
0
0
73

10
0
7
20
73

9
0
7
20
73

11
0
20
33
87
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Figuur 1Percentage uitgevallen planten na 1...13 wekenveroorzaakt door P.cryptogea.
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Heteerste symptoom vaneenaantasting door Phytophthora cryptogeais het dof worden vanhetblad.
Daarna gaat bijeenplant, diegeen bloemknoppen heeft, het bovenste blad slap;bijeenplant, diewel
bloemknoppen heeft, gaat het middelste enonderste bladeerst slap hangen.Vrij kort daarna isalhetblad
slap. Het slappe blad herstelt zich niet. Deblaadjes worden dofgroen enmet name debovenste zijn
ingekruld. Somswordendeonderste blaadjes geel. Deplant(het stekje) blijft duidelijk achter ingroei.Alhet
blad gaat er uitgedroogd uitzien.Hetonderste bladwordt vaak bruin,hetblad daarboven geel. Somsvalt
de plantom.Uiteindelijk gaatdeplantdood.Hetbovengrondse deelvandeplantverdroogt geheelenwordt
stro. Deplantvoet isverrot (debast laat los).Detijdsduur vanheteerste symptoomtot aanuitvallen iseen
week of korter. Foto'svanaantasting door Phytophthora cryptogeastaan inBijlage 2.
Bijhet rooienvandeproef zijnvanplanten die slap,maar nog nietverdord waren,dewortels ende
plantvoet beoordeeld. Dewortels waren soms bruin.Deplantvoet was bruin,ook vanbinnenendebast liet
los. Uitde aangetaste planten groeide opeenvoedingsbodem Phytophthora cryptogea.
Dewortels, plantvoet envatenvande planten,die op de met F.oxysporum of F.avenaceum besmette
cocos stonden,zijn eveneens bijhet rooienvande proef beoordeeld. Er isgeenverbruinig vanwortels,
plantvoet of vaatbundelwaargenomen.

2.1.6

Conclusie eerste proef

Gypsophila kanaangetast worden door Phytophthora cryptogea.Eenaangetaste plantwordt dof, krijgt slap
bladenverdroogt uiteindelijk geheel.Eenaantasting leidttot uitvalvandeplant. Hettijdstip waaropde
eerste aantasting plaatsvindt isafhankelijk vande besmettingsgraad vandecocos.

2.2
2.2.1

2e infectieproef
Doel

Bepalen of Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum f.sp.dianthi fysio2 enPhytophthora cryptogeauitval
kunnenveroorzaken bijGypsophila geteeld ingrond of geteeld incocos.

2.2.2

Proefomstandigheden

Voor de proef is stek vandecultivar Gypsophila Million Stars gebruikt. Indeproef stonden 180planten.
Dekastemperatuurwas ingesteld op 17°C overdag en's nachts. Oprelatieve luchtvochtigheid werdniet
geregeld. Deze laggedurende deproef rond de 65%.De 180 plantenwarenverdeeld over drie betonnen
bedden met elk eenlengte vantien meter. Ineen bedwas plaats voor 60 planten.Achtenveertig planten
stonden in21 cm potten met EGOpotgrond,twaalf inpotten met cocos. Depotten stonden losvanelkaar
op eenraster om draincontact tussen de plantente voorkomen. Deplanten kregenwater met eenECvan
1,1 mS/cm2via druppelaars. Er iswater gegeven naar behoefte. Devoedingsoplossing werd niet
gerecirculeerd. Opde potten lagentwee lagengaas met een maasgroottevan20x17 cm.Hetgaasis
opgetrokken alsdit nodigwas.
Eéndagvoor het plantenisdecocos endegrond besmet. Perbediséénschimmelgeïnoculeerd.Hetgyps
isgeplant op6juli 2001 engerooid op 25 september 2001.Destekken zijneenmaand nahetplanten
getopt.

2.2.3

Behandelingen

Inde proef waren per schimmelvijf behandelingen opgenomen. Indrie behandelingen werd grond besmet,
inééncocos. Devijfde behandeling bestond uit eenonbesmette controle ingrond.Per schimmel zijntwaalf
potten per concentratie geïnoculeerd. Degebruikte concentraties staan intabel 3.
Tabel 3 Toegediende concentraties vanF. culmorum,
bijGypsophila.

Schimmel i
F.culmorum
F.oxysporum
P.cryptogea

Concentratie
Controle
Laaggrond
0
5.102 sporen/ml
0
6.102 sporen/ml
0
0,35 g

F.oxysporum enP. cryptogeain2e infectieproef

Middengrond
5.103 sporen/ml
6.104 sporen/ml
3,5 g

Hooggrond
5.104 sporen/ml
6.106 sporen/ml
35 g

Hoog cocos
5.104 sporen/ml
6.106 sporen/ml
35 g

F.oxysporum isgekweekt ineenvloeibaar medium;F.culmorum opeenvaste voedingsbodem.Vandeze
Fusariumsoorten isper pot 100 mlvande betreffende concentratie aangegoten.VandePhytophthora, die
gekweekt isopgierstzaden, isper pot deaangegeven hoeveelheid zadendoor decocos of grond
gemengd. Deopkweek vande schimmels staat beschreven inBijlage 1.
Degrondendecocos zijnbesmet op 5juli 2001.Debehandelingen waren per schimmelover de planten
verloot.

2.2.4

Waarnemingen

Dewaarnemingen zijntweemaal perweek uitgevoerd. Hierbij is beschreven of eenplant was aangetasten
hoedeaantastingverliep.

2.2.5

Resultaten

Ook indeze proef tastte alleenPhytophthora cryptogeade gypsplanten aan.Zowelplanten die op cocos
stonden als die inde grond stonden,werden aangetast. Deeerste uitvalvonddrieweken nahetplanten
plaats bijde hoogste concentratie indegrond.Deuitval liep snelop. Navier wekenwas al 75%vande
planten aangetast; nanegenwekenwaren alle planten aangetast. Uitval bijdemiddelste concentratie van
de schimmel indegrond begon eveneens navier weken enliep inachtwekenoptot 42%.Vandeplanten,
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die opdegrond stondenwaaraan de laagste concentratie wastoegevoegd,vielpas inweektwaalf de
eerste plantweg.
Opcocos,waaraan dehoogste concentratie schimmel wastoegevoegd,vielen deeerste planten navier
wekenweg.Het aantalaangetaste planten liep optot 58%naachtweken.Indelaatste vier weken vande
proef vielener geen planten meer uit. Ook indeeerste proef opcocos begon de uitval bijde hoogste
concentratie navier weken;indeze proef vielen er ook planten uit indelaatste vier weken.Detotale uitval
was inde eerste proef hoger.
Indeze proef was bijgelijke concentratie vande schimmel deuitvalvanplanten indegrond hoger dandie
vanplanten indecocos.
Hetverloopvandeuitval indetweede proef staat ook weergegeven intabel4 eninfiguur 2.
Tabel4 AantastingvanGypsophila door P.cryptogeaweergegeven inhetpercentageuitgevallen plantenper
week gedurende 12weken.
P.cryptogea :percentage uitgevallen planten na 1...12weken
Weeknummer
Cone 1
Controle
Laaggrond
Midden grond
Hooggrond
Hoogcocos

1
0
0
0
0
0

4
0
0
8
75
33

3
0
0
0
8
0

2
0
0
0
0
0

5
0
0
8
75
50

6
0
0
16
83
50

7
0
0
16
92
50

8
0
0
42
92
58

9
0
0
42
100
58

10
0
0
42
100
58

Percentage uitgevallen planten na 1...12 weken door
P.cryptogea
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Figuur 2 Percentage uitgevallen planten na 1...13 wekenveroorzaakt door P.cryptogea.
Desymptomen,die horen bijeenaantastingdoor Phytophthora cryptogea,staan beschreven in2.1.5.In
deze proef waste ziendater geenverschil insymptomen istussen aangetaste planten opcocosen
aangetaste planten opgrond.
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Bijhet rooien vandeproef zijnvanplanten die slap,maar nognietverdordwaren,dewortels ende
plantvoet beoordeeld. Dewortels waren soms bruin.Deplantvoet was bruin,ook vanbinnen ende bast liet
los. Uit deaangetaste planten groeide opeenvoedingsbodem Phytophthora cryptogea.
Dewortels, plantvoet envatenvandeplanten,dieopdemetF.oxysporumofF.avenaceum besmette grond
of cocos stonden,zijneveneens bijhetrooienvande proef beoordeeld. Er isgeenverbruinigvanwortels,
plantvoet of vaatbundelwaargenomen.

2.2.6

Conclusietweede proef

Phytophthora cryptogeakanplanten aantasten ongeacht of ze incocos staan of ingrond.Eenaantasting
leidttot uitvalvandeplant. Hettijdstip waarop debesmetting plaatsvindt, is afhankelijk vande concentratie
vande schimmel indegrond.

2.3

Eindconclusie

Phytophthora cryptogeaisde primaireveroorzaker vanuitval bijGypsophila.Degetoetste
Fusariumschimmels, F.avenaceum, F. culmorum enF.oxysporum, dietijdensdeinventarisatie gevondenzijn
op aangetast plantmateriaal, zijn secundair. Zijtasten de planten alleenaanals deze door eenandere
oorzaak verzwakt zijn.
Phytophthora cryptogeakanplanten aantastenongeacht of zeincocos staanof ingrond.Hetbladwordt
slap enuiteindelijk verdroogt deplant. Eenaantasting leidt altijdtot uitvalvandeplant.
Hettijdstip nahetplantenwaarop deplanten uitvallen,isafhankelijk vandebesmettingsgraad vandegrond.
Hoe hoger de concentratie schimmel inde bodem,deste eerder zaluitvaloptreden.
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3

Phytophthora cryptogea

3.1

Kenmerkenvande schimmel

Phytophthora cryptogeabehoorttot de klassevandeOomycetes. ElkePhytophthora-soortvormt sporangia
enzoösporen.Zoösporen worden bij lagetemperaturen gevormd inde sporen.Eenzoospore bezit een
zwemstaart(flagel) enkanzichgemakkelijk ineenwaterig milieuverplaatsen.Zoösporen van Phytophthora
schimmels hebben eenbeperkte levensduur: vaneenhalf uurvoor de ene soort tot 24-36 uurvoor een
andere soort. Hoehoger detemperatuur deste sneller gaande sporen over tot cystevorming (zeworden
eenimmobiel bolletje) ot gaande sporen dood.Sporangia enzoösporen zijnde belangrijkste structuren
waarmee de schimmel zichverspreidt. Deze structuren worden alleen ineenwaterig milieugevormd.
Andere sporentypen, diegevormd kunnenworden,zijnOosporenenchlamydosporen. Dezedragen minder
bijaandeverspreiding.VanPhytophthora cryptogeaisbekenddater Oosporengevormdworden.Oosporen
zijn geslachtelijke sporen,dieontstaan alseenantheridiumeneenoogoniummetelkaar versmelten ener
uitwisselingvangenetisch materiaal plaatsvindt. Oosporenzijngevoeligvoor uitdroging,maar kunnendroge
omstandigheden beter doorstaan dansporangia enzoösporen.Chlamydosporen zijn sporendie door het
mycelium gevormd kunnenworden alsde omstandigheden voor de schimmelomte overleven ongunstig
worden. Zekunnengevormd wordenbenedeneenbepaaldetemperatuur enbijvochtstress.
Chlamydosporen verdragen ongunstige omstandigheden.Zehebben eeniets dikkerewand dansporangia
enkunnenindegrond en/of hetplantenweefsel langetijd overleven. ChlamydosporenvanP. cryptogea zijn
op siergewassen nognooit gevonden (Erwine.a., 1996).
Deoptimaletemperatuur voor degroeivan P.cryptogea bijgypsophila is 25°C. Deminimum temperatuur
is 5°Cende maximaletemperatuur, waarbij deschimmel noggroeit, ligttussen de 30° en34°C(Kröber,
1971).
P.cryptogeais inNederlandaangetroffen indrainwater afkomstig vaneenbedrijf waarop aangetaste
planten stonden.InAustralië is P.crytopgeateruggevonden inirrigatiewater. Ditgeeft aandat de schimmel
inwater kanoverleven zonder dat er eenwaardplant aanwezig is. P.cryptogeakanzichvestigen opdood
organischmateriaal.
Deschimmel wordt ook indegrond gevondenenkanmeer danvierjaar overleven zonder de aanwezigheid
vaneengeschikte waardplant (Erwin,e.a., 1996).

3.2

Waardplanten

Phytophthora cryptogeaheeft eengrote waardplantenreeks. Deschimmel kanplanten uit meer dan 23
verschillende plantfamilies aantasten.Zeis in 1919 voor heteerst beschreven alsveroorzaker vanvoetrot
bijtomaat inIerland.Andere waardplanten voor P.cryptogeazijnonder andere anjer, appel,aubergine,
begonia,gerbera,gypsophila, komkommer, paprika,rhododendron, spinazie entulp.Wereldwijdwordt P.
cryptogea gezien alseenbelangrijk probleem inbloemisterijgewassen. Eenaantasting door P.cryptogea
geeft, afhankelijk vanhetgewas,symptomen alswortelrot, voetrot, steelrot, vruchtrot,verwelking, chlorose
of achterblijven ingroei.
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4

Bestedingsmogelijkheden

Bestrijdingvanbodempathogenenmetchemische middelen indevollegrondsteelt islastig.Hette bestrijden
volume iszeer groot enhet ismaar devraag of de schimmelopalle plaatsen indegrond voldoende
geraaktwordt door hetmiddel.Ook bestrijding vanreeds aangetaste planten isniet altijd evensuccesvol,
omdat de middelen door deplant opgenomen moetenworden omde schimmelte bereiken.Voor de
chemische bestrijdingvanPhytophthora cryptogeaisopdit momentAliette toegelaten. Uitde praktijk is
bekenddat dit niet afdoendewerkt. Ophetgebiedvande biologische bestrijding is opdit moment nog
geengoed werkend middel beschikbaar entoegelaten.
Denadruk zal danook moeten liggen op bedrijfshygiëne. Zorgvoor eenschone start vandeteelt door
grondontsmettingenuitgaanvangezond plantmateriaal. Grondontsmettingis mogelijk door grondstomen
met onderdruk. Voorkom dat deziektetijdens deteelt op het bedrijf geïntroduceerd wordt door bezoekers,
dieop andere besmette bedrijven zijngeweest. Voorkomen kandoor het schoeiselte ontsmetten ende
bezoekers niet door hetgewaste latenlopen.Verwijder aangetaste planten zorgvuldig vanhet bedrijf om
verdere verspreiding tevoorkomen.
P.cryptogea kanook inhet drainwater voorkomen. Bij hergebruik vanniet ontsmet drainwater op bedrijven
waar aantasting vande planten door P.cryptogeavoorkomt, loopt menhet risico dat deziekte methet
drainwater verspreid wordt. Drainwater kanwordenontsmet met behulpvaneenzandfilter, UVofverhitting.
Ookalsergeenhergebruik vandrainwater plaatsvindt, kanPhytophthora hetbedrijf binnenkomen bijgebruik
vanbesmet oppervlaktewater.
Phytophthora manifesteert zichmet name onder natte omstandigheden wanneer de groeivande plantniet
optimaal is bvlangs hetbetonpad of aanhet eindevanhet bed.Zorgenvoor eengoede grondstructuur is
vanbelang omproblemen tevoorkomen.
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Samenvatting
Phytophthora cryptogeaisde primaireveroorzaker vanuitval bijGypsophila. Degetoetste
Fusariumschimmels, F.avenaceum, F.culmorum en F.oxysporum f.sp.dianthi, zijn secundair.
Heteerste symptoom vaneenaantasting door Phytophthora cryptogeais hetdof worden vanhetblad.
Daarnagaathetbladslaphangen.Hetslappe bladherstelt zichniet. Deblaadjes zijndofgroen enmetname
debovenste zijn ingekruld.Deplant (het stekje) blijft duidelijk achter ingroei.Hetonderste bladwordtvaak
bruin, hetbladdaarboven geel. Somsvaltde plantom. Uiteindelijk gaat de plant dood.Het bovengrondse
deelvande plantverdroogt geheelenwordt stro. Deplantvoet isverrot (de bast laat los). Detijdsduur van
heteerste symptoom tot aanuitvallen iseenweek of korter. Eenzichtbare aantasting leidt altijdtot uitval
vandeplant.
Phytophthora cryptogeakanplanten aantasten ongeacht of ze incocos staanof ingrond.
Hettijdstip nahetplantenwaarop deplantenuitvallenisafhankelijk vandebesmettingsgraad vandegrond.
Hoehoger deconcentratie schimmel inde bodem deste eerder zaluitval optreden.Wat betreft de
bestrijding zaldenadruk moeten liggen opbedrijfshygiëne. Erzijngeen afdoende chemische of biologische
middelen beschikbaar.
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Bijlage 1Opkweek vande schimmels
Phytophthoracryptogea.
Deschimmel isopgekweekt op gierstzaad. 50 mlgierstzaad in40 mlwater is ineen250 mlerlenmeyer
geautoclaveerd endaarna aangeënt metmyceliumvanPhytophthora. Deerlenmeyersmet schimmel zijnin
de 26°C stoof gezet. Tweeweken nahet aanenten zijndezaden inverschillende concentraties door de
cocos of grond gewerkt. Deconcentraties waren 0, 10 , 100 en 1000 zadenper liter potgrond. Ditkwam
overeen met 0, 0,35, 3,5 en35 g zaden per pot.
Fusariumavenaceum.
F.avenaceumisopgekweekt op Czapek Doxvloeibaar medium.Deschimmel is 1week voor het inoculeren
aangeënt. Dekolven hebbengedurende éénweek bij 26°C gestaan.Perplant is 100 mlvande
sporensuspensie indegewenste concentratie (10\ 103, 105sporen/ml) inde cocosgeïnjecteerd.
Fusariumculmorum.
F.culmorumisopgekweekt op kersenagar. Deschimmel is 1week voor het inoculeren aangeënt.De
schalen hebben gedurende dieweek bij26°C gestaan.Per plant is 100 mlvande sporensuspensie inde
gewenste concentratie (102, 103, 104sporen/ml) opdegrond of cocosgegoten.
Fusarium oxysporumf.sp. dianthirace 2.
F.oxysporum isopgekweekt opCzapek Doxvloeibaar medium.Deschimmel is 1week voor het inoculeren
aangeënt. Dekolven hebbengedurende 1week bij 26°C gestaan.Perplant is 100 mlvandegewenste
concentratie (102, 10 4 ,10 6 sporen/ml) indecocos geïnjecteerd (I e proef)of opdegrondof cocos gegoten
(2eproef).
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Bijlage 2 Foto's symptomen Phytophthora cryptogea

Foto 1 Slapblad

Foto 2 Uitgedroogd blad

Foto 3 Omgevallen dode plant

Foto4 Aangetaste planttussengezonde
planten
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