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Samenvatting
Deschimmel Rhizopusstolonifer\s eenbelangrijke veroorzaker vanuitvalbij moerplantenvankalanchoë.De
schimmelveroorzaakt zachtrot vande stengels ende bladeren.Deziekte slaatvooraltoe indetweede helft
vandeteelt maar onbekend iswaar enonder welke omstandigheden Rhizopusdeplant kaninfecteren.Inde
literatuur isvrijwel niets bekend over Rhizopusb\\ kalanchoë. Informatie iswelaanwezig over Rhizopusb\\
enkele andere bloemisterijgewassen enbijvruchten indenaoogstfase. Uit deze literatuur blijkt datde
aanwezigheid vanwonden eneenhoge luchtvochtigheid de kans op infectie door Rhizopusaanzienlijk
verhoogt of zelfs eenvoorwaarde voor infectie is.Indit onderzoek is daarom onderzocht of de kansop
infectie vankalanchoë-moerplantendoor Rhizopuswordt verhoogd door: (I)kunstmatige verwondingvan
stengels en/of bladeren en(II)het plaatsenvanplanten bijeenhoge luchtvochtigheid. Door plantenna
besmetting met Rhizopuszeerfrequent waar te nemen(tot 2maalper dag) isgeprobeerd de plaats te
achterhalenwaar Rhizopusde plant was binnengedrongen (hadgeïnfecteerd).
Inde proevenwerden relatief weinig planten ziek. Moerplanten werden niet geïnfecteerdviawonden
gemaakt instengelof bladeren.Het kunstmatig aanbrengenvanwondenverhoogde dekans op infectie
niet. Hetplaatsenvanplanten onder hoge luchtvochtigheid (ca. 100%) nabesmettingverhoogde dekansop
infectie evenmin.Bij2 plantenwerd eenstengellesie bovenhet substraatoppervlak waargenomen. Rhizopus
kandus destengel infecteren.Bijéénplantvondinfectie via hetbladplaats bij zeer hogeluchtvochtigheid.
Bijalle andere zieke planten begonnende symptomen onder indeplant. Deeerste keer dat aantastingwerd
vastgesteld bijdeze plantenwas de stengelvoet rot. Omdat echter inbijna allegevallen destengels boven
deplantvoettot 4 of meer centimeters bovenhetsubstraatoppervlak ook rotwarenkanniet met zekerheid
worden gezegd of Rhizopusdeze planten "bovengronds" ofvanuit het substraat (dusde plantvoet ofde
wortels) heeftgeïnfecteerd.
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Algemene inleiding

Moerplanten vankalanchoë staan inde praktijk ca.eenjaar waarna zeworden afgevoerd. Met nameinhet
tweede halfjaar treedt uitvalopwatten koste gaatvande stekproductie enextra arbeidvergt voor het
verwijderen vandezieke planten.Eenbelangrijke veroorzaker vandeuitval is deschimmel Rhizopus
stolonifer.Deze schimmel,inde rest vandit verslag gemakshalve afgekort tot Rhizopus, kandeplant
infecterenwaarna deplant zachtrot-verschijnselen vertoont envervolgens helemaal instort. Omte kunnen
bepalenwelketeeltmaatregelenen/of biologische middelen uitvaldoor Rhizopusmogelijk kunnen
verminderen is kennis nodig omtrent de omstandigheden die gunstig zijnvoor infectie ende plaatsten)waar
Rhizopus deplant kanbinnendringen. Doelvandit onderzoek was omte bepalenwaar enonder welke
omstandigheden Rhizopusdeplant kaninfecteren. Hierbijwerduitgegaanvandehypothese datde
aanwezigheidvanwonden eneenhoge luchtvochtigheid infectievankalanchoë bevordert omdat uitde
literatuur bekendwas dat dergelijke condities gunstig zijnvoor Rhizopusinfecties bijandere gewassen
(Harris &Davies, 1987; Daughtrey etal.,1995).

Effect vanverwonding Iop infectie van moerplanten
van kalanchoë doorRhizopus

2.1 Inleiding
Bijzieke moerplanten ziet indebeginfase debuitenkant vandeplant waar destekkenwordengeplukter
noggezond uitterwijl destengel(s) inhetmiddenduidelijke natrotverschijnselenvertonen.Vermoedelijk
dringt Rhizopusnietvia de stekwonden deplant binnen maar mogelijk viawondjes inde stengel endan
meer inhet onderste deelvande plant. Uitonderzoek bijVinca is geblekendat verwonding vande stengel
noodzakelijk was om infectie te krijgen(Harris &Davies, 1987). Infectie zal mogelijk worden bevorderd door
eenhoge luchtvochtigheid. Bovengestelde hypothesen kunnenexperimenteelworden getoetst.

2.2 Doel
1. Bepalenofverwondingvanplantendelen nodig isvoor infectie
2. Bepalenof eenhogeluchtvochtigheid infectie bevordert

2.3 Materiaalenmethoden
2.3.1

Teeltomstandigheden

Datuminzet proef:
Kas:
Temperatuurinstellingen:
Assimilatiebelichting:

2.3.2

19 september 2001
kas301,PPO-Naaldwijk
20/21°C stoken/luchten
40W/m2,van02.00 - 20.00 uur

Plantmateriaal

Zes maandenoude moerplanten (cvTenorio,gestekt inweek 11)afkomstigvaneentuinbouwbedrijf werden
gebruikt. Deplanten stonden insteenwolgranulaat (grow cube) ineenplastic pot. Elke pot kreeg
voedingsoplossing (EC2.0, pH6)via eendruppelaar l-2x perdag.

2.3.3

Besmetten

Isolaat: Rhizopusstolonifergeïsoleerduit eenzieke kalanchoëplant injuli 2001 (cv.Tenorio).Bereiding
sporensuspensie: hetisolaatwerdgedurende 10 dagengekweekt opPDAonder continu blauw lichtbij
labtemperatuur (ca 24°C). Desporenwerdengeoogst door ca. 15 mldemiwater opeenschaalte gietenen
voorzichtig over hetoppervlak te schrapen met eenspatelende suspensie afte gieten ineenbekerglas.
Desporensuspensie werdvervolgens door kaasdoek gezeefd,waarna hetaantal sporen per mlwerd
bepaaldm.b.v.telkamer. Degerealiseerde sporendichtheid was 5x 105/ml.Wondvlakkenwerden
besproeid met desporensuspensie totdat dedruppels vandeplant afrolden.Eenzelfde hoeveelheid
sporensuspensie werdgespoten op niet-verwonde planten.

2.3.4

Behandelingen

Plantenwerden bespoten met eensporensuspensie nahet aanbrengenvanverschillende soorten
verwondingen m.b.v.eenscherp mesje.Hetmesjewerd ontsmet nahetaanbrengenvaneenwondvlak.
Plantenwerden omhuldmet eenplastic zak om eenhoge luchtvochtigheid tecreëren.

Behandelingen:
1. geenverwonding
2. geenverwonding + plastic
3. stek snijden(6per plant)
4. stek snijden(6 per plant) + plastic
5. bladbij basis afsnijden (6 per plant)
6. bladbij basis afsnijden(6 per plant) + plastic
7. stengelverwondentot indebast enponsje met mycelium (6 mmindiameter) inwondsteken,afdekken
metparafilm
8. stengel doorsnijden op halve hoogte (2 per plant)
9. stengel doorsnijden op halve hoogte (2 per plant) + plastic
Dewondvlakken werden bespoten binnen 5minuten nadat dewondwasgemaakt.De
controlebehandelingen bestonden uit dezelfde 9 behandelingen waarbij de planten i.p.v. meteen
sporensuspensie met demiwater werden bespoten.Deplanten bespoten met desporensuspensie stonden
ineenandere kas dande controleplanten. Per behandelingwaren er 3planten.

2.3.5

Waarnemingen

Drie keer perweek werd deplantengescoord op aantasting envanelke zieke plantwerden de symptomen
beschreven.

2.4

Resultaten

Naverwijdering vandeplastic zak 5 dagennabesmetten warenduidelijk schimmeldraden ensporendragers
vanRhizopusaanwezig opde plant. Ditwas niet zichtbaar bijplanten die nietonder plastic haddengestaan
enook niet bijde controleplanten
Tweewekennabesmetten had 1plant uit behandeling 1(nietverwond,geenplastic) duidelijke zachtrot
symptomen enop dezieke delengroeide Rhizopus. Dehoofdstengel wastot indesteenwolvlokken rot
terwijl debovenste delenvandeplant noggroenwaren.

2.5

Discussie enconclusies

Slechts éénplantwerd ziek. Deze plantwas niet opzettelijk verwond.Erkannatuurlijk niet uitgesloten
worden dat kleinere wonden aanstengel enbladeren aanwezigwaren.Inieder gevallijkt heterop datde
aanwezigheidvangrote snijvlakken dekansopinfectie nietvergroot. Hetverschijnsel dat bijdezieke plant
dehoofdstengeltot inhetsubstraat rotwas endebovenkant vandeplant noggroen kaneropwijzendat
infectie mogelijk via dewortels of hetstengeldeel inhetsubstraat heeft plaatsgevonden.Ineen
vervolgproef zalmoetenworden onderzocht of meer plantenziek worden nabesmettingvanhet substraat.
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3

Effect vanverwonding IIenbesmettingswijzeop
infectie vanmoerplantenvankalanchoë door Rhizopus

3.1

Inleiding

Indeproef beschreven inhoofdstuk 1waren ergeen aanwijzingen datverwondingvanplanten dekansop
infectievanmoerplanten vergrootte. Slechts éénplantwerd ziek ende symptomen leken bijdevoet vande
begonnente zijn. Dusmogelijk dat Rhizopusvanuit het substraat de plantvoet of dewortels infecteert.

3.2

Doel

Onderzoeken of planten ziekworden naaangietenvanhet substraat met sporenvan Rhizopus. Tevenswerd
gekeken naar heteffect vanhetafbrekenvanbladeren enincubatievandeplant ineenverzadigde
atmosfeer gedurende de eerste 5 dagennabesmetten.

3.3

Materiaal enmethoden

3.3.1

Teeltomstandigheden

Datuminzet proef:
Kas:
Temperatuurinstellingen:
Assimilatiebelichting:

3.3.2

10 oktober 2001
kas301,PPO-Naaldwijk
20/21°C stoken/luchten
40W/m2,van02.00 - 20.00 uur

Plantmateriaal

Dezelfde moerplantenwerdengebruikt als indeproef beschreven inhoofdstuk 2. Behandelingen werden
uitgevoerd met de plantendie indie proef warengeïnoculeerdmet Rhizopusmaar niet ziekwaren
geworden.Totaal 26 planten.Deplantenwerden geteeld onder dezelfde omstandigheden als indevorige
proef behalvedat nuelke potop eenschotelwas geplaatst omevt.verspreidingvansporen metde
voedingsoplossing tevoorkomen. Devoedingsoplossing werddus nietgerecirculeerd.

3.3.3

Besmetten

Isolaat: hetzelfde Rhizopusstoionifer\so\aat werdgebruikt als beschreven inhoofdstuk 2. Bereiding
sporensuspensie: het isolaatwerdgedurende 10 dagengekweekt opPDAonder continu blauw licht bij
labtemperatuur (ca 24C).Desporenwerdengeoogst door ca 15 mldemiwater opeenschaalte gietenen
met eenpenseelvoorzichtig over hetoppervlak te schrapen.Dezemethodewas effectiever dan schrapen
met eenspatel zoals uitgevoerd indevorige proef. Desporensuspensie werdvervolgens door kaasdoek
gezeefd,waarna hetaantal sporen per mlwerd bepaaldmbvtelkamer.Degerealiseerde sporendichtheid
was 5x 106/ml enwerdverdundtot 1x 106/ml. Wondvlakkenwerden besproeid met de sporensuspensie
totdat dedruppels vandeplant afrolden. Eenzelfde hoeveelheid sporensuspensie werdgespoten opnietverwonde planten.

3.3.4

Behandelingen

Erwaren 3wijzenvaninoculeren:
I
25 mlvande sporensuspensie werd ronddevoetvaneenplant gegoten
II
desporensuspensie werdopdebovengrondse delenvande plant gespoten
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Ill

van 10 bladeren inhetonderste enmiddelste deelvandeplantwerd ca. 2/3 afgebrokenwaarna
de sporensuspensie op dewondvlakken werdgespoten.
Eenaantalvande plantenwerd omhuld met eenplastic zak(P).Plantenwerden gebruikt dieop
verschillende wijzenwaren behandeld indevorige proef (zie proef Ibeschreven inhoofdstuk 2)(Tabel1).
Op31 oktober, 3wekennabesmetten werden de plantengetopt omdat zetopzwaar werden endreigden
omtevallen.

Tabel 1.Verdelingvandeplanten over debehandelingen inproef IIdie eerder warengebruikt inproef 1
maar nietwaren uitgevallen door Rhizopus. P= plant omhuld met plastic zak.
Behandelingen inproef II
Plant3
Behandeling inproef 1
Plant 1
Plant2
1
1
Uitgevallen inproef 1
III

2
3
4
5
6
7
8
9

3.3.5

1
1
1
1
IP
IP
IP
IP

II
II
II
II
IIP
IIP
IIP
IIP

III
III
III
III
HIP
HIP
HIP
HIP

Waarnemingen

Drie keer perweek werdende planten beoordeeld op ziektesymptomennadat de plastic zakkenwaren
verwijderd. Delaatstewaarneming gebeurde 3wekennabesmetten.

3.4

Resultaten

Naverwijdering vanhet plastic sporuleerde Rhizopuszichtbaar (opde plant, de pot en/of substraat) bijdie
planten die afgedektwarengeweest met plastic. Naverwijdering vandeplastic zakken,vijf dagenna
besmetten,wasbijéénplant (behandeling IIP)eenbladonderin deplant rot enRhizopusgroeide er
uitbundig op.Het bladwas rottot aandestengel.Dehoofdstengel grenzend aandebladbasis was hard.
Eéndag later, 6 dagennabesmetten,was het rotte bladafgevallen,op destengelwond die hierdoorwas
ontstaan sporuleerde Rhizopus ende stengel bovenenbeneden dewondwas aangetast. Omde plantte
sparen is deze stengel enkele centimeters onder het rotte deelafgesneden. Naafsnijdenvandestengel
bleef de plantgezond.Veertien dagen nabesmetten vieléénplant uit(behandeling IP:sporensuspensie bij
plantvoet gegoten + plastic).Vijf wekennabesmetten, 2wekennadat deplantengetoptwaren,werdnog
eenzieke plantwaargenomen (behandeling IP). Ophetmomentvanwaarnemenwasbijna degehele plant
alaangetast enwaren slechts enkeletopscheuten nogniet aangetast. Zesweken nabesmettenvieléén
plantvanbehandeling HIP (bespuiting nabladbeschadiging) uit(Tabel 2).Vanalle planten die nadag6
uitvielenwasop het moment dat aantasting werdwaargenomen de stengelvoet rot eneendeelvande
stengels bovende plantvoet.
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Tabel 2.Aantal kalanchoëplanten,cvTenorio, aangetast door Rh/zopusen
aantaldagennabesmetten dat
ziektesymptomenwerdenwaargenomen.
Code Behandeling
Aantal
Aantalzieke
Aantaldagenna
planten planten
besmetten
Sporensuspensie rond plantvoet
0
1
5
Sporensuspensie rondplantvoet + plastic
2
IP
4
14,35
Sporensuspensie
spuiten
op
plant
0
II
4
Sporensuspensie spuiten op plant + plastic
1
IIP
4
5(blad)a
Bladbeschadiging, sporensuspensie spuiten opplant
0
III
5
Bladbeschadiging, sporensuspensie spuiten op plant +
1
HIP
4
42
plastic
a
Blad = infectie vanhetblad, 6 dagen nabesmetten was het stengeldeel waaraan hetbladzat aangetast

3.5

Discussie

Ookindeze proef werdenweinig planten ziek. Kunstmatige beschadigingvandeplant noch het plaatsen
vande plantenbijeenzeer hoge luchtvochtigheid leiddetot eenverhoogd infectierisico. Twee plantenvielen
uit nadat eensporensuspensie op het substraat wasgegoten.Erkannietworden uitgesloten datdeze
plantenbovengronds zijnaangetast. Tochversterkt dit hetidee dat Rhizopusdeplantvooralviade
plantvoet ofwortels binnendringt. Mogelijk dat hettoppenvandeplanten hetrisico vaninfectie heeft
verhoogd doordat hetverwijderen vanbovengrondse delenover hetalgemeenwortelafsterving tot gevolg
heeft. Uitgezocht dientte worden of eencombinatie vansubstraatbesmetting enhettoppenvanplantentot
meer uitvalleidt.
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Besmetten van stengelstukjes van moerplanten van
kalanchoë metRhizopus

4.1 Inleiding
Inonderzoek met Botrytisof Rhizopuswordt soms gewerkt met delenvanplanteni.p.v. hele planten omzo
ruimte enkostente besparen (zie bijv. Clark &Hoy, 1994). Indeze proef werden stengelstukjes van
moerplanten vankalanchoë geïnoculeerd metRhizopus.

4.2 Materiaalenmethoden
4.2.1

Plantmateriaal

Stengels met bladerenwerden op 24 oktober 2001 afgesneden vaneen32-weken oude moerplant(cv
Tenorio,zie hoofdstuk 2).Destengelswerden instukkenvanca. 5cmlengte gesnedenwaarbij aanelkstuk
tenminste 1bladzat.Destengelstukjes werden invermiculiet inplastic bakjes gestoken.Vier stukjes per
bakje. Devermiculiet wasvantevorenbevochtigd metvoedingsoplossing (EC2, pH6). Debakjes werden
geplaatst ineenplastic zak.

4.2.2

Behandelingen

Destengelstukjes werden opverschillende wijzen beschadigd voordat zewerden bespoten meteen
sporensuspensie van Rhizopus:
1. per stukje werd 1bladbeschadigd door hetop 3-4 plaatsente knakkenzonder eenstuk afte breken
2. per stukje werdeenbladafgesneden bijde stengel
3. per stukje werd eenbladafgescheurd bijdestengel
Erwaren 2controles: eenniet-geïnoculeerdecontrole met onbeschadigde stengelstukjes eneen
geïnoculeerde controle met onbeschadigde stukjes. Intotaalwarener dus 5behandelingen.Per
behandelingwarener 3 herhalingen (=3 bakjes).

4.2.3

Besmetten

Eensporensuspensie bereidzoals beschreven inhoofdstuk 3(106 sporen per ml)werd opde stengelstukje
gespotentotdat dedruppels ervanaf begonnente rollen

4.2.4

Waarnemingen

Veertien dagennabesmetten werden deplastic zakkenverwijderd endestukjes beoordeeld opaantasting.

4.3 Resultaten
Bijdebehandeling zonder opzettelijk aangebrachte beschadigingenwas dehoofdstengelvan 1stengelstuk
aangetast door Rhizopus(Tabel3). Bijalle andere stengelstukjes was dehoofdstengel niet aangetast. Bij2
stengelstukjes (vandebehandelingwaarbij hetoppervlak vanhet bladwas beschadigd) was éénbladroten
Rhizopusgroeide opdat blad. Bij2 andere stengelstukjes (behandelingen: bladafscheurenen
oppervlaktebeschadiging) was éénbladrot maar groeide Rhizopusniet zichtbaar opdat blad.
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4.4 Discussie
Hoeweldeomstandigheden voor Rhizopuszeergunstig leken,eenhoge luchtvochtigheid enveelwonden,
werd slechts éénstengelstukje aangetast. Enkele bladerenwarenrot enbegroeid met Rhizopusmaar dit
leidde niettot infectie vande stengel.Omdat ook rotte bladerenwerden waargenomen zonder Rhizopus\\\Y
derotting vandebladeren niet hetgevolgvan Rhizopusmaar eerder deoorzaak dat Rhizopusopdeplant
kangroeien.Ook indeze proef bleek verwonding incombinatie met eenhoge luchtvochtigheid niettot een
hoog infectierisico te leiden.Tot nutoe is echter alleen met planten uitéénpartij envanéén cultivar,
Tenorio, gewerkt enommeer inzijnalgemeenheid eenuitspraak te doenover het effect vanverwonding
zullenvergelijkbare proeven met andere cultivars moetenwordenuitgevoerd.
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Besmetten vanhet substraat vanmoerplantenvan
kalanchoë met Rhizopus

5.1

Doel

Bepalenof besmettingvanhet substraat met Rhizopusincombinatie met hetafsnijdenvanstengels
aantasting bevordert.

5.2

Materiaal enmethoden

5.2.1

Teeltomstandigheden

Datuminzet proef:
Kas:
Temperatuurinstellingen:
Assimilatiebelichting:

5.2.2

20 november 2001
kas301,PPO-Naaldwijk
20/21°C stoken/luchten
40W/m2,van02.00 - 20.00uur

Plantmateriaal

Moerplanten cv.Tenorio (gestekt inweek 11, ziehoofdstuk 2)werden gebruikt. Dezeplantenwarennog
nieteerder kunstmatig besmet met Rhizopus.

5.2.3

Besmetten

Besmetten:een Rhizopussporensuspensie werdgemaakt zoals beschreven inhoofdstuk 3.Vijfentwintig ml
vande sporensuspensie (105 sporen/ml) werd met eenspuit op2 cmdiepte bijplantvoet gespoten.Dit
werd herhaald na2enna6 dagen.Twintig dagennadat depottenvoor heteerst besmetwarenwerd bijelk
vande(nog) niet-aangetaste planten 25 mlsporensuspensie (106 sporen per ml)gepipetteerd bijde
plantvoet ophetgrensvlak vansubstraat, lucht enstengel(plantvoetbesmetten).

5.2.4

Behandelingen:

Erwaren4behandelingen:
1. controle,niet besmet (5planten)
2. controle,stengel snijden,niet besmet (6planten)
3. besmet (8planten)
4. stengel snijden,besmet (8planten)
Deniet-besmette controle plantenwerden ineenander kascompartimentgezet dandebesmetteplanten.
Stengel snijden:3 zijstengels werden per plant afgesneden,elk ca. 10 cmlang.
Elke plantwerdineenaparte bakgezet omcontaminatie vandevoedingsoplossing met Rhizopuszoveel
mogelijk tegentegaan.

5.2.5

Waarnemingen

Vijf keer per weekwerd deplanten gescoord opaantasting envanelkeziek plantwerden de symptomen
beschreven.Naplantvoetbesmettingwerdende plantenmat/m vrijdag 2x per dagwaargenomen enop
zaterdag enzondag lx per dag.Deredenomzofrequentwaarte nemenwasomziektesymptomen ineen
zovroeg mogelijk stadiumte ontdekkenomzodeplaatsvaninfectie zonauwkeurig mogelijk te kunnen
bepalen.
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5.3

Resultaten

Intotaalwerden 6vande 16 besmette planten aangetast door Rhizopus(Tabel3).Stengel snijden hadgeen
effect. Bijéénzieke plantwerd eenstengellesie ca. 2 cm bovenhetsubstraatoppervlak waargenomen.
Twee dagennawaarnemingvande stengellesie was ook devoetvandeze plant aangetast. Bij alleandere
zieke plantenwas bijdeeerste waarneming vansymptomen de plantvoet tot inhet substraat aangetast
(hierbijwas hetdeelvande hoofdstengel inhet substraat over degehele lengte, ca 2cm,rot) enwaren
meerdere stengelstot ca.4 cm hoogte rot. Bijéénplantwas de hoofdstengel tot 1cm bovenhet
substraatoppervlak aangetast. Eéndaglater warenbijdeze plant meerdere stengelstot ca.4 cm bovenhet
substraat aangetast. Bij 3ziekeplantenwarenook 1of enkelevandevlezige wortels direct onder de
plantvoet rot. Dedunnere wortels dieper de pot zagener noggoed uit. Hetafsnijdenvanstengels hadgeen
effect op het percentage aangetaste planten (Tabel3).

Tabel 3.Aantal kalanchoëplanten,cvTenorio,aangetast door Rhizopusenaantaldagennabesmetten dat
ziektesymptomenwerdenwaargenomen. Plantenwerden besmet door (I)eensporensuspensie op 2cm
diepte inhetsubstraat bijdeplantvoet te spuiten opdag0, 2en6 enna20 dagenwerdeen
sporensuspensie tegen depantvoet gegoten.
Aantal
Aantalzieke planten
Aantaldagenna I e keer
Behandeling
planten
besmetten
Geen-Rhizopus
Stengel snijden-Rhizopus
6, 22, 27
Geen + Rhizopus
8
8, 23 (stengel)3, 25
Stengel snijden + Rhizopus\ 8
a
Stengellesie bovenhet substraatoppervlak; bijalle andere zieke plantenwas destengelvoet rot ophe
moment dat deaantastingwerdwaargenomen.

5.4

Discussie

Evenals uiteerderewaarnemingenwas gebleken,bleek ook indeze proef datwanneer eenplant eenmaal
geïnfecteerd is door Rhizopusde plant snelwordt gekoloniseerd. Dit maakt het moeilijk om de plaatsvan
infectie te achterhalen.Indeze proef werden 20 dagennadeeerste besmetting deplanten 2x per dag
waargenomen. Ditom ineenzo'nvroeg mogelijk stadium aantasting te kunnenontdekken. Inééngeval
leverde dat eenplantopwaarbij destengeltot slechts 1cm bovenhet substraat wasaangetast entot 2
cm(tot de inplantingvandewortels). Bijdeze plant kanmetvrij grote zekerheidgezegdwordendat infectie
inof ophetsubstraat heeft plaatsgevonden, maar bijdeandere planten kannietworden uitgesloten dat
infectie "bovengronds" heeft plaatsgevonden.Destengellesie dieiswaargenomen toont inieder gevalaan
dat Rhizopusde plantvia destengel kanbinnendringen.Omdat pas 2 dagennahetwaarnemenvande
stengellesie de plantvoet was aangetast lijkt hetechter aannemelijk dat deplantvoet of evt. dewortels de
belangrijkste invalspoort isvoor Rhizopus. Of(natuurlijke) wondennoodzakelijk zijnvoor infectie isniet
duidelijk. Opdestengel met de lesiewarenkleinewortels aanwezig.Opdeplekwaar dewortels destengel
uitkomen zijn natuurlijkewonden aanwezig.Mogelijk vormendezewondeneeninvalspoort voor Rhizopus.
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6

Besmettingvandecultivars Oriba enBianca

6.1

Inleidingendoel

Verwonding vanmoerplanten lijkt niet of nauwelijks dekans op infectie door Rhizopusteverhogen.Totnu
toe isechter alleen met :noerplanten uitéénpartijvanhetrasTenorio gewerkt. Ommeer inzijn
algemeenheid iets te kunnenzeggen over het effect vanverwonding op het infectierisico door Rhizopus
moetenvergelijkbare proevenworden gedaan met moerplanten uit andere partijen.Indeze proef werdhet
effect vanverwonding opinfectie door Rhizopusbepaaldbij moerplantenvande cultivars Oriba enBianca.

6.2

Materiaal enmethoden

6.2.1

Teeltomstandigheden

Datuminzet proef:
Kas:
Temperatuurinstellingen:
Assimilatiebelichting:

6.2.2

22 november 2001
kas301,PPO-Naaldwijk
20/21CC stoken/luchten
40W/m2,van02.00 - 20.00uur

Plantmateriaal

Moerplanten van2 cultivars (Oriba enBianca)werdenverkregen vaneentuinbouwbedrijf op 13 november
2001. DeOriba enBianca moerplantenwaren opdat moment respectievelijk 29 en30wekenoudgerekend
vanaf deweek dat de plantenwarengestoken.Deglaswolmattenwaarop deplanten stondenwerden
doorgesneden zodat elke plant afzonderlijk ineenplastic bakje konwordengezet. Inde bodemvanelk
bakje werdengatengemaakt omdevoedingsoplossing te kunnenlatenweglopen.Elkeplantwerdvoorzien
vaneensteker endeplanten kregen l-2x per dagvoedingsoplossing (EC2,pH6). Kastemperatuur:
20/22°C. Acht dagennadat deplantenwaren binnengekomenwerdeenproef ingezet.

6.2.3

Behandelingen enbesmetten met Rhizopus

Per raswarener 4 behandelingen.Plantenwerdenwel/niet verwond enwel/niet geïnoculeerd meteen
sporensuspensie vanRhizopus:
1. nietverwonden-Rhizopus
2. verwonden (bladsnijden + stengel doorsnijden)-Rhizopus
3. nietverwonden + Rhizopus
4. verwonden (bladsnijden + stengel doorsnijden) + Rhizopus
Bladsnijden:per plantwerden bovenin4 bladeren bijdebasisafgesneden.
Stengel snijden:per plantwerd 1stengel op ca.2/3 hoogte dwarsdoorgesneden.
Besmetten:binnen 30 minuten naverwondingvandeplantenwerdende planten besproeid meteen
sporensuspensie vanRhizopuszoals beschreven inhoofdstuk 3(sporendichtheid 106/mDDegeïnoculeerde plantenwerden ineenander kascompartimentgezet dandeniet-geïnoculeerdeplanten
Behandelingen 1en2 haddenelk 3 herhalingen(planten), behandelingen 3 en4 elk6herhalingen.
Achttien dagennadat deplantenwarengeïnoculeerdwerd bijelkvande(nog) niet-aangetaste planten 25
mlsporensuspensie (106 sporen per ml)gepipetteerd bijde plantvoet op hetgrensvlak vansubstraat, lucht
enstengel.
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6.2.4

Waarnemingen

Drietot 5 keer per week werden de planten gescoord opaantasting envanelke ziek plantwerdende
symptomen beschreven. Naplantvoetbesmettingwerden de planten mat/m vrijdag 2x per dag
waargenomen enop zaterdag enzondag lx perdag.

6.3

Resultaten

Intotaalwerden 9 planten aangetast door Rhizopuswaaronder 2 niet-besmette controle planten. Bijéén
plantwerd eenlesie op eenstengelwaargenomen ca.2.5 cm bovenhet substraatoppervlak. Bijalleandere
plantenwas op het moment dat deaantasting werdwaargenomen de plantvoet aangetast eneendeelvan
de plant bovende plantvoet variërendvan4 cm bovenhet substraatoppervlak tot ca 15 cm bovenhet
substraat. Aantasting begon nietvanuit eenkunstmatig aangebrachte stengel-ofbladwond.

Tabel4.Aantal kalanchoëplanten van2cultivars aangetast door Rhizopusenaantaldagennabesmetten dat
ziektesymptomenwerdenwaargenomen. Plantenwerden bespoten met eensporensuspensie enna 18
dagenwerd bijde(nog)gezonde planten eensporensuspensie tegen de plantvoetgegotenAantal
Aantalzieke
Aantaldagenna
Behandeling
Cultivar planten planten
besmetten
Oriba
Nietverwonden- Rhizopus
0
Stengel, bladsnijden-Rhizopus
1
11
8 (stengel)3, 20
Geen + Rhizopus
Stengel, bladsnijden + Rhizopus
Bianca
Nietverwonden- Rhizopus
Stengel,bladsnijden-Rhizopus
11
Geen + Rhizopus
8, 13
Stengel, bladsnijden + Rhizopus
8,8,11
a
Stengellesie boven het substraatoppervlak; bijalle andere zieke plantenwas destengelvoet rot ophet
moment dat deaantastingwerdwaargenomen.

6.4

Discussie

Ookuit deze proef blijkt dat het kunstmatig verwonden vanstengelof bladeren niettot eenverhoogde kans
opinfectie leidt. Gedurende deeerste 18dagenvande proef werd minder frequentwaargenomendan
daarna ende aantastingwas bijsommige planten dermate gevorderd dat deplaats vaninfectie niette
achterhalen was.Bijéénplantwerd eenstengellesie waargenomenwat aantoont dat de stengel
geïnfeecteerd kanworden.Evenals indeproef beschreven inhoofdstuk 5warenop dezieke stengel kleine
wortels aanwezig endewonddie ontstaat opde plek waar dewortels naar buitentreden zoueen
invalspoort voor Rhizopuskunnenzijn.
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Algemene discussie enaanbevelingenvoor
vervolgonderzoek
Inde uitgevoerde proevenwaarbij moerplantenvankalanchoë werden bespoten met sporenvan Rhizopus
sto/oniferof waarbij het substraat werd besmet met deze schimmelwerden relatief weinig planten ziek.Het
opzettelijk aanbrengenvanwondenvóór besmetting enhet plaatsenvanplanten bijhoge luchtvochtigheid
nabesmetten leidde niettot eenhoogpercentage zieke planten hoeweldatwelwasverwacht. Bijvruchten
enenkele bloemisterijgewassen was namelijk bekenddat deaanwezigheid vanwondeneneenhoge
luchtvochtigheid gunstig zijnvoor infecties (Harris &Davies, 1987;Daughtrey etal.,1995). Er kanniet met
zekerheidworden gezegd dat maatregelen ter verlaging vande luchtvochtigheid inhet gewas helemaal
geeneffect zullenhebbenop uitvalvankalanchoë door Rhizopus. Eenhoge luchtvochtigheid begunstigt
namelijkweldevormingvansporenvanRhizopus. Daarnaast is het niet bekendwat het effect isvaneen
hoge luchtvochtigheid tijdens deteelt op devatbaarheidvanhetplantenweefsel voor Rhizopus.
Vanbijna alle zieke planten diewerdenwaargenomenwarendeplantvoet endeonderste stengeldelen
aangetast terwijl het bovenste deelvandeplant noggezondwas evenals demeeste wortels. Ineenenkel
gevalwarenéénof meerdere wortels vlak onder deplantvoet aangetast. Hetvermoeden isdatde
belangrijkste plaats vaninfectie deplantvoet is.Het zalechter lastigzijnommeer zekerheidte krijgenover
de "infection court" (plaats vaninfectie) van Rhizopus:
kunstmatige besmettingvanplanten leidttot eenrelatief laagpercentage zieke planten
wanneer planten eenmaalgeïnfecteerd zijnkoloniseert Rhizopusdeplant snel
de meeste moerplanten zijnreeds besmet met Rhizopus(uitvooronderzoek wasgeblekendat meerdan
de helft vandemoerplanten indepraktijk besmet ismet de schimmel),waardoor hetlocaalaanbrengen
vaninoculum incombinatie met het inhullenvande andere delenvandeplantenombesmettingte
voorkomen geenuitsluitsel kangevenover deplaatsvaninfectie.
Duidelijk is inieder gevaldat infectie door Rhizopuslaagindeplant plaats vindtwaardoor evt. bespuiting
met chemische of biologische middelenter voorkomingvaninfectie weinig kansvanslagen zalhebben
omdat het moerplantengewas lastig onderinte rakenzalzijnmet eenmiddeldatverspoten wordt. Middelen
die systemisch werken en/of bijvoorbeeld deweerstandvandeplantverhogen hebbenmogelijkwel
perspectief. Daarnaast hebbendeteeltomstandighedenmogelijk eeneffect opdeweerstandvandeplant.
Eenbedrijfsvergelijkend onderzoek zalechter vermoedelijk weinig opleveren.Opelk bedrijf wordende
moerenweliets anders geteeld,maar overal komen problemen met Rhizopusvoor. Sommige bedrijven
lijken minder lastte hebben maar dit kanveroorzaakt worden door eenlagere infectiedruk. Vande partij
Tenorio-planten die indit onderzoek isgebruikt vielgeenéénvandeniet-kunstmatigbesmette
controleplanten door Rhizopusuit,terwijl uiteindelijk vandekunstmatig besmette planten ongeveer dehelft
uitviel.Waarnemingen uitdepraktijk gevenwelaandat uitvalproblemen met nameoptreden naperioden
waarinde plantente droogofte nat hebbengestaan.
Aanbevolenwordt ominvervolgonderzoek aandachtte besteden aanmiddelen enteeltmaatregelendiede
weerstandvande moerplantentegen /PA/zö/W/s-infectieskunnenverhogen.Meer specifiek: bepalenvanhet
effect opplantuitval door Rhizopusvan:
plantversterkende middelen
eenverhoogde calciumgift(vancalcium is bekenddat hetdeweerstandvanplantenweefseltegen
schimmelinfecties kanverhogen)
hetvochtgehalte inhet teeltsubstraat
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