Rhizoctonia-bestrijding inschorseneren
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grond verspoten en daarna direct ingefreesc
(circa10cm).
Daar op de proefvelden eenverloop van infectiedruk in de grond te verwachten was,zijn de
behandelingen in een blokkenproef in zesvoud
aangelegd.

Doel
Vooral in het gebied Vredepeel en omstreken
ondervindt de teelt van schorseneren steeds
meerhindervaneenaantastingdoorRhizoctonia
solani.Deschimmeltastdeplantmeestalaanop
het grensvlak bodem - lucht, waarna het loof
afsterftendeschorseneerwegrot.
In binnenlandse en buitenlandse literatuur zijn
geen gegevens te vinden over Rhizoctoniabestrijding in schorseneren. Des te meer is er
bekendoverRhizoctoniasolaniinaardappelenen
debestrijdingsmogelijkhedenvandezeziekte.Of
éénvandezebestrijdingsmethodenookeffectief
isinschorsenerenwerdonderzocht ineenproef
aangelegdinVredepeelenIJsselsteyn.

Proefopzet/methode
Mede aande handvan resultaten verkregen uit
bestrijdingsmiddelenonderzoektegen Rhizoctonia in aardappel zijn de middelen pencycuron
(Moncereen),tolclofos-methyl (Rizolex) en mepronil(Basitac)toegepastinéénoftweedoseringen. Defungiciden zijnvoor het zaaien overde

Tabel 217. Objecten.
middel
Moncereen
Moncereen
Rizolex
Rizolex
Basitac 75%
onbehandeld
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dosering (kg/ha)
20
10
30
15
25

Waarnemingenenresultaten
Inde proef van 1984trad eenzware aantasting
dooraaltjesop.Ditveroorzaakteeenonregelmatige gewasstand zodat het niet mogelijk wasvia
tellingen en opbrengstbepalingen het bestrijdingseffectvandebeproefdefungicidentebepalen.Inhetveldwaswelophetoogzichtbaar,da
deonbehandeldeveldjesmeerplekkenmetdoo
Rhizoctoniaaangetasteplantenvertoonden, dar
debehandeldeveldjes.
lndeproefvan1985isop4junienop4oktoberhe
aantal planten per netto veldje bepaald. Op \l
augustus is beoordeeld op Rhizoctonia
aantasting.
Indeeerstedrieherhalingenkwamveelaantas
ting voor,terwijl in de laatste drie herhalinger
nauwelijkse sprake isvanziekte.Omeen bete
inzicht te krijgen in het bedrijfseffect vand<
fungiciden,zijndeherhalingen intweegroepei
verdeeldenishetpercentageovergeblevenplan
tenvoorelkegroepapartberekend.
Bijdebeoordeling opaantasting inhetveldlijk
Moncereen (20kg/ha) eengoed bestrijdingsef
fecttehebbenopRhizoctoniasolani.Bekijktmei
echter het percentage planten dat isovergeble
ven,dankanernauwelijksvaneenpositiefbestrij
dingseffect gesproken worden. De verschille
zijn niet significant (bij p = 0,05). Waarome
gedurende de teelt circa 50%van de plante
wegvaltisnietbekend.

"abel 2 1 8 . Aantastingsgraad per veldje en percentage (%) aantal planten op 4/10 ten opzichte van het
aantal planten op 4/6-1985 per drie herhalingen.
Dbject

Moncereen
Moncereen
Rizolex
Rizolex
3asitac 75%
>nbehandeld

dosering
(kg/ha)

2U
10
30
15
25

aantastingsgraad per
herhaling

aantastingsgraad per
herhaling
I
II
g
v
m
v
v
v

IV
41
34
40
38
35
29

m
m
v
z
V

V
g
m
g
V

g
g

VI
43
42
43
50
46
43

iantastingsgraad
=geen ziekte I= licht m = matig v = zwaar z = zeer zwaar
aantal planten op 4/11 x -, 0 0 % ;totaal van herhaling I, II en III
aantal planten op 4/6
idem ;totaal van herhaling IV, Ven VI

Conclusie
engrondbehandelingmetMoncereenofRizolex
ïoogstedosering)lijktenigbestrijdingseffectte
lebben,echternietvoldoende.Eenbehandeling
net deze dure fungiciden zal in de schorseneenteelt pas rendabel zijn als een Rhizoctoniaantasting bijna geheel wordt voorkomen. Het
hizoctonia-bestrijdingsonderzoek inschorsene3nzal voorlopig opgeschort worden,totdat er

meerbekendisover:
—de anastomose groep(en) van Rhizoctonia
solani,diedeschorsenerenaantasten;
—de gevoeligheid vandeze anastomosegroepten)voorfungiciden;
—effectopRhizoctoniaendewerkingsduurvan
Moncereen en Rizolex, indien toegepast als
grondbehandeling.
De in deze proef getoetste fungiciden zijn niet
toegelatenindeschorsenerenteelt.

Bebruikvankluitplanten bijknolselderij

J. Neuvel,J.Alblas,PAGV LelystadenH.P.
ersluis,ROC Westmaas

mnategaanofhetgebruikvankluitplantenbij
eteelt van knolselderij perspectief biedt is in
383, 1984,1985en 1986onderzoek verrichtop
etPAGVteLelystadenophetROCteWestmaas.

1. Proefopzet
Inhetonderzoekzijnopkweeksystemenmetelkaar vergeleken: perspotplanten, losse planten
enkluitplanten.Binnendieopzetkendendeproevenvijf aspecten:deeffecten vandeQuick pill,
vandeplantleeftijd,vandebemestingtijdensde
opkweek,vandebewaringvanhetplantmateriaal
envanberegening nahet uitplanten opknolopbrengstenkwaliteit.
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