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1.

Inleiding

In het najaar van 1995werd voor het eerst bruinrot geconstateerd in een aantal partijen
Nederlands aardappelpootgoed bestemd voor de export (De Koning,1996;Janseet al.1998).
Tot dat moment was bruinrot niet op grote schaalaangetoond in Nederland.In Brabant,in het
grensgebied met België,was het enkelejaren eerder alaangetoond. Bruinrot is een quarantaineziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum. Een
partij aardappelpootgoed met een quarantaineziekte is ongeschikt voor export en de binnenlandse markt.
Om de belangen van deaardappelpootgoedsector veilig te stellenwerd kort na het uitbreken
van de ziekte een uitgebreid onderzoeksprogramma ('Onderzoek naar de detectie en ecologie
vanPseudomonassolanacearum, deveroorzaker van bruinrot van aardappel,en naar de epidemiologie van de ziekte') rondom bruinrot opgestart. Binnen het 'ecologie'-deel richt de Plantenziektenkundige Dienst (PD)zichvooral op detoegepaste ecologie van de bacterie op
veldniveau terwijl het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)zich vooral
richt op defundamentele aspecten van deecologie van de bacterie. Hetin dit rapport
beschreven onderzoek heeft raakvlakken met en isafgestemd op het 'ecologie'-deelvan het
Bruinrotprogramma.
In1996werd duidelijk dat in een aantalgebieden in Noord-enWest-Nederland het oppervlaktewater besmet was met R. solanacearum. Het volgende populatiedynamische beeld werd
geconstateerd in watergangen in Noord-Nederland:in het latevoorjaar neemt de bacteriedichtheidin hetwater sterk toe, blijft hoog tijdens de zomer, neemt weer afin de herfst enis laag,
maar niet nul,in dewinter (Wenneker et al.,1999).Uit Zweeds onderzoek is bekend dat bitterzoetplanten [Solanum dulcamara) een belangrijke rol speelden bij deoverleving van R.
solanacearum in het stroomgebied van een regionaal riviertje (Olsson,1976).
Om meerte weten te komen over bitterzoet in Nederland in relatie tot R. solanacearum in
oppervlaktewater werd begin 1997 een 'Bitterzoetwerkgroep' opgericht met alsdoel kennis te
verzamelen waarin niet voorzien was in het reeds lopende 'Bruinrotprogramma'. Binnen de
werkgroep heeft het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt
(PAV) onderzoek gedaan naar chemische en mechanische bestrijding van bitterzoet enAB-DLO
naar ecologie en biologische bestrijding van bitterzoet.
Op grond van literatuuronderzoek en één seizoen aanwaarnemingen (AB-DLO)is het volgende
beeldvan bitterzoet langswatergangen duidelijk geworden (Kempenaar et al.,1997):
bitterzoet is eenalgemeen voorkomende plant,
is meestalniet dominant binnen vegetaties,
meerjarig plantenweefsel zorgt grotendeels voor de regeneratie,
vegetatie(beheer) heeft grote invloed op de dichtheid,
vegetatieve delen van bitterzoet langswatergangen zorgen grotendeels voor deverspreiding, en
voor biologische bestrijding lijkt alleen Biochon™in aanmerking te komen.

Over de interactie tussen bitterzoet enR. solanacearum is nogweinig bekend. Hierdoor was het
nog niet mogelijk om tot een gericht lokaal beheersadvies te komen.Daarom isin 1998door het
AB-DLOin samenwerking met de PDonderzoek gedaan naar devolgende onderwerpen:
correlatief onderzoek naar effecten van oever- en vegetatiebeheer op deaanwezigheid van
bitterzoet,
correlatief onderzoek naar de aanwezigheid vanR. solanacearum en bitterzoet langs watergangenin de periode dat de bacteriedichtheid in het water stijgt,
interactie tussen R. solanacearum, bitterzoet en andere waardplanten,en
biologische bestrijding van bitterzoet.
Door de samenwerking tussen AB-DLO en de PDhebben we ook meer aandacht kunnen
besteden aan deinteractie tussen de bacterie en planten onder veldomstandigheden, d.w.z.
aan:
overleving van de bacterie in besmette bitterzoetplanten langs watergangen,
infectie in de plant, en
andere waardplanten.
Indit gezamenlijke rapport van AB-DLOen PDwordt verslag gedaan van bovengenoemd onderzoek.

2.

Uitvoering

Globaalwas er in dit gezamenlijke onderzoek van AB-DLOen PDdevolgende verdeling: het
AB-DLOinventariseerde de begroeiing langs en deomgeving van deoevers op een groot aantal
plekken, nam monsters van planten enwater envoerde een kasproef uit. DePDnam watermonsters,toetste water en planten op aanwezigheid van de bacterie envoerde een kasproef uit.
Deverantwoordelijkheid van het project ten opzichte van definancier lag bijAB-DLO.

2.1.

Demografisch onderzoek

In 1998zijn er in het noorden van het land op ruim 70 plaatsen in het voorjaar waarnemingen
gedaan aan situatie op of langs de oever vanwatergangen en de aanwezigheid van bitterzoet.
Voor eengroot deelzijn dit waterbemonsteringspuntenvan de PD.Het belangrijkste PD-criterium voor de bemonsteringspuntenwasin eersteinstantie dat het water in de buurt ligt van een
gebiedwaar aardappels of tomaten geteeldworden.Andere criteria waren:ligging aan hoofdwatergangen, makkelijk toegankelijk en aanwezigheid van bitterzoet aan dewaterkant. Om een
groter gebiedte kunnen bekijken is er eenaantal punten bijgekozen. Delijst met waamemingspunten staat in tabell.l van Bijlage I.Dit zijn allemaal punten aan hoofdwatergangen.
Bijelk waarnemingspunt werd een oevertraject van50 m (van 10 mvoor tot 40 m na het waterbemonsteringspunt,verdeeld in stukken van 10m) geïnventariseerd. Devolgende waarnemingen werden gedaan:de bedekking van de oever door planten,het percentage bitterzoet dat
in devegetatie stond,het aantal meters bitterzoet op de grens vanwater en oever, het percentage brandneteldat in devegetatie stond en een beschrijving van de rest van devegetatie. Ook
werden op dewaamemingspunten devolgende factoren waargenomen: de breedtevan het
water, de aanwezigheid van een beschoeiing,de soort beschoeiing, het onderhoud aan de
beschoeiing, het grondgebruik van de aanliggende percelen,het maaien van de oever.
Op dewaamemingspunten werden twee keer (injuni en in september) watermonsters
genomen (in duplo:Aen B)die getoetst (Wenneker et al.,1999) zijn op aanwezigheid van de
bruinrotbacterie.
Om de relatie tussen het aantalgeïnfecteerde bitterzoetplanten en de mate van besmetting van
het water door R. solanacearum te onderzoeken zijn uit de ruim 70bemonsteringspunten in
Noord-Nederland 10meetvakken gezocht met gemiddeld 10%bedekking door bitterzoet en een
verschillend besmettingsniveau door de bruinrotbacterie van het water. Op elkvan deze 10 punten zijn 10bitterzoetmonstersgenomen enisdeinfectie van de planten door de bacterie bepaald (Wenneker et al., 1999)-Alle bemonsterde planten stonden op de grens vanwater en
oever.

2.2.

Interacties tussen bruinrotbacterie en (bitterzoet)
planten

2.2.1.

Overlevingenoverwinteringvandebacteriein
bitterzoetplanten

Inoktober 1997en april 1998 zijn bitterzoetplanten gelabeld,bemonsterd en getoetst op aanwezigheid van de bruinrotbacterie. Dezegelabelde planten zijn injuni 1998opnieuw bemonsterd en getoetst. Dit geeft aanwijzingen over de overleving en overwintering van de bacterie in
bitterzoetplanten.Van dein april bemonsterde planten werden wortels, stengelbasis en stengel
op ca.50cmvan de basisgetoetst op de aanwezigheid van de bacterie.Op dezewijze werd
inzicht verkregen in deverspreiding van de bacterie binnen een plant.

2.2.2.

Infectievanbitterzoetplanten doordebacterie

Om meer te weten te komen over deinfectiekans van bitterzoetplanten is een kasexperiment
uitgevoerd met twee R.solanacearum isolaten en natuurlijk geïnfecteerd water. Hierbij is zowel
stengelinoculatie alswortelinoculatie toegepast.
Bitterzoet-stengeldelen zijn beworteld in kraanwater. Plastic containers werden gevuld met 25
liter kraanwater. Decontainers werden afgesloten met een dekselmet 32gaten.Per container
werden 8 bitterzoetstekken geplaatst, 2 herhalingen per behandeling. Decontainers zijn continu
belucht en er werd een aantal keren gedurende het experiment voedingsoplossing ('Steineroplossing')toegevoegd. Decontainers stonden in de kas(25/23°Cdag/nacht, 14uur licht,75%
RV).
Voor het experiment zijn twee R.solanacearum isolaten gebruikt, één van aardappel (PD2762)
enéénvan bitterzoet (PD3101). Deisolaten zijnvermeerderd (48-72 uur bij 28°C) op YPG-(Yeast
Peptone Glucose) agar.Voor het natuurlijk geïnfecteerde water iswater verzameld uit zwaar
besmette watergangen.
Destengelinoculaties zijn uitgevoerd door 10-50\il bacteriesuspensie (107cfu/lin 0,01M fosfaatbuffer) in de houtige delen van de stengelenin de laagste uitgelopen groene scheuten te injecteren. Dewortelinoculaties werden uitgevoerd door 25 ml bacteriesuspensie (1010cfu/lin 0,01 M
fosfaatbuffer) aan het water in de containers toe te voegen.Het natuurlijk geïnfecteerd water
(104cfu/l) werd tien maalverdund.
Aan het eind van het experiment werd gekeken of de bruinrotbacterie in de bitterzoetplanten
aanwezig was.

2.2.3-

Plaatsvaninfectiein de plant

Eendeelvan degemerkte (zie2.2.1) geïnfecteerde bitterzoetplanten (n=6)werd in het najaar
van 1998in zijn geheelverzameld om nate gaanwaar de bacterie zichin de plant bevindt om
eenantwoord te kunnen geven op devraag welke plantendelen bij kunnen dragen aan de verspreiding van de bacterie. Deze bemonsterde planten waren 100-200 cm lang en hadden een
verhoute stengelbasis.Vier planten bestonden uittwee hoofdstengels.Van de planten werden
wortels (ontsmet en niet-ontsmet) enstengeldelen op onderlinge afstand van ca.50 cm getoetst
op hetvoorkomen van de bruinrotbacterie.

2.2.4.

Waardplanten

InNoord-Europa istot nutoe van de overblijvende onkruiden alleen bitterzoet [Solanum
dulcamara) alswaardplant van de bruinrotbacterie bekend.Ook zwarte nachtschade (Solanum
nigrum) iseenwaardplant; dit isechter eeneenjarige soort en zalvoor de overwintering van de
bacterie van ondergeschikt belang zijn. Erzijn geen aanwijzingen dat de bacterie zonder waardplant langdurig in de bodem kan overleven.
Opdit moment wordt de bruinrotbacterie in grote delenvan Nederland in het oppervlaktewater
gevonden,waarbij bitterzoet een grote rolspeelt in de overleving en overwintering. Indoor de
PDgehouden inventarisaties werd geïnfecteerde bitterzoet door geheel Nederland aangetroffen.
Elphinstone (1996) noemt, op basisvaninoculatie-experimenten,verschillende Europese onkruidsoorten, o.a. koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), klein hoefblad (Tussilago farfara)
en blaartrekkende boterbloem [Ranunculus sceleratus), als potentiële waardplant van de
bacterie.Onder natuurlijke omstandigheden zijn er geen geïnfecteerde planten van degenoemde soorten aangetroffen.
Inhet onderzoeksgebied 'de Poffert' langs het Hoendiepwerden op de grensvanwater en
oever devolgende soorten verzameld:bitterzoet (n =12),grote brandnetel (n= 14),watermunt
(n=15),wolfspoot (n= 12)en zwart tandzaad (n=15).Deplanten werden onderzocht op de
aanwezigheid van verhoogde aantallen bacteriën op dewortels enop inwendige infecties.
Daarnaast werden verspreid over Nederland oeveronkruiden verzameld die door Elphinstone
(1996)als potentiële waardplant worden beschouwd ensoorten die op locaties groeiden waar
hoge aantallen bruinrotbacteriënin het oppervlaktewater werden waargenomen. Dit laatste
onderzoek werd deels uitgevoerd in het kader van het langlopend nationaal onderzoeksproject
Bruinrot.

2.3-

Biologische bestrijding

Uit onderzoek uit 1997 bleek:
Biochon™(werkzame schimmelChondrostereum purpureum) lijkt op basisvan kasproeven
met stobbenbehandeling perspectief te hebben als biologisch middeltegen bitterzoet.
Deeffectiviteit van Biochon™werd versterkt via eeninvert-emulsieformuleringstechniek. In
het veld zou deeffectiviteit vergroot kunnen worden door een beteretiming van het
behandelingstijdstip of door toevoeging van een synergist (speculatief).
Om meer te weten te komen over de bestrijdende werking van Biochon™onder veldomstandigheden isin oktober 1997 en mei 1998op kleine schaaleen proef uitgevoerd op het AB-terrein. In
oktober werd van 20planten en in meivan 16planten de bovengrondse biomassa verwijderd en
werden bij de helft van de planten de stobben behandeld met Biochon™.Inde loop van de tijd
werd gekeken naar de matevan uitlopen van de stobben en naar de maximale lengte van de
plant.
Omdat eerder bleek dat via eeninvert-emulsieformuleringstechniek de effectiviteit van
Biochon™werd verhoogd,iser verder gekeken naar 'formuleringen' waarbij het wondvlak
minder sneluitdroogt en de schimmel meer kans krijgt de stobbe binnen te groeien.Daarom is
in devervolg-kasproeven de schimmel C. purpureum vermeerderd op mout-agar. Door een
schijfje agar (met schimmel) op hetwondvlak te leggen bleef het wondvlak langer vochtig en
kreeg de schimmel meer kansom het houtige weefselin te groeien.
In1998is het onderzoek naar biologische bestrijding met Chondrostereum purpureum, loodglansschimmel,voortgezet. Hierbijisin één proef gekeken naar de mogelijke synergistische
werking van lage glyfosaat-concentraties enC. purpureum (AB-DLO) en in eenandere proef naar
de mogelijke interactie tussen C.purpureum en de bruinrotbacterie (PD,quarantainekas). Stekmateriaalvoor beide proeven werd eind mei in de buurt van Wageningen verzameld.

2.3-1.

Chondrostereumpurpureum (loodglansschimmel) en
glyfosaat

Debewortelde stekken zijn op 5juni opgepot in 4,7-liter potten enverder in de kas (20/i6°C
dag/nacht, 75%RV)opgekweekt. Op20augustus werd de bovengrondse biomassa verwijderd.
Het snijvlak van de stobben werd niet behandeld of bedruppeld met 20ui 1%, 0,1% of 0,01%
glyfosaat (zonder uitvloeier). Devolgende dagwerd op de helft van de stobben een stukje agar
met de schimmel Chondrostereum purpureum gelegd.De stobben werden enkele dagen afgedekt met parafilm om de schimmel meer kanste geven in het weefselvan de bitterzoet te
groeien.
Inde proef lagen devolgende behandelingen:
1. niet behandeld (controle),
2. inoculatie metC. purpureum,
3. 1% glyfosaat,
4. 0,1% glyfosaat,

5.
6.
7.
8.

0,01% glyfosaat,
1%glyfosaat +inoculatie metC. purpureum,
0,1% glyfosaat +inoculatie met C. purpureum, en
0,01%glyfosaat +inoculatie met C. purpureum.

Inde loopvan detijd werd regelmatig naar de reactie van de planten gekeken en naar het aantal nieuwe uitlopers.Op 10december werd de eindbeoordeling uitgevoerd enwerd het bovengrondse drooggewicht bepaald.De proef lagin een blokkenproef in 20 herhalingen. Binnen een
blok waren de8 objecten geward.

2.3.2.

Chondrostereumpurpureum (loodglansschimmel) en
bruinrotbacterie

De bewortelde stekken zijn beginjuni opgepot in 5-liter potten enverder in de kas (20/l6°C
dag/nacht, 75%RV)opgekweekt. Half augustus is de helft van de planten geïnoculeerd met de
bruinrotbacterie door het injecteren van een bacteriesuspensie in de hoofdstengel op enkele cm
boven het grondoppervlak. Eenweek later is de bovengrondse biomassa verwijderd. Bij een
deelvan de planten werd een schijfje agar met de schimmel Chondrostereum purpureum op het
snijvlak van de stobbe gelegd.
Inde proef lagen devolgende behandelingen:
1. niet behandeld (controle),
2. inoculatie met bruinrotbacterie,
3. inoculatie met C. purpureum, en
4. inoculatie met bruinrotbacterie enC. purpureum.
Inde loop van detijd werd regelmatig naar de reactie van de planten gekeken en naar het aantal nieuwe uitlopers. Half december werd de eindbeoordeling uitgevoerd. Deproef lagin een
blokkenproef in 20 herhalingen. Binnen een blok waren de4objecten geward.

2.4.

Data-analyse

Voor het correlatief onderzoek isgebruik gemaakt van het Genstat-pakket. Ditis grotendeels
beperkt gebleven tot analysevia lineaire regressie. Bijde beschrijving van de resultaten wordt
daar waar relevant de R2(determinatie coëfficiënt; fractie verklaarde variantie) in detekst genoemd.Genstat geeft een R2-adj(d.w.z. houdt rekening met het aantalvrijheidsgraden, terwijl
het programma (Excel)waarmee de grafieken gemaakt zijnwerkt met R2.Met Genstat is ook
gekeken of de relatie significant was.Bij F-pr <0,05 is de relatie significant.
Waar nodig is eenfactoriële analysetoegepast. Desem (standard error of the mean, standaard
fout van het gemiddelde) isin defiguren als een balkje weergegeven. Deze resultaten zijn niet
statistisch uitgewerkt met Genstat.Globaal kan hierbij gezegd worden dat twee factoren verschillend zijn als geldt: hoogstewaarde - (sem!+sem2)>laagste waarde.

3.

Resultaten en discussie

3.1.

Demografisch onderzoek

Bij het demografisch onderzoek isgezocht naar relaties tussen dewaterbesmetting en de hoeveelheid voorkomende waardplanten (bitterzoet) en mogelijke waardplanten (brandnetel).
Ookis ergezocht naar relaties tussen de hoeveelheid bitterzoet of brandnetel endiverse oevereigenschappen bij de ruim 70waamemingspunten.

3.1.1.

Correlatiestussenwaterbesmetting en
bitterzoetdichtheid

Omdat de brandnetel ook alswaardplant genoemd wordt (De Koning, 1996;PD,1998)is er
naast de relaties vanwaterbesmetting en bitterzoet ook gekeken naar relaties van waterbesmetting en brandneteldichtheid. In Figuur 1isde relatietussen aanwezigheid van bitterzoet op de
oever (op degrens met het water) en de besmetting van hetwater weergegeven. Het betreft de
relatie die statistisch gezien degrootste R2gaften opzichte vandeandere onderzochte relaties.
Deandere relaties worden in Tabel1weergegeven.
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Derelatietussenhetgemiddeldaantalbacteriekoloniesinhetwaterenhetaantalmeters
bitterzoet per50meteroever.Eénkolonieopdeplaatkomtovereenmet250cfu/lwater.

Hettotaalaantal meters bitterzoet op de oever verklaart maarvoor een deelde besmetting van
hetwater (Figuur 1).Op plekken waar geen bitterzoet op de grens vanwater enoever stond
werd somstoch een lage besmetting van het water gevonden.

10

Tabell . Overzichtvanderelatiesvanbesmetwater meteenaantalomgevingsfactoren.
Relatie

R2-adj

F-pr

Gem.aantalkolonies/plaat - aantalmeters bitterzoet
Aantalkolonies/plaatinjuni- aantalmetersbitterzoet
Aantalkolonies/plaatinsept.- aantalmetersbitterzoet

0,335
0,222

< 0,001
< 0,001

0,207

< 0,001

Gern,aantalkolonies/plaat-gem.% bitterzoet
Aantalkolonies/plaatinjuni- gem.%bitterzoet
Aantalkolonies/plaatinsept- gem.%bitterzoet

0,172

< 0,001

0,117
0,093

0,001

Gem.aantalkolonies/plaat- gem.%brandnetel
Aantalkolonies/plaatinjuni - gem.%brandnetel
Aantalkolonies/plaatinsept- gem.%brandnetel

0,08l
0,052

0,007
0,026

0,044

0,038

Gem.aantalkolonies/plaat- gem.% (brandn.+bitterz)

0,215

< 0,001

Aantalkolonies/plaatinjuni- aantalkolonies/plaatinsept.
Aantalkol.plaat Binjuni-aantalkol.plaatAinjuni
Aantalkol.plaat Binsept.- aantalkol.plaatAinsept.
Aantalkol/plaatinjuni- watertemp.bijmonstemame

0,036 0,036

0,004

0,053 0,053 n.s.

0,539

< 0,001

0,14
0,201

< 0,001
0,003

Het aantal bacteriekolonies wordt maar voor eenvrij klein deel (33,5%)verklaard door het aantal meters bitterzoet op de grens vanwater en oever. Het gemiddelde aantal kolonies van de
twee waarnemingstijdstippen gaven een hogere R2dan van detwee waarnemingstijdstippen
afzonderlijk. Het percentage bitterzoet in devegetatie gaf een minder goede verklaring dan het
aantalmeters bitterzoet.
Bijde relatie percentage brandnetel dat op deoever voorkomt en dewaterbesmetting ligt de
verklaarde variantie (R2-adj=0,08) nog lager dan bij de relatie bitterzoet en waterbesmetting.
De relatie met de [est van devegetatie en de besmetting van het water is niet verder uitgewerkt, omdat er bij bitterzoet en brandnetelgeen duidelijke relaties gevonden zijn. De restvegetatie bestaat uit planten die niet bekend zijnalswaardplant van de bruinrotbacterie (zie
ook 3.2.4:Waardplanten). Erzaldan ook zeer waarschijnlijk geen relatie zijn tussen deze planten en de waterbesmetting.
Derelatietussen het aantal kolonies injuni enin september isook vrij laag. Hieruit blijkt wel
dat het moeilijk is om van maar 1of 2waarnemingen uit te gaan en dat het moment in het jaar
waarop het monster genomen is een grote invloed heeft. Ook tussen de duplo-bepalingen (A en
B)op ééntijdstip kan nogalverschilzitten.Hieruit blijkt dat de hoeveelheid bacteriën in het
water niet door een enkele factor bepaald wordt en dat deaanwezige variatie het moeilijk
maakt om duidelijke relaties aante tonen.
De PDheeft in 1998op de 20monsterpunten bij het Kommerzijlsterrietwekelijks watermonsters
genomen en daarin dö hoeveelheden bacteriën (celgetallen =aantalcfu/l) bepaald.In Figuur 2is
de relatie weergegeven tussen het gemiddelde celgetal (periode 23-6t/m 10-9-1998) en het
totaalaantal meters bitterzoet per 50 meter oever op deze20 punten.
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Relatietussenhetgemiddeldecelgetal(=aantalcfu/l)inhetwater bijhet Kommerzijlsterriet
enhettotaalaantalmetersbitterzoet per50moever.

Degemiddelde waterbesmetting over een langere periode bij het Kommerzijlsterriet wordt
maar voor een heel klein deel (14%)verklaard door het aantal meters bitterzoet langs de oever.
Derelatietussen percentage bitterzoet (R2=0,14) of percentage brandnetel (R2=0,09) en de
celgetallen over degenoemde periode was gelijk of nog lager dan de relatie tussen aantal
meters bitterzoet langs deoever en de celgetallen. In het genoemde gebied iser zelfs alsje kijkt
naar meerdere watermonsters geen duidelijke relatie tussen de mate van waterbesmetting en
de aanwezigheid van bitterzoet. Bitterzoet is de belangrijkste factor, maar niet de enige. Hetis
nog niet duidelijk wat deandere factoren zijn.

3.1.2.

Correlatiestussen bitterzoetdichtheid en
omgevingsfactoren

Eris gekeken of er relaties zijn tussen de hoeveelheid bitterzoet die langs de oever voorkomt en
de gemiddelde bedekking door vegetatie, breedtevan het water. Erzijn hier geen duidelijke
relaties naarvoren gekomen;daarom worden de resultaten alleen weergegeven in Tabel2.

Tabel2.

Overzichtvanderelatiesvanhetvoorkomenvanbitterzoet metdetotalebedekkingenmet
debreedtevanhetwater.

Relatie
Gem.% bitterzoet - gem.bedekkingdoorvegetatie
Gem.% bitterzoet- breedtevanhetwater
Aantalmetersbitterzoet- breedtevanhetwater

R2-adj

F-pr

0
0,102

0,313
0,026

n.s

0,842

n.s
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Debreedte van het water heeft geen of nauwelijks invloed op de aanwezigheid van bitterzoet
op deoever. Uit deze gegevens komt ook geen relatie met de bedekking door vegetatie en het
percentage bitterzoet dat in die vegetatie voorkomt.
Het effect van oevereigenschappen op de hoeveelheid bitterzoet en brandnetel langs de oever
zijn hieronder weergegeven. Demeest duidelijke effecten staan ook in de Figuren 3en 4,de rest
isalleen in deTabellen 3t/m 5weergegeven.

14

I

12

I

10
8
«£
6

• gem%bz
Bgem%bm

4
2
0

wel
Figuur3.

geen

Hetpercentagebitterzoet (gem%bz)enbrandnetel(gem%brn) bijwelengeenbeschoeiing
langsdeoever.

• gem%bz
Bgem%bm

«S

akker

Figuur4.

akker/weide/fruit

weide

Hetpercentage bitterzoet (gem%bz)enbrandnetel(gem%brn)indeoevervegetatie bij
verschillendgrondgebruikvandeaanliggendepercelen.

13
Tabel3.

Deinvloedvanhetaanwezigzijnvaneenbeschoeiingopdebegroeiing.
Ja (ns22)

Beschoeiing
gem

1

Nee(n=55)
sem

2

gem

sem
2,3
1,6

Gem. bedekking

88,6

5,8

87,1

Gem.% bitterzoet
Aantal m bitterzoet

2,9
1

1,5
0,6

8,3
8,8

Gem.% brandnetel

3,7

1,4

11,3

1.5
1.8

J

gem:gemiddelde
sem:standaardafwijking vangemiddelde

2

Tabel4. Deinvloedvanoever(beschoeiing)onderhoud opdebegroeiingvandeoever.
Ja (n=6)

Onderhoudoever
gem
Gem. bedekking

1

Nee(n= 31)
sem

2

Gem.% bitterzoet

4.3

Aantal m bitterzoet

4,5

14.4
2,1
2

Gem.% brandnetel

1.1

0.5

75,5

gem

sem

94.1
4,8

2.2

2,9
6.2

l.l
1,4

1,9

1

gem:gemiddelde
sem:standaardafwijking vangemiddelde

2

Tabel5.

Deinvloedvanhetgrondgebruik opdebegroeiingvandeoever.

Grondgebruik

Akker (n = 24)
gem

1

sem

2

Gemengd ( n =6)

Weide (n=46)

gem

gem

sem

2,3
2,6

92,2

2,5

Gem.% bitterzoet

90,9
10,2

5

Aantalm bitterzoet

11,8

2,7

5,1

3,1
3.2

Gem.% brandnetel

17,3

3,4

4

2

Gem. bedekking

87

sem
3.2

5,3

1,4

4,3
5,8

1,1
1,1

1

gem:gemiddelde
sem:standaardafwijkingvangemiddelde

2

Bijgeen beschoeiing staat er meer bitterzoet, zowelin meters als procentueel,en brandnetel op
de oever staat dan bijwel een beschoeiing. Debedekking van de oever door eenvegetatie is
gelijk. Bijgeen onderhoud uitvoeren (beschoeiing vernieuwen of verstevigen) aan de oever
staan er meer brandnetels. Bijde bemonsterde punten was ergeenverschilin bedekking door
eenvegetatie en de hoeveelheid bitterzoet bij welengeen onderhoud. Ermoet hierbij wel
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rekening gehouden worden met hetfeit dat er maar bijweinig punten onderhoud gepleegd
was.
Het grondgebruik maakt geenverschilvoor de bedekking van de oever, maar bij akkerbouw
staat er een hoger percentage bitterzoet dan bijweidegrond.Ook staat er bij akkerbouw een
hoger percentage brandnetel en meer meters bitterzoet dan bijweidegrond en gemengd
grondgebruik.
Dehoeveelheid bitterzoet wordt beïnvloed door de aanwezigheid van een beschoeiing en door
het grondgebruik grenzend aan de oever.
Bijdewaarnemingspunten diewe bekeken hebben was maar één punt waar devegetatie op de
oever gemaaid werd. Bijde andere punten werd niet gemaaid.Uit deze gegevens is dus niets te
zeggen over deinvloed van maaien op de aanwezigheid van en/of de hoeveelheid bitterzoet.
Ook lagen de bemonsteringspunten langs de grotere watergangen en niet langs kleine sloten,
maar ook niet in de meren.
Om hier meer over te zeggen moetje bij de keuzevan de punten meer letten op verschil in
maaien,op verschilin verkaveling en op type watergang. Dit is nu niet gebeurd omdat we gebonden waren aan de punten waar door de PDwatermonsters genomen werden.
Erzijn geen duidelijke relaties gevonden tussen de mate vanwaterbesmetting en de aanwezigheidvan bitterzoet of een aantalandere oevereigenschappen. Bitterzoet speelt zeker een rol,
maar er zijn meer factoren die een rolspelen;het is echter nog onduidelijk welke.
Hetidee dat bitterzoet het moeilijker krijgt door maaien van de oevervegetatie en door concurrentie van riet blijft staan.

3.1.3-

Correlatiestussenbesmettebitterzoetplantenen
waterbesmetting

InNoord-Nederland isvan 10meetvakken met gemiddeld 10%bedekking door bitterzoet en een
verschillende besmettingsgraad van het water het infectiepercentage van de bitterzoetplanten
bepaald. Erwerd verwacht dat er een relatie gevonden konworden tussen het aantal geïnfecteerde planten ende mate van besmetting van het water. Degevonden relatie staatin Figuur 5.
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Percentagegeïnfecteerdebitterzoetplantenin relatie metdewaterbesmetting.Eénkolonie
opdeplaatkomtovereenmet250cfu/lwater.

Uit Figuur 5blijkt dat het aantal kolonies op de plaat (en dusin hetwater) maarvoor een klein
deel (15%)verklaard wordt door het percentage geïnfecteerde bitterzoetplanten langsde oever.
Ermoeten andere factoren zijn die een rol spelen.Het is nog onduidelijk welke dit zijn. Mogelijkefactoren zijn: de stroomsnelheid van het water, anderewaardplanten, de overleving/
vermeerdering van de bacteriein hetwater en de spreiding van dewaarden bij de gevonden
waterbesmetting.

3-2.

Interacties tussen bruinrotbacterie en
(bitterzoet)planten

3.2.1.

Overlevingvandebacteriein bitterzoetplanten

Dein oktober 1997 en april 1998gelabelde planten zijn injuni 1998weer teruggevonden en er
isopnieuw een monster van deze planten meegenomen voor toetsing op deaanwezigheid van
de bruinrotbacterie. InTabel6staat de infectie van de planten op deverschillende momenten
en het verloop in de tijd.
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Tabel6.

Infectievan22bitterzoetplanteningebiedenmetbesmetoppervlaktewater opverschillende
momentenindetijd (-=geeninfectie,+=welinfectie).

Groeiplaats

Plantnummer Infectiewinter '97-'98 Infectiezomer'98

Kommerzijl8

-/-

l
2

-/-

3

+
+
+

+/+

+
+

+/+

4
2*

Kommerzijl9

Verloopindetijd

+
+

4
1

ZwarteTille

DePoffert

Hoendiep

-/+
-/-

3

Kommerzijl17

+/+

+
+

+/+

2

-/-

3

-/-

4
2*

-/-/-

3

-/-

4
1

-/+/-

2

-/-

3

-/-

4
1

-/-

2

-/+

-/-/-

3

+/+

4

*Plant 1isniet beoordeeld

Percentagegeïnfecteerde planten
Percentage+/+geïnfecteerde planten
Percentage-/+geïnfecteerde planten
Percentage+/-geïnfecteerde planten

27%

32%
23%
9%
5%

Hetgrootste deelvan de planten dat besmet was bleef ook later besmet. Er kwamen maar
weinig nieuwe besmettingen bij.Inde periode dat er naar de besmettingen gekeken is
veranderde er niet veel. Het zouinteressant zijn om ook in 1999 nog naar deze planten te kijken.

J%Am*£mm

Infectievanbitterzoetplanten doordebacterie

Omiets meer te kunnen zeggen over deinfectiekans van bitterzoetplanten is op de PDeen kasproef uitgevoerd. InTabel7 staan de resultaten van deinfectie van de planten na stengel-en
wortelinoculatie mettwee R. solanacearum isolaten.
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Tabel7.

Aantalgeïnfecteerdebitterzoet-planten nawortel-of stengel-inoculatiemetR.
solanacearum.
Symptomen*

Wortel-inoculatie

Stengel-inoculatie

Latent*

Percentagegeïnfecteerd

PD2762

2

1

PD3101

1

1

19

Geïnfec.opp. water

0

0

13

PD2762

16

-

o

PD3101

15
0

1

100

0

100

Controle

o
* totaalvan16stekken(8stekkenperherhaling).

Decontrole-planten groeiden normaal enerwerd geen bacterie-infectie gevonden.
Stengel-inoculatie: groene scheuten die metR. solanacearum geïnoculeerd zijn toonden binnen
eenweek verwelking,wat somstot het afsterven van de scheut leidde. Inalle gevallen kon de
bacterie uit het houtige gedeelte van destengeldat geïnoculeerd was,geïsoleerd worden.
Veelvan de planten die met isolaat PD3101 geïnoculeerd zijn, hadden meer dan één scheut.De
niet geïnoculeerde scheuten vertoonden geen symptomen en slechtsin enkele gevallen kon in
deze scheuten de bacterie aangetoond worden. Dit duidt op geen of een langzame verspreiding
van de bacterie in de plant.
Wortel-inoculatie: slechtseen paar scheuten die met R. solanacearum geïnoculeerd zijn vertoonden symtomen (verwelking,eventueel gevolgd door het doodgaan van de scheuten); bij
enkele was de bacterie latent aanwezig. Bijinoculatie met natuurlijk geïnfecteerd oppervlakte
water kon geen bacterie-infectie aangetoond worden.
Bij blootstelling van dewortels van bitterzoet aan met bruinrotbacteriën besmet water is de
kansopinfectie van de plant laag (13-19%).Deze percentages zijn vergelijkbaar met in het veld
gevonden percentages (10-20%) in 'gunstige' gebieden,d.w.z. gebieden met zwaar besmet
water. Bij het inspuiten van de bacterie in destengelwordt 100%van de planten ziek.

3.2.3.

Plaatsvaninfectie

Intotaal 12geïnfecteerde plantendelen (bemonsterd in voorjaar 1998)werden nader bekeken.
Inalle gevallen werd de bacterie in de stengelbasis aangetoond. Bij7van deze 12 plantendelen
kon debruinrotbacterie niet of in lage aantallen in dewortel aangetoond worden. Daarbij moet
worden opgemerkt dat in een aantalgevallen weinig wortels aanwezig waren.De bacterie werd
geen enkele maalin het stengeldeel boven de basis aangetroffen.
Intwee van de zesgemerkte planten,die in het najaar 1998in hun geheelwaren verzameld,
werd de bruinrotbacterie niet aangetroffen. Bijtwee planten werd de bacterie slechtsin een van
detwee hoofdstengels aangetoond. Intotaalwerden vijf hoofdstengels geïnfecteerd bevonden;
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vandeze stengels bleken alleen dewortels en stengelbasis geïnfecteerd. Debacteriewerd niet
in hogere plantendelen of scheuten aangetoond.
Debruinrotbacterie lijkt zich niet door de gehele bitterzoetplant teverspreiden;de bacterie
wordt voornamelijk in de stengelbasis enwortels gevonden.

3.2.4.

Waardplanten

Debruinrotbacterie was op het moment van bemonsteren niet meer aantoonbaar in het oppervlaktewater. Debacteriewerd niet aangetoond in of op dewortels vanwatermunt, wolfspoot
enzwart tandzaad.Opde wortels van de bitterzoetplanten en grote brandnetelplanten werd de
bacterie wel aangetoond. Intwee bitterzoetplanten werd tevens eeninwendige infectie aangetroffen. InTabel8staan de aantallen besmette planten die gevonden zijn.

Tabel8.

Detectievanbesmettingen metR. solanacearuminoever-enwaterplanten.

Plantensoort

Bitterzoet (n=12)
Grotebrandnetel(n=14)
Watermunt (n=15)
Wolfspoot (n=12)
Zwarttandzaad(n=15)

Bruinrotbacteriën aangetoondop/in
niet-ontsmettewortels
ontsmettewortelsof stengel
12
13
o
o
o

2
o
o
o
o

Naaraanleiding van de resultaten uit bovengenoemd onderzoek werd een groot aantal brandnetelplanten onderzocht. Hierbij werd tweemaal eeninwendige infectie aangetoond. Het aantal
geïnfecteerde bitterzoetplanten lagtienmaal zo hoog (Tabel9)- Inde overige onderzochte plantensoorten werdenégeeninwendige infecties waargenomen.Opgemerkt moet worden dat hierbijgeringe aantallen planten per soort werden onderzocht.
Voorlopig lijkt bitterzoet devoornaamste overblijvende waardplant (PD,1998;Wenneker etal.,
1999)van de bruinrotbacterie. Grote brandnetel kan onder voor de bacterie gunstige condities
(hogetemperatuur en gestresste planten) ook geïnfecteerd worden. Deze plantensoort lijkt een
grotere rolte spelenin devermeerdering van de bacterie in oppervlaktewater dan in de overwintering van het organisme.
Op locaties met zeer hoge aantallen bruinrotbacteriën in het oppervlaktewater werden alleen
geïnfecteerde bitterzoetplanten waargenomen. Ingeenvan de andere bemonsterde plantensoorten die op deze locaties groeiden werd de bacterie aangetroffen. Deverwachting is dat als
erergens nieuwe waardplanten gevonden worden dit in een gebied met zwaar besmet water
zalzijn.

19
Tabel9.

Aanwezigheidvandebruinrotbacterie(Ralstoniasolanacearum)inwater-enoeverplanten
uitgebiedenmetbesmetoppervlaktewater in Nederland(1997/1998).

Plantensoort

Latijnsenaam

Aantalbemonsterd

Aantalinwendiggeïnfecteerd

Bitterzoet

Solanum dulcamara

302

Grote brandnetel

Urtica dioica

102

Moerasandoorn

Stachyspalustris

13

0

Riet
Koninginnekruid

Phragmitesaustralis

11

0

Eupatorium cannabinum

Watermunt

Mentha aquatica

9
8

0

Gele waterkers

Rorippa amphibia

8

0

Boterbloem-achtige

Ranunculus spp.

0

Lisdodde
Kalmoes

Typha sp.
Acoruscalamus

7
6
4

0

61 (20%)
2(2%)

0

0

Melkdistel

Sonchus spp.

4

0

Wolfspoot

Lycopus europaeus

4

0

Zevenblad

Aegopodiumpodagraria

3

0

3.3.

Biologische bestrijding

Bijde beide Veldproeven' met Biochon™-behandelingenwerd bij dein oktober aangelegde
proef in het voorjaar twee keer een beoordeling gegeven over de matevan hergroeivan nieuwe
scheuten op een schaalvan otot 10,waarbij 1=weinig hergroei en 10=veel hergroei. Later
werd bij beide proeven de maximale lengte per plant gemeten.

Tabel10.

Dematevanhergroeiendegemiddeldemaximalelengteperplant naafknippenvande
bovengrondsebiomassaenwelofgeenstobbenbehandeling metBiochon™.

Tijdstip behandeling

Biochon™"

10-10-1997

niet (n=10)
wel (n=10)
niet (n=8)
wel (n=8)

26-5-1998

Hergroei* (0-10)
21-4-1998
15-5-1998
6,5
8.3

7,1
8,1

Max. lengtt2 (cm)
28-8-1998
9-7-1998
57
123

*o=geenhergroei,1 =weinighergroeien10=veelhergroei
Bijalle planten trad hergroei op;erwas geen bestrijdende werking vanBiochon™.

69
135
80
69
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3.3-1.

Chondrostereumpurpureum (loodglansschimmel) en
glyfosaat

Ineen kasproef is gekeken naar het effect vanC. purpureum als biologisch bestrijdingsmiddel en
tegelijkertijd is er gekeken naar een mogelijke synergistische werking van C. purpureum met
lage ( l % , 0,1% en0,01%)glyfosaat-concentraties. Inde loop van detijd werd er gekeken of er
symtomen van glyfosaat (kleine,spitse,gekrulde bladeren) of loodglansschimmel (bladval)
waren.Ook werden het aantalen de lengte van de scheuten gemeten enwerd aan het einde
vande proef het drooggewicht van de bovengrondse biomassa bepaald.
Natoediening van 1% glyfosaat vertoonden 31(van de40) planten glyfosaat-symptomen, bij
0,1% waren dit er7, bij 0,01% slechts 3en bij geentoediening van glyfosaat waren er geen glyfosaat-symptomen.Zowel bijwel alsgeen toediening vanC. purpureum waren er7 planten met
bladval.
Hetaantalscheuten,de lengte van de scheuten en het drooggewicht van de bovengrondse
biomassa staanin deTabellen 11-13.Significante verschillen (p=0,05) zijn met verschillende
letters achter de getallen weergegeven.

Tabel 11. Effect van glyfosaat en C. purpureum op het totaal aantal scheuten bitterzoet per pot.
C. purpureum
Glyfosaat

Ja

1%
0,1%
0,01%
O
Gemiddeld

Nee

6,55
4,85
3,80
3,55
4,69

6,85
5,30
4,85
4,80
5,45

Gemiddeld

6,70
5,07
4,32
4,17
5,07

b
a
a
a

Eriseen significant glyfosaat-effect: Lsd=1,24. Eris geen effect vanC. purpureum.

Tabel12.

EffectvanglyfosaatenC.purpureumopdegemiddeldelengte(cm)vanhettotaalaantal
scheutenbitterzoet.
C.purpureum

Glyfosaat

Ja

Nee

Gemiddeld

l%

13,78

15,46

14,62 a

0,1 %

20,57

0,01 %

20,56

18,24
20,19

20,37 b

18,30

18,91 b

18,05

18,33

O
Gemiddeld

-

19,51
18,61

Eriseensignificant glyfosaat-effect: Lsd=3,822. Erisgeen effect vanC. purpureum.

19,41 b
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Tabel13.

EffectvanglyfosaatenC. purpureum ophetdrooggewicht(g)vandebovengrondse
biomassa bitterzoet:
C.purpureum
Ja

Glyfosaat

Gemiddeld

Nee

1%

2,49

2,74

2,61

0,1%

2,87

2,74

2,80

0,01%

2,44

2,35

2,40

O

2,29

2,55

2,42

Gemiddeld

2,52

2,59

2,56

Erzijn geen significante effecten van glyfosaat en ook niet vanC. purpureum.
Uit deze proeven blijkt geen effect vanC. purpureum. De'hoogste' glyfosaat-concentratie geeft
symptomen en meer, maar kortere stengels.Op het totale bovengrondse drooggewicht heeft
glyfosaat geen effect. Eris geen synergistische werking van C.purpureum en glyfosaat
gevonden.

3.3.2.

Chondrostereumpurpureum(loodglansschimmel) en
bruinrotbacterie

Ineen kasproef werd gekeken naar het effect vanC. purpureum alsbestrijdingsmiddel bij wel en
niet met bruinrotbacterie geïnoculeerde bitterzoetplanten. Erwerd gelet op loodglanssymptomenen het aantalen de lengtevan de scheuten werd bepaald.
Tweeweken naterugsnoeien was er bij zowelde onbehandelde als bij de met loodglans behandelde bitterzoetplanten hergroei waarneembaar.
Bijbehandeling met de loodglansschimmel vertoonden 6 planten bladval;bijde controleplanten
vertoonden 4 planten bladval.Bijgeen enkele plant werd (scheut-)sterfte waargenomen. Het
aantalen de lengte van de scheuten bij de eindbeoordeling staaninTabel14.

Tabel14.

Aantalscheutenenscheutlengte(cm)bijbitterzoetplantendiewelof nietgeïnoculeerdzijn
metloodglansschimmel.
Onbehandeld

Gemiddeldaantalscheuten
Gemiddeldescheutlengte(cm)

8,2
15,10

Loodglansschimmel
7,2
17,65

Erwerd geen effect vanC. purpureum gevonden op bitterzoetplanten die niet met de bruinrotbacterie geïnoculeerd waren.
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Debitterzoetplanten die met de bruinrotbacterie geïnoculeerdwaren vertoonden geen hergroei. Aan het eindvan het experiment waren er geen scheuten aande planten,ook geen
wortelopslag. Uit deze behandelingen kan geen conclusie worden getrokken over het effect van
de loodglansschimmel op met bruinrot geïnfecteerde bitterzoet. Eenverklaring voor het totale
afsterven (ook de wortels waren afgestorven) van deze planten kan zijn dat het kort na het
inoculeren bijzonder warm was en de bacterie ongeremd vermeerderde (eventueel wegvallen
resistentie van de plant) of dat de planten na snoei zeer gestresst waren.
Ineerdere kasproeven waswel eenwerking van Biochon™/C. purpureum gevonden.Nuiser
zowelin develdproeven alsin de kasproeven geen bestrijdende werking van de schimmelgevonden. Deomstandigheden waaronder Biochon™wordt toegepast spelen waarschijnlijk een
grote rolof de schimmel een bestrijdend effect heeft op bitterzoet of niet. Maar zelfsin de kasproeven,waar de omstandigheden voor de schimmel gunstig gemaakt waren (agar, parafilm),
was er geen bestrijdende werking vanC. purpureum. We kunnen zeggen dat er nauwelijks perspectief isom C. purpureum tot bestrijdingsmiddeltegen bitterzoet te ontwikkelen.
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4.

Conclusies

Ecologie/demografie op basisvan correlatief onderzoek
Eris geen duidelijke relatie tussen de matevan besmetting van hetwater metR.
solanacearum en de hoeveelheid bitterzoet of brandnetel op de oever, noch met andere
onderzochte factoren.
Erisgeen duidelijke relatie tussen de besmettingsgraad van hetwater en het percentage
geïnfecteerde bitterzoetplanten.
Dehoeveelheid bitterzoet blijkt de sterkste relatiete hebben met de mate van besmetting
van het water in vergelijking met deandere onderzochte factoren.
Hetwel of niet aanwezig zijnvan een beschoeiing heeft invloed op de hoeveelheid bitterzoet-en brandnetel langs de oever.
Erisveelvariatie in de besmetting van hetwater: in detijd,tussen de monsterpunten (op
relatief korte afstand) en bijindividuele monsterpunten (tussen duplo-bepalingen).
Het niet vinden van duidelijke relaties komt waarschijnlijk enerzijds door aanwezige natuurlijke variatie enanderzijds door eenaantal niet te kwantificeren factoren alsstroming van
hetwater en populatie-dynamica van de bacterie.
Interactie bacterie, bitterzoet en andere planten
Inzwaar besmet water is maar een deel(gemiddeld 20%)van de bitterzoetplanten geïnfecteerd met de bruinrotbacterie; lokaalkantot 6o%van de bitterzoetplanten geïnfecteerd zijn.
Blootstelling van bitterzoetplanten aan besmet water leidt niet zonder meer tot infectie.
Uit een kasproef blijkt dat bijwortel-inoculatie maar een deel(13-19%)van de planten besmet raakt. Bijstengel-inoculatie (in de stengelinjecteren) worden alle planten besmet.
Debruinrotbacteriën lijken zich niet door degehele bitterzoetplant teverspreiden. De bacterie wordt voornamelijk in de stengelbasis enwortels gevonden.
Debacterie kanonder veldomstandigheden in bitterzoetplanten overwinteren.
Bijgrote brandnetel zijn verhoogde aantallen bruinrotbacteriën op dewortels aangetoond.
Daarnaast zijn er enkele planten met eeninwendige infectie aangetroffen. Derolvan grote
brandnetelin deoverwintering van de bacterie is nog onduidelijk.
Andere waardplanten vande bruinrotbacterie zijn niet gevonden.Van enkele soorten wordt
de mogelijkheid van rhizosfeer-ophoping nog verder onderzocht.
Biologische bestrijding
Eris nauwelijks perspectief om Chondrostereum purpureum (loodglansschimmel) tot bestrijdingsmiddeltegen bitterzoet te ontwikkelen.
Erisgeen synergistische werking tussen C.purpureum en hele lage doseringen glyfosaat
gevonden.
Eenmogelijke synergistische werking tussen de loodglansschimmel en de bruinrotbacterie
kon niet aangetoond worden vanwege het letale effect van de bruirot-inoculaties.

5.

Samenvatting en aanbevelingen

Hetonderzoek dat beschreven isin dit rapport heeft het inzicht in de ecologie van bitterzoet en
de bruinrotbacterievergroot, maar er blijkt ook dat het systeem zijn geheimen niet makkelijk
prijsgeeft. In 1998isvrij uitgebreid gekeken naar factoren die de mate van besmetting van het
water met de bruinrotbacterie of de dichtheid van bitterzoet langs de oever kunnen verklaren.
Eris geen duidelijke relatie tussen de matevan besmetting van het water en de hoeveelheid
bitterzoet of brandnetel op de oever. Bijhoge celgetallen in het water werd vrijwel altijd geïnfecteerde bitterzoet gevonden. Een relatie met aantallen (besmette) bitterzoet en de mate van
waterbesmetting werd niet aangetoond. De populatiedynamiek van de bacteriein het water lijkt
aangrote schommelingen onderhevig,zowelin detijd alsin de ruimte. Deconsequentie is dat
er binnen eengebied nauwelijks richtlijnen zijn te geven om gericht in te grijpen.

Ingebieden met besmet oppervlaktewater is maar een deel(ongeveer 20%)van de bitterzoetplanten geïnfecteerd.Opspecifieke locaties kantot 60%van de planten besmet zijn. Ookin een
kasproef raakt maar eendeel (13-19%) van de planten geïnfecteerd via dewortels. Deinfectie zit
in de stengelbasis of wortels van de plant.Alseen stengeldeel eenmaalgeïnfecteerd is,zal dat
waarschijnlijk zo blijven (overwintering). Mogelijk sterven stengeldelen af onder voor de
bacterie gunstige omstandigheden (bv.hogetemperatuur). Daarnaast kunnen binnen een plant
verschillende stengels wel of niet geïnfecteerd raken.Bij bemonstering van een deelvan een
plant kan het geïnfecteerde deelverwijderd worden.
Bijde brandnetelzijn verhoogde aantallen bacteriën aangetroffen op dewortels die in contact
stonden met besmet oppervlaktewater. Eenenkele keer isde bacterie ook in het vaatweefsel
van dewortels aangetoond. Hetis nog onduidelijk welke rolde brandnetel bij de vermeerdering
van de bruinrotbacterie speelt.Andere waardplanten zijn onder veldomstandigheden niet gevonden, maar het is bekend dat de resistentie met detemperatuur en de lichtintensiteit kan verschuiven.
Biologische bestrijding met Chondrostereum purpureum (loodglansschimmel) werkt onvoldoendetegen bitterzoet. Eris nauwelijks perspectief om C. purpureum tot bestrijdingsmiddel
tegen bitterzoet te ontwikkelen.Chemische en de meeste mechanische bestrijdingsmethoden
werken ook onvoldoende tegen bitterzoet (PAV-onderzoek, pers.mededeling). Uittrekken van
de planten werkt vaak voldoende, maar moet vaak herhaald worden eniserg arbeidsintensief.
Debestrijding van bitterzoet blijft moeilijk. Ineen aantal lokaaluitgevoerde (praktijk)bitterzoetverwijderingsacties blijkt de bruinrotbacterie niet meer aantoonbaar in het oppervlaktewater.
Dematewaarin een actie succesvolis,isafhankelijk van de efficiëntie waarmee het
(geïnfecteerde) bitterzoet verwijderd is.
Eris nogteweinig bekend over deoverleving envermeerdering van de bacterie in het oppervlaktewater onder veldomstandigheden. Ook is het onbekend in welke mate één of enkele bitterzoetplanten het oppervlaktewater kunnen besmetten. Daarnaast is het nog onbekend over
welke afstand de bacterie zichvanuit een (punt)besmetting kanverplaatsen.Daarom blijft
voorlopig het advies om niet met oppervlaktewater te beregenen geldig.
Ineen situatie vanonzekerheden kaneen systeemanalytische benadering verhelderend werken.
Erzijn simulaties uitgevoerd met een modeldat gebaseerd isop drie compartimenten: bitter-
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zoetplanten op de oever, waterkolommen diein serie geschakeld zijn en een bodem onder
iedere waterkolom. Stroming van water en bacteriën door de kolommen kan met het modelgesimuleerd worden. Berekeningen met het modelgeven aan dat we waargenomen situaties
redelijk kunnen simuleren, maar ook dat we van een aantalzaken onvoldoende kennis hebben
om dewaargenomen situaties te kunnen verklaren. Eris meer kennis nodig over o.a.de vermeerdering en afgifte van de bacteriën in bitterzoet of andere planten en deoverleving en vermeerdering van de bacterie in het oppervlaktewater (Kempenaar et al., 1998).
Voor vervolgonderzoek bevelen wij,op basisvan de huidige kennis,devolgende onderzoeksonderwerpen aan:
Friese meren;deze zijn tot nu toe buiten dewater- en bitterzoetbemonstering gebleven. Het
is niet bekend of hier geïnfecteerde bitterzoetplanten aanwezig zijn.
Monitoring begin mei;herhaaldelijk isvastgesteld dat in de eersteweken van de maand mei
een snelle toename van het aantal bruinrotbacteriën in het oppervlaktewater plaatsvindt.
Deoorzaken hiervan zijn onbekend.
Rivier de Dommel;in de Dommelworden relatief hoge dichtheden bacteriën in het water
aangetroffen over eentraject waar geen bitterzoet wordt gevonden.Via intensievere
waterbemonstering zou achterhaald kunnen worden wat hier de oorzaak van is.Mogelijk is
ersprake van andere waardplanten dan bitterzoet, of zijn er grote aantallen geïnfecteerde
bitterzoetplanten aan de bovenloop.
Overleving bruinrotbacterie onder praktijkomstandigheden; om eeninschatting te kunnen
maken van de overleving (eventueelvermeerdering) van de bacterie in oppervlaktewater
wordt voorgesteld om een aanzienlijke hoeveelheid besmet water ter plekkevastte leggen
(bv.grote plastic bakken) en gedurende eenaantalweken de populatiedynamica tevolgen.
Geïnfecteerd bitterzoet; van een aantallocaties in Nederland is bekend waar geïnfecteerde
bitterzoetplanten staan. Deze locaties zijn uitermate geschikt voor hetverrichten van
belangrijke waarnemingen als:
1.verspreiding bacterie vanuit een besmettingsbron,
2.verwijderen van bitterzoet en monitoren van het effect op bacteriepopulatie.
Dit zijn ook belangrijke parameters in het modeldat nog verder ontwikkeld moet worden.
Daarnaast kanwaardevolle informatie verkregen worden door het begeleiden en monitoren
tijdens bitterzoetverwijderingsacties zoals het bitterzoetbestrijdings-project Binnenmaas.
Op basisvan Werkgroepoverleg kan aan bovenstaande punten het ontsmetten van oppervlaktewater toegevoegd worden. Dewens van de praktijk om oppervlaktewater te kunnen
gebruiken voor beregening van aardappelen blijft groot.
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7.

Nawoord

Deresultaten van dit onderzoek zijn tot stand gekomen door eengoede en plezierige samenwerking tussen AB-DLOen PD.Naast de auteurs vandit verslagwas nog een aantal mensen betrokken bij dit bitterzoet-onderzoek: Monique VerdelenJaapJansevan de PD,Wolter van der
Zweerde, Piet Scheepens en Bert Lotzvan het AB-DLO.
Tijdens dewerkzaamheden in 1998iser diverse malen contact geweest met derden. Het betreft
hier medewerkers vande regionale vestigingen van de Plantenziektenkundige Dienst in
Groningen en Hoorn.Medewerkers van de PDGroningen hebben watermonsters genomen.De
opstellers van dit rapport zijn zeer erkentelijk voor de openhartige contacten en de plezierige
samenwerking.
Hetonderzoek werd uitgevoerd binnen dewerkgroep Bitterzoet,waarin het Praktijkonderzoek
voor deAkkerbouw en deVollegrondsgroenteteelt (PAV),de Plantenziektenkundige Dienst (PD)
en het Hoofdproductschap Akkerbouw vertegenwoordigd zijn. DeLandbouwuniversiteit (LUWTPE),het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de Universiteit Nijmegen (KUN) zijn
agendalid. Het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft gezorgd voor definanciële ondersteuning
van deactiviteiten vanAB-DLO.Zonder namen te noemen zijn de opstellers van dit rapport de
werkgroep en definancier erkentelijk voor hun bijdragen aan dein dit rapport beschreven resultaten.
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BijlageI
TabelI-i.

Waamemingspunten demografisch onderzoek:

Code

Naam

Water

l
2

Lemmer
Grote Brekken
Spannenburg
StNicolaasga
Langweer
Uitwellingera N
UitwellingeraZ
Terhome
Irnsum
Gotum
Warga
Wartena
Suameer
Bergum
ZwarteTille
Broeksterwoude
Dokkum
Westergeest
OudwoudeZ
Oudwoude N
Buitenpost
Kootstertille
Blauwverlaat
Gerkesklooster M
GerkeskloosterT
Strobos
Sarabos
Visvliet
Eibersburen
GaarkeukenN
GaarkeukenZ
Hoerediep
Zuivering
Niezijlsterdiep
Luxemburg
Hoendiep
De Poffert
Engwieruml
Engwierum2
Engwierum3

Margrietkanaal
Grote Brekken
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Kuikhornstervaart
Kuikhornstervaart
Stroobossertrekvaart
Petsloot
Stroobossertrekvaart
Stroobossertrekvaart
Stroobossertrekvaart
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Margrietkanaal
Stroobossertrekvaart
Margrietkanaal
Lauwers
Lauwers
Visvliederdiep
Van Starkenborghkanaal
Van Starkenborghkanaal
Hoerediep
Van Starkenborghkanaal
Niezijlsterdiep
Van Starkenborghkanaal
Hoendiep
Hoendiep
Dokkumerdiep
Nieuwe Zwemmer
Nieuwe Zwemmer

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PD-code

545
630

887/551
562
886
819
868
869

62
61

60
059-1
58
056-1
056-2
055-3

802

1-2

Code

Naam

Water

41
42
43
44

Engwierum4
Engwierums
Engwierum6
Engwierum7
Engwierum8

Dokkumergrootdiep
Dokkumergrootdiep
Dokkumerdiep
Dokkumerdiep
Dokkumergrootdiep

Engwierumg
Engwierumio
Niehoofsterdiepl
Niehoofsterdiep2
Niehoofsterdiep3
Niehoofsterdiep4
Niehoofsterdiep5
Niehoofsterdiep6
Niehoofsterdiep7
Niehoofsterdiep8
Niehoofsterdiepg
Niehoofsterdiepio
Kommerzijll
Kommerzijl2
Kommerzijl3
KommerzijU
Kommerzijls
Kommerzijl6
Kommerzijl7
Kommerzijl8
Kommerzijlg
Kommerzijlio
Kommerzijlll
Kommerzijll2
Kommerzijll3
Kommerzijli4
Kommerzijlas
Kommerzijll6

Dokkumerdiep
Dokkumerdiep
Lauwers
Zijldiep
ZijIdiep
Lauwers
Oude Riet
Niehoofsterdiep
Niehoofsterdiep
Niehoofsterdiep
Niehoofsterdiep
Niehoofsterdiep
Reitdiep
Reitdiep
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet
Kommerzijlsterriet

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Kommerzijll7
Kommerzijll8
Kommerzijlig
Kommerzijbo

PD-code

402

401

