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BESTRIJDINGBOTRYTISCINEREAINDENAOOGST-FASEMETBEHULPVAN
LUCHTIONISATOREN
De 'Bentax'luchtionisatorvanRoveskoende'MountainBreeze'
luchtionisatorvanSidhaTechnology&Tradingwerdenonderzochtophun
werking tegenBotrytiscinerea.
WerkingMountainBreezeluchtionisator,typeAirSystem7000,(volgens
fabrikant)
DeMountainBreezeproduceerteenconstantestroomvannegatieveionen,
dooreenhoogmaarveiligvoltageopeenscherpeemissienaald (corona
effect).Deelektronendiewordenweggeschotenbotsentegendeindelucht
voorkomendemoleculenenvormensamennegatieveionen.Ditgebeurtzonder
vormingvanozon,stikstofofstikstofdioxide (volgensfabrikantgetest
doorTNOenKEMA).
DeMountainBreezehersteltopdezemanierdenatuurlijkeionenbalansinde
atmosfeervanbijvoorbeeld eenwerkruimte.Verderbindenzedezwevende
deeltjesindelucht(o.a.stofdeeltjes,sporenvanschimmelsenbacteriën)
diedaardoorneerslaanopenrondhetapparaat(1).
WerkingBentaxluchtionisator,type70V-E-5,(volgensfabrikant)
Indeluchtionisatorwordteenhogespanningopgewekt,inbuizen,waareen
lagedrukheerst.
OpdezemanierwordenafzonderlijkeO-atomenverkregenmeteenhoog
energieniveau.DezeO-atomenzijnzeeroxidabel.Zeoxiderenonderandere
allerleimicro-organismen.DoordehogeenergiepotentievandeO-atomen
wordendecelstructurenvandemicro-organismenaangetast,waardoor
vermenigvuldiging nietmeermogelijk isendeorganismenafsterven.
Hetteveelaanzuurstofatomen,welkehunenergiepotentiedusnogbezitten,
vormenzuurstofclusters.Dezezuurstofclustersbezitteneengrote
ontkiemendewerkingenzetrekkenookonderandereallerleimicroorganismenaan.
Doordedubbelewerkingvaneerstdeatomenenvervolgensdeclusters,is
deluchtvrijwelstof-enkiemvrij (2).
Onderzoekinhetverleden
F.DirkseenU.vanMeeterenhebbeneenkleineproefmetdeBentax
luchtionisatorvanRoveskouitgevoerd.Zijhebbenheteffectvande
luchtionisatoropsporenvanBotrytiscinereaindeluchtonderzocht,maar
nietheteffectopsporendiealopdebladeren/bloemenaanwezigzijn.
HetonderzoekwerddoorDirkseenVanMeeterenalsvolgtuitgevoerd:
24uurnainschakelingvandeluchtionisatorwerdendesporenvanBotrytis
cinereainderuimteverspreid.Vervolgenswerden,perruimte,vier
PetrischalenmetPDA-voedingsbodemvijftienminutenaandeluchtblootgesteldop-1,0,1,2,4,8,24,48,72en96uurnaintroductievande
Botrytissporen.Deschalenwerdenvijfdagengeïncubeerdbij20°C.Het
aantalschalenmetBotrytis,hetaantalPenicillium-koloniesenhetaantal
'schone'schalenwerdengeteld.
Deconclusiewasdatdezeluchtionisatorvrijsnel(na1-4uur)sporenvan
Botrytiscinerealijkttedoden(ofiniedergevalnietkiemkrachtigte
maken).

Uitgebreider onderzoek naar demogelijkheid ommet behulp van deze
apparatuur de verspreiding van Botrytis cinerea indekoelcel/werkruimte op
bloenen teverminderen isgewenst.Er dient dan ook teworden nagegaan wat
ermet de sporen gebeurt die reeds op de bloenen aanwezig zijn.

Onderzoek
Erwerd uitgegaan van twee luchtionisatoren (Bentax enMountain Breeze)en
drie ruimtes; twee ruimtes met luchtionisator en één ruimte zonder
luchtionisator (wel met ventilator).
Gewas:Gerbera; cultivar: 'Terrafame'.
Pathogeen: Botrytis cinerea, stam Bcl6; sporen:conidien.
Er zijndrie experimenten uitgevoerd.
De ruimten zijn,voordat de experimenten begonnen, goed schoon gemaakt door
middel van eenRovral-bespuiting, zodat er zomin mogelijk schimmelsporen
en bacteriën inde ruimten aanwezig waren bijde aanvang vanhet
experiment.
In elke ruimtewerden vervolgens tienPDA-voedingsbodems op de grond
geplaatst envijf uur blootgesteld aan de lucht.De schalenwerden daarna
geïncubeerd bij2ü°C encontinu TL-licht (24uur)engecontroleerd op
Botrytis cinerea.Dit onderdeel diende tercontrole:hoeveel schimmelsporen
enbacteriën zijn er,bijhet beginvanhet experiment, inde ruimten
aanwezig.
Er was geenBotryis cinerea inde ruimten aanwezig,wel nog wat andere
schimmels (vooral Pénicillium)en een enkele bacterie (Figuur 1 ) .De
ruimten waren dus schoon genoeg voor deze proef.
Experiment I
Per ruimtewerden tienPDA-voedingsbodems opdegrond geplaatst; op elke
PDA-bodem werden ongeveer 100 sporen van Botrytis cinerea (Bc-16)
gepipetteerd.
De schalen zijn zeven uur blootgesteld aan de luchtionisatoren of de
ventilator (=controle) envervolgens geïncubeerd bij20°C en continu
TL-licht (24 uur).Na zeven dagen zijn de schalen beoordeeld op Botrytis
cinerea.
Resultaten
Controle: 10 schalenmet sporulerend mycelium.
Mountain Breeze:9,6 schaal met sporulerend mycelium.
Tussen deMountain Breeze endecontrolewasgeenverschil tezien in
kiemingssnelheid van de sporen enhet aantal gekiemde sporen.
Bentax: 10 schalenvolledig schoon.
De resultaten zijnweergegeven inFiguur 2.De Bentax doodt de sporen van
Botrytis cinerea, deMountain Breeze daarentegen doodt de sporenniet.

ExperimentII
PerruimtewerdentienPDA-voedingsbodems opongeveervijftigcentimeter
hoogtegeplaatst;opelkePDA-bodemwerdenongeveer100sporenvanBotrytis
cinerea(Bc-16)gepipetteerd.
Deschalenzijnzevenuurblootgesteld aandeluchtionisatorenofde
ventilator (=controle)envervolgensgeïncubeerdbij20°Cencontinu
TL-licht(24uur).Nazevendagenwerdendeschalengecontroleerdop
Botrytiscinerea.
Resultaten
DeresultatenkwamenovereenmetderesultatenvanexperimentI.DeBentax
doodtdesporenvanBotrytiscinereawel,deMountainBreezedoodtde
sporenniet.
ExperimentIII
PerruimtewerdentienPetrischalen,metinelkeschaalvijflintbloemen,
opdegrondgeplaatst.Delintbloemenzijnbespotenmeteensporesuspensie
(100sporen/ml).Delintbloemenzijnzevenuurblootgesteldaande
luchtionisatorenofdeventilator(=controle)envervolgensgeïncubeerdbij
20°CencontinuTL-licht(24uur).Naachtdagenwerdendelesiesopde
lintbloemengeteld.
Resultaten
DeresultatenzijnweergegeveninTabel1.
DewerkingvandeluchtionisatorenopdesporekiemingvanBotrytiscinereasporenoplintbloemenvanGerberaisnietovertuigend.ZoweldeMountain
BreezealsdeBentaxdodennazevenuurionisatienietmeerdan50%vande
aanwezigesporenopdelintbloementenopzichtvandecontrole.
ExperimentIVa
Inelkeruimtewerdentienvazengeplaatst,pervaasvijfgerbera's,zie
Figuur3aen3b.Vervolgenswerd,perruimte300mlsporesuspensie(1x10
conidien/ml)overdebloemeneninderuimtegespotenmetbehulpvaneen
plantespuit.
Deluchtionisatorenwerdenaangezetofdeventilator(=controle).
Derelatieveluchtvochtigheid inderuimtenwerdop80-90%gehoudenende
temperatuurop18-20C.Na1,2,6,24en72uurwerdvanelkebloeméén
lintbloemgepluktenineenbakjemetvochtigfiltreerpapiergelegd(totaal
vijftiglintbloemenpertijdstip,perruimte).Dezelintbloemenwerden
geïncubeerd bij20°C.Deontwikkelingvanhetaantallesies(pokken)opde
lintbloemenwerdgevolgd.Navijfdagenwerdenvantwintigvandevijftig
lintbloemen(atrandom)delesiesgeteld.
Resultaten
Deresultatenzijnweergegevenintabel2eninFiguur4en5.Dewerking
vandeluchtionisatoren tegensporenvanBotrytiscinereaopGerberabloemen
isnietovertuigend.Na72uurishetaantallesiespertwintig
lintbloemen,zowelbijdeMountainBreezealsbijdeBentax,nietverder
gedaalddan50%tenopzichtevandecontrole.

Experiment IVb
Tegelijkertijd werd het aantal kiemkrachtige Botrytis cinerea-sporen inde
lucht bepaald.Per celwerden tien PDA-voedingsbodeins,0, 1,2,6, 24 en72
uur nalietverspreiden van de conidien, dertig minuten aan de lucht
blootgesteld. Deze voedingsbodems stonden tijdens de dertig tninuten opde
grond. De schalen werden geïncubeerd bij 2()°Cen continu licht (24 uur)en
na negen dagen beoordeeld op Botrytis cinerea.
Resultaten
De resultaten zijn weergegeven inTabel 3.Deze resultaten zijn verder niet
bruikbaar. De Botrytissporen inde lucht zakken waarschijnlijk erg snel
naar beneden.Eén uurna het verspreiden van de conidien zijn er nog naar
twee totdrie schalenwaarop Botrytis cinerea iswaar te nemen.Dit geldt
voor de controle,deMountain Breeze endeBentax.

Figuur1.PDAvoedingsbodems,vijfuurblootgesteldaandeluchtvande
klinaatcellen6,8of9,vooraanvangvandeexperimenten.Incel
6,8en9zijnrespectievelijkdeMountainBreeze,deBentaxen
deventilatorgeplaatst.
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Figuur 2.PDA voedingsbodems,met ongeveer 100 sporen per schaal,zeven uur
blootgesteld aan deMountain Breeze (M),de Bentax (B)ofde ventilator
(C=controle).

Figuur3a.KlimaatcelmetMountainBreezeengerbera'sinvazen.

Figuur3b.KlimaatcelmetBentaxengerbera'sinvazen.

10

Figuur 4.Aantal lesies op 20 lintbloemen, 1,2,6, 24 en72uur na het
aanzetten van de luchtionisatoren of de ventilator (=controle).
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Figuur 5.Percentage lesies,ten opzicht van de controle, op 20lintbloemen, 1,2,6, 24 en72 uurnahet aanzetten van de luchtionisatoren.
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Tabel 1.Aantallesiesenhetpercentage lesiestenopzichtevande
controle,pervijflintbloemenineenpetrischaal,nabehandeling
metdeluchtionisatoren

Aantal1 esies(pervijflintbloemen)
Controle

MountainBreeze

Bentax

2
3
4
5
6
7
8
9
10

31
54
25
53
20
22
18
21
27
25

10
4
13
7
5
10
8
24
11
45

27
29
10
7
18
15
17
16
1
25

Totaal
Gemiddelde
% tovcontrole

296
30
100

137
14
46

165
17
56

Schaalnr l

Tabel2.Aantallesiesenpercentagelesiestenopzichtevandecontrole
vantotaaltwintiglintbloemen;1,2,6,24en72uurnahet
aanzettenvandeluchtionisatorenofdeventilator(=controle)
Tijd
(inuren)

Aantallesiesper20lintbloemen(% lesiestovcontrole)
Controle

1
2
6
24
72

1419(100)
1145(100)
501(100)
719(100)
427(100)

MountainBreeze
1211(85)
836(73)
475(95)
519(72)
194(45)
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Bentax
1632(115)
1239(108)
428 (85)
495 (69)
252 (59)

Tabel3.Aantalschalen,vantotaaltien,metBotrytiscinerea;op
verschillende tijdstippennahetverspreidenvandeconidienen
hetstartenvandeluchtionisatoren.
Tijd
(inuren)

AantalschalenmetBotrytiscinerea

Controle
0
1
2
6
24
72

8
2
1
3
0
0,5

MountainBreeze
10
3
2,5
0
0
0
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Bentax
9
0
2
0
1
0

Discussie
Ueverkregenresultatenzijnnietzwart/wit,behalvebijheteersteenhet
tweedeexperimentmetdesporenopdevoedingsbodems.
DeBentaxluchtionisatorheefteengoedewerkingtervoorkomingvankieming
vanBotrytiscinerea-sporenopPDA-voedingsbodems.Allesporenwerdengedood.Nablootstelling aandeBentaxluchtionisatorgedurendezevenuuren
nazevendagenincubatiebij20°Cencontinulicht(24uur)warenalle
schalennoghelemaalschoon.DeMountainBreezeluchtionisatorwerktdaarentegenniettervoorkomingvansporekiemingopPDA-voedingsbodems.Alle
schalenwaren,evenalsbijdecontrolebehandeling,volgegroeid metsporulerendmycelium.
Ditgeldtvoordeschalenopdegrondenvoordeschalenopvijftigcentimeterhoogte.Dehoogtewaaropdesporenzichbevindenheeftdusgeeninvloedopdewerkingvandeluchtionisatoren.
DeBentax-éndeMountainBreezeluchtionisatorwerkendaarentegenmatig
tegendesporenvanBotrytiscinerea,alsdezezichopGerberabloeraenbevinden.DitgeldtvoorexperimentIII,gepluktelintbloemeninPetrischalen
opdegrond,envoorexperimentIV,gerbera'sindevaasopongeveer40
centimeterhoogte.
DezeresultatendoenvermoedendaterzichopofindeGerberabloeraeniets
bevindtdatdewerkingvandeluchtionisatorenremt.Ditgeldtvooralvoor
deBentax,omdatditapparaatBotrytiscinerea-sporenopvoedingsbodemswel
doodt.
Ditvermoedenkanwordenbevestigddoornaderonderzoekmetanderegewassen.Derooskanhiervoorgoedwordengebruikt,omdatindepraktijkmet
luchtionisatorenbijrozenwelgoederesultatenwordenverkregenbijhet
bestrijdenvanBotrytiscinerea(volgensdefabrikant).
PenetratievanBotrytiscinerea-sporenineenbloemiswaarschijnlijkeen
chemischproces(4).
Het isdusookmogelijkdateensporeopeenbloembepaaldeenzymenproduceertomdebloemtekunnenbinnendringen.Dezeenzymenzoudendewerking
vandeluchtionisatiekunnenremmen.
Sporenopvoedingsbodemshoevendezeenzymennietteproduceren.De
voedingsstoffenzijndirectalbeschikbaar.
Verderkunnentijdensdepenetratiebepaaldestoffen(toxinen,enzymen)
vanuitdeplantnaarbuitenlekken.Dezestoffenkunnendewerkingvande
luchtionisatieookremmen.
DieperonderzoekaandeinteractieGerbera-Botrytiscinereakunnenbovenstaandehypothesenbevestigen.Dit isechternietineersteinstantiehet
doelvanditonderzoek.Vervolgonderzoek zaldaaromplaatsvindennaarhet
effectvanluchtionisatoren opsporenvanBotrytiscinereaoproos.
DeresultatenvanexperimentIVbtonenaandatbepalingvanhetaantal
kiemkrachtigesporenindeluchtnietdejuistemethodeisomdewerking
vanluchtionisatoren teonderzoeken.Botrytissporenzakkenvrijsnel
(binnenenkeleuren)naarbeneden,waardoorhetaantalopgevangensporenop
devoedingsbodemsmaareendeelisvanhetwerkelijkaantalsporendat
aanwezig isineenbepaalderuimte.Opdezemanierwordteenvertekend
beeldgegevenvanheteffectvanluchtionisatorenopBotrytissporen.
HetonderzoekvanDirkseenvanMeeteren(3)envanVink(5)isdusniet
goedbruikbaarvoorhetbepalenvanheteffectvanluchtionisatorenop
Botrytiscinerea.
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