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1.INLEIDING
Anemone coronaria behoort tot de familie der Ranunculaceae en vindt zijn
herkomstinde koelerestrekenvanhetnoordelijkhalfrond(Horovitz,1985).
Sinds 1980heeft PanAmericanSeedhet alleenrecht op deverkoopvanalle
bestaande Anemone-hybriden en heeft dit bedrijf zich toegelegd op de
ontwikkeling van kleurvaste Fl-hybrides (Hegele, 1986). In 1982 werd de
Anemone 'MonaLisa'opdeEuropesemarktgeïntroduceerd.
DeteeltvanAnemone 'MonaLisa'kanomschrevenwordenals'koudennat'(Van
derKrogt). Erwordtnauwelijksgestookt (8°C)endeplantenwordenvrijwel
dagelijksmetbehulpvanderegenleidingvoorzienvanwater envoeding.De
teeltvindtvoornamelijkplaatsindevollegrondindeperiodejuli-mei.Met
nameindewinterperiodeiseenuitvalpercentagevan30%opzwaregrondendoor
o.a. Botrytis
cinerea gewoon. B. cinerea koloniseertafstervendbladenvormt
vervolgenssporen(conidiën).Deconidiënkomendeplantvoornamelijkviade
snijwond binnen, maar ook het hart van de plant is invalspoort. Andere
plantpathogenen, zoals Pythium en Colletotrichum
acutatum (krulbladziekte)
belagen de plant ook, maar zelden of nooit weet de Plantenziektenkundige
Dienst(PD)dezeplantpathogenenalsprimaireveroorzakervanplantuitvalaan
tewijzen.Opschonenvanhetgewasdoorregelmatighetafstervendebladopte
ruimenbiedt geen soelaas,omdat dit juist extrawondvlakkenveroorzaakt.
Droger telengaattenkostevandebloemproduktie.Regelmatigebespuitingen
metfungicidenzijnnoodzakelijk,enindientijdiggestartzekereffectief,
maar voorkomen Botrytisaantasting niet.Mogelijk dat de effectiviteit van
fungicidenbijlagetemperaturenvermindert.
Inditonderzoekwerddehypothesegetoetstdatplantuitvaldoor B. cinerea
bijanemonengroeiendopeengoeduitdrainerendsubstraat,mindervoorkomtdan
plantendiegroeienopeen'natter'substraat.Meteen'nat'substraatwordt
bedoeld, een substraat dat bij -10 cm waterdruk een hoog (>60%)
volumepercentagevochtbevat.Ookdekwaliteitsaspectenlengteengewichtvan
debloemtakwerdengetoetstbijverschillende substratenenwatergiften.
1.1.Doelvandeproef
Inditonderzoekwerdnagegaanofsubstraattypeenwatergiftvaninvloedzijn
opdekwaliteitenproduktievanAnemonecoronaria'MonaLisa'. Metbehulpvan
deresultatenkandeproblematiekvandeplantuitvalinzichtelijkerworden.

2.MATERIAAL ENMETHODE

2.1.Proefopzet
Ineenkas van 300m2 (Kastanjelaan22),uitgerust met 18 eb/vloedtaf
els,
iedermeteenapartevoedingsunit,werdAnemone 'MonaLisa'inweek27(1993)
geplant inkunststofkratten (Tokim, 50x30x11 cm).Debodem van dekratis
geperforeerd en geprofileerd. Snel na de start bleek dat, ondanks de
profilering,eenwaterslotonderdekrattenontstond.Ditwerdopgelostdoor
dekrattenoptweehoutjes(dikte:0,5cm)tezetten.Omverliesvansubstraat
uitdekrattevoorkomen,werdopdebodemeenacryldoek(Agratex17)gelegd.
Dekaswerdvoor dehelft (negentafels)uitgerustmet eenregenleidingom
incidenteelwaterbovendoor tekunnengeven.Iederetafel (7,60m*1,85m)
had zes plots. Iedere plot bestond uit acht kratten gevuld met één
substraattype.Pertafelwaséénwatergeeffrequentiemogelijk.Zodoendewerden
erperkashelft 54veldenaangelegd (6substratenpertafel*3watergiften
* 3herhalingen).Perkratwerdenzesplantenuitgeplant,zodatiedereplot
bestonduit48planten.Piotgroottewas 1,75 m2netto.Intabel1staande
fysischeeigenschappenvandegebruiktesubstratenvermeld.
Tabel1.Substraattypeendefysischeeigenschappen (-10 cm)
substraat

volumefractie (%) water (W)enlucht(L)
L
w
13
82
veen (FinnpeatSt400)
30
62
oxygrow (1deelwateropnemend steenwol
1deelpolyurethaanschuim)
70
27
perlietfijn (0-1mm)
51
32
pumice (2-4mm)
25
71
perlietgrof (1-7,5mm)
55
21
kleikorrel (2-4mm)

(Bron:G.Wever,PTGNaaldwijk)
Dedriewatergeeffrequentieswerdentotnovember1993ingesteldopresp.2x,
lxofomdedagachtminutenvloed.Nanovemberwerddefrequentieverlaagd
naarresp.lx,omdedagofomdetweedagenachtminutenvloed.Hierbijwerd
eenopvoerhoogtevan5cmgerealiseerd.Inditverslagwordendezewatergeeffrequentiesaangeduidmet 'hoog','middel'en'laag'.

DevoedingsoplossingwerdgedurendedegeheleproefperiodegehoudenopeenEC
van1,0mS/cmindevolgendesamenstelling:
(hoofdelementeninmmol/1)
N03

P

S04 NH4 K

6,9

1,4 1,7

1,2

Ca

5,0

Mg

1,95 0,8

(sporenelementen i n /xmol/1)
B

Cu

Mn

Zn

Fe

10

0,75

5

2,5

15

Mo
0,5

Alleeninweek29,30en31isdevoedingverhoogdnaareenECvan2,0mS/cm
ineenpogingdeplantenopperliet-fijnvanextravoedingtevoorzien (zie
3.1.).
Tijdensdeonderzoekperiodeisgetrachtdekaszokoelmogelijktehouden.Dit
betekenderuimluchtenenindeperiodesjuli-septemberenmaart-meiwerdhet
kasdekvoorzienvaneendikkekrijtlaag.Dekastemperatuurindewinterperiode
werdingesteldop8°C.
Vanafdestartisdekasgedurendevelewekenbevolktgeweestmetwittevlieg.
Bestrijdingbleekzeermoeilijk.Erwasgeenzichtbarefysiekeschadeaanhet
gewas.Verhandelingzounietmogelijkgeweestzijn.
2.2.Waarnemingen
2.2.1.

Oogst

Driewekennadestartwerdendeeerstebloemengeoogst.Debloemenuitde
buitenrij werden geteld, bloemen uit de andere helft van het veld, de
binnenrij,werdgeteldenonderverdeeldinlengteklassen,teweten25-40cm,
40-50cm,>50cmeneenrestklassemetbloemenkleinerdan25cm.Viermaalwerd
hetgemiddeldebloemtakgewichtbepaald (week45,49,03en10).Tijdensde
oogst werd regelmatig, dat wil zeggen, na elke geoogste tafel, het
'anjerschaartje'ontsmetmet spiritus.Ditomeeneventuelebesmettingmet
tomantenbronsvlekkenvirusenkomkommermozaïekvirustevoorkomen.

2.2.2.

Botrytispopulatie

Wekelijkswerdmetbehulpvansporevangersdesporenpopulatie Botrytis inde
kaslucht bepaald. Gedurende vierentwintig uur werd per tafel één
sporevangerunit,eenpetrischaalmetspecifiekevoedingsbodem(Kerssies,1990)
blootgesteldaandekaslucht.VervolgenswerdendePetrischalengeplaatstin
een celruimte bij 21°C. Na zeven dagen werden het aantal kolonievormende
eenheden (CFU)geteld. Inweek 7 (1994)enaanhet eindvanhet onderzoek
(week161994)werdhettotaalaantalgezondeplantengeteldenhetpercentage
uitvalberekend.
Inweek49,50,52(1994)en1en2(1995)werdenopeenpraktijkbedrijftien
Petrischalenaandekasluchtblootgesteld.Ditwerdgedaanomeenindrukte
krijgenvandehoeveelheid sporenindekasluchtopeenpraktijkbedrijf.

3.RESULTATEN

3.1.Produktie
Tabel2. Gemiddeldeproduktieper24planten(=1m2netto)
1.Significantievanvariantieanalyse:*=P<0,05;
**=P<0,01;***=P<0,001
2.LSD=kleinstbetrouwbareverschil
substraat

25-40

40-50

veen
oxygrow
perlietfijn
perlietgrof
pumice
kleikorrel
significantie
gemiddeld

80,7a
105,2b
80,6a
137,6c
110,8b
97,6b
•***
102,1

25,6a
2,2a
57,3b
5,8ab
34,2a
3,lab
67,6bc 6,3b
88,9d 17,3c
75,8c 14,3c
***
***
58,2
8,1

LSD

13,7

11,4

>50

3,8

rest

KW-1

totaal

53,9d
41,3c
29,3ab
36,lbc
19,6a
23,3a
***
33,9

108,5a
168,3b
117,9a
211,5c
217,0c
187,7b
***
168,5

162,4a
209,7b
147,2a
247,6c
236,6c
211,1b
***
202,4

9,9

19,7

19,5

25-40=taklengtetussen25en40cm
40-50=taklengtetussen40en50cm
>50 =taklengtelangerdan50cm
rest =taklengtekorterdan25cm,nietveilbaar
KW-1 =veilbarekwaliteit

Tabel 2 laat zien dat de 'drogere' substraten pumice en perliet-grof
betrouwbaarmeerbloemenproducerendande'natte'substratenveenenperlietfijn.Kleikorrelsenoxygrowvormendemiddenklasse.Opgemerktdientteworden
datderesultatenvanperliet-fijnsterkbeïnvloedzijndooreenstartfout.
Vóórhetplantenzijndekrattenmetfijnperlietmetregenwaterverzadigd.
Aangezienhetfijneperlietmakkelijkvochtvasthoudtishetergmoeilijkdoor
middelvaneb/vloedvoedinginhetsubstraattekrijgen.Totaanhetvoorjaar
is de plantontwikkeling op dit substraat achtergebleven en dit heeft
geresulteerdineenlageproduktie.Vermoedelijkzoubijeennormalestarteen
hogere produktie verwezenlijkt zijn. Na de winter nam de produktie van
perliet-fijnduidelijktoe (ziefiguur1).

pumice
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Figuur 1. Gemiddelde produktie van veilbare kwaliteit in periodes van vier
wekenper netto m2
Tabel 3.

Gemiddelde produktie van veilbare kwaliteit bij drie
watergeeffrequentiesendeinteractietussenwatergeeffrequentieensubstraat.Gegevenshebbenbetrekkingop
24planten (= 1m2 netto).
1. Significantie vanvariantieanalyse: *=P<0,05;
**=p<0,01;***= P<0,001
2. LSD= kleinstbetrouwbare verschil

watergift

watergift
veen
oxygrow
perliet-fijn
perliet-grof
pumice
kleikorrel

laag
183,3b
laag
124,3
199,2
118,0
237,0
234,7
186,7

middel hoog
174,3b 147,9a
middel
104,4
175,3
126,5
225,8
210,3
203,2

hoog
96,7
130,5
109,2
171,7
206,0
173,3

gemiddeld significantie
168,5
***
gemiddeld significantie
108,5
168,3
117,9
221,5
217,0
187,7

LSD
13,9

LSD

n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s

Tabel3geeftweerdatdeproduktiebijwatergeeffrequentie 1en2betrouwbaar
hoger isdanbijwatergeeffrequentie 3.De interactie substraat*watergeeffrequentie laat geenbetrouwbare verschillen zien.

Tabel4.Percentageniet-veilbarekwaliteitpernettom2 (%)
veen
oxygrow
perliet-fijn
perliet-grof
pumice
kleikorrel

33.,1
19,,6
19.,9
14,,5
8,,2
11,,0

Intabel4komtnaarvorendatdesubstratendiemakkelijkvochtvasthouden
(volumepercentagewaterbij -10cm>60%)eenhogerpercentageniet-veilbare
bloemenproduceren.Alhoewel nietbetrouwbaar, lieteengroterewatergeeffrequentie bij dit type substraten een toenemend percentage niet-veilbaar
zien, terwijlmakkelijk uitdrainerende substratenhierbijjuist eendalend
percentageniet-veilbarebloemenlietzien.
3.2.Taklengteen-gewicht
Verrewegdemeestebloemenwordengesnedenindelengteklasse25-40,gemiddeld
102,1 takken per 24 planten; in lengteklasse 40-50 worden 58,2 bloemen
gesneden, terwijl slechts 8,1 bloemen inde lengteklasse groter dan 50cm
wordtgesneden (zietabel2).
Viermaalwerdnaasthetaantaltakkenentaklengteookhettakgewichtbepaald,
namelijkinweek45 (1993),week49 (1993),week3(1994)enweek10(1994);
(figuur2).
Tabel5. Gemiddeld takgewicht (g) per substraat, watergift en
behandeling. Cijfers hebben betrekking op vier
oogstdata.

substraat
veen
oxygrow
perlietfij n
perlietgro f
pumice
kleikorrel

takgewicht
7,3a
8,8b
7,6a
8,8b
10,6c
10,6c

watergift
laag
middel
hoog

takgewicht
9,2
9,1
8,6
perliet perliet
fijnL
grof

oxygrow

veen

pumice

kleikorrel

9,8
8,9
7,7

7,8
7,4
6,7

10,8
11,2
10,5

10,3
10,3
11,1

watergift
laag
middel
hoog

7 ,4
8 ,0
7.,5

9,2
9,3
7,9

93-48

94-03

94-10

weeknummer

Figuur2.Gemiddeldtakgewicht(g)
3.j.Plantuitval
Intabel6staathetuitvalpercentagevantweeteldatavermeld.Duidelijkis
dat in dit onderzoek de uitval in het voorjaar niet stopt maar gestaag
doorwoekert. Inkashelft 2,dekashelftwaarwekelijksvanafweek 1 (1994)
drie minuten water is gegeven met de regenleiding, vallen ongeacht de
watergeeffrequentie of het substraat minder planten uit ten opzichte van
kashelft1,waargeenwaterbovendoorgegevenis,namelijk74resp.65%.

Tabel6. Uitvalpercentage (%) perkashelft,perwatergeeffrequentieenpersubstraatinweek7(n=6)enweek16
(n=18).
kashelft1
week7

kashelft2

week15

week7 week15

kas
36

74

27

65

watergeeffrequentie
laag
middel
hoog
substraat
veen
oxygrow
perliet-fijn
perliet-grof
pumice
kleikorrel

48
28
32

72
72
78

22
29
29

59
66
69

46
51
27
40
18
38

86
72
65
78
63
82

38
20
12
26
27
37

77
59
57
68
55
71

Tabel7.

Uitvalpercentage(%)aanhet eind vanhet onderzoek
(week16;1994);n=18
uitvalpercentage (%)

kashelft1

74

kashelft2

65

watergift1

66a

watergift2

69a

watergift3

74b

significantie

•

lsd

4,7

veen

82c

oxygrow

66a

perliet-fijn

62a

perliet-grof

74b

pumice

60a

kleikorrel

77bc

significantie

• & • * *

lsd

6

*

*

Uit tabel 7blijkt dat ongeachtwatergeeffrequentie of substraattype,het
uitvalpercentage indekashelftzonderregenleiding (kashelft1)hogeris.
Voor alle substraten geldt datbijwatergeeffrequentie 3betrouwbaar meer
planten wegvallen. Veen verliest de meeste planten. Ook het 'droogste'
substraatkleikorrelverliest aanhet eindvanhetonderzoekveelplanten.
Interactieskondennietaangetoondworden.
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3.4.Populatieontwikkeling Botrytis

cinerea

Figuur3en4tonenrespectievelijkdeßotrytisontwikkeling indetijdende
gemiddelde aantalCFU'spervangplaats.

Anemonen -Botrytis cinerea
(1-7-1993-1-5-1994)

0

100
200
Tijdindagennastart experiment(1-7-1993)

300

Figuur 3. ßotrjfcispopulatieontwikkeling.Getoondwordthetaantalkolonievormendeeenheden (CFU)indetijd (n=18)
Deontwikkelingvandepopulatieneemtsneltoeindetijdenbereiktnacirca
80dageneenwaardevan30CFU's (piek 1). Vanafdattijdstipvindtvoorhet
eerstbestrijdingplaats,eerstmetTermilH,enalsblijktdatditrookmiddel
onvoldoende werkt,metRovral enRonilan.Dezemiddelenhebbenweleffect,
maarhetaantalCFU'sblijftschommelentussende15en20.Binnenéénweek
wordendaarna (dag210)weer 30CFU'sgeteld (piek2)omvervolgens indrie
weken terug te zakken tot gemiddeld 15 CFU's. Uit figuur 4blijkt dat de
aantallenBotrytissporenindeluchtgedurendedegeheleteeltperiodehoogis
geweest;gemiddeldca.18CFU'spersporevanger,hetgeenookaanduidtdater
geenplaatsverschillenindekaswaren;deinfectiedrukwasoveralgelijkmatig
hoog.
Dezeaantallenzijnvergelijkbaarmetdepraktijkwaareveneensindeperiode
december-januarirondde15CFU'swordengeteld;opvallenddaarbijisdatéén
deelvandeafdelingeenbeduidendhogere infecciedrukkent (ziefiguur5en
6).
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Anemonen -Botrytis cinerea
(1-7-1993- 1-5-1994)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pieksporevanger

Figuur4. Gemiddeldaantalkolonievormende eenheden B. cinerea
(CFU) per vangplaats; vangplaats 1 is tafel 1;
vangplaats 18istafel18
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Figuur 5. Botrytispopulatieontwikkelingopeenpraktijkbedrijf.
GetoondwordenhetaantalCFU'spervangplaats (n=5)

12

49 ('94)

50('94)

52 ('94)

1 ('95)

2C95)

Weeknummers

Figuur 6. A a n t a l CFU's op een p r a k t i j k b e d r i j f i n de t i j d .
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4.DISCUSSIE

Inditonderzoekwerdaangetoonddathetsubstraattypevaninvloedisopde
bloemproduktieenbloemkwaliteitvanAnemone 'MonaLisa'.Substratenmeteen
hoogvolumepercentage lucht(>50%bijeendrukhoogtevan -10cm)produceren
betrouwbaar meer bloemen. Deze substraten draineren makkelijker uit.
Waarschijnlijkdroogthethartvandeplantsnelleropwaardoor Botrytis zich
minder makkelijk een toegang weet te verschaffen tot de plant. Ook de
wortelhalsenknolletjezullenbijsnelledrainageminderlangnatblijven.
Hetuitvalpercentage infebruari1994enaanheteindvanhetonderzoek,was
voorveenbetrouwbaarhethoogst.Waarschijnlijkblijftditveentypemeteen
laagvolumepercentage luchttenat.Opvallendwashethogeuitvalpercentage
bijdekleikorrels,77%.Mogelijkhebbendeplantenopditsubstraattypein
hetvoorjaarteweinigwatergehad.Aanheteindvanhetonderzoekwas70%van
het totale plantenbestand uitgevallen. Ongeacht substraattype of
watergeeffrequentiewashetuitvalpercentageindekaswaarbijhetgewasvanaf
januari1994wekelijksbovendoorgebroesdwerd,lager.Oorzaakhiervoorzou
enerzijds kunnen zijn dat Sotryfcissporenvan de plant werden afgespoeld,
anderzijdsdathetmicroklimaatronddeplantbeterwas,zodatdeplantenzich
beterkondenontwikkelenendaardoormindervatbaarwarenvoor Botrytis.
Op
hetoogstondendeplantenindezekashelfterfrisserbij.Kwalitatiefminder
waren debloemen geteeld op de 'natte'substratenveen (Finnpeat ST400),
oxygrow en perliet-fijn. Het takgewicht was betrouwbaar lager en ook het
percentage niet veilbare kwaliteit was voor deze substraten het hoogst.
Vermoedelijkproberendezeplantenzosnelmogelijkeenbloemaanteleggen
onderongunstigeomstandigheden(noodbloei).Deindeproefgebruiktehoogste
watergeeffrequentiehadeenbetrouwbare lagerebloemproduktie,ongeachthet
substraat.
DirectnaaanvangvandeproefsteegdeBotrytispopulatieindekasenbleef
gedurende de proefperiode op zeer hoog niveau, gemiddeld achttien
kolonievormende eenheden Botrytis
cinerea (CFU)pervangplaat.Ditbetekent
datercontinueengrotebronvanaantasting indekasaanwezig is.Naeen
fungicide-behandelingdaalthetaantalCFU'slicht,maarnaeenweekzijndeze
weeropvoorgaandniveau.Ookindepraktijkzijndezeniveausnietvreemd.
Alsvoornaamsteinvalspoortkanmenhetwondvlakbeschouwen,maarookhethart
van de plant waar groeischeurtjes aanwezig zijn, vormen een ideale
invalspoort.Daarnaastblijktgenetischevariatieeenroltespelen,wantvaak
worden gezonde planten aangetroffen naast zeer sterk aangetaste of reeds
afgestorvenplanten.Bespuitingenmetfungicidenhebbenzekerzin,maarmoeten
tijdig ingezet worden. Wanneer de Botrytis
in de plant aanwezig is zal
bespuitinggeenzinmeerhebben.Duidelijkisdatinditonderzoektelaaten
teweinigfrequentopgetredenis.

Bij de resultaten van perliet-fijn moet men in ogenschouw nemen dat de
plantontwikkelingernstigbelemmerdisdoordathetsubstraatvooraanvangvan
deproefbevochtigdismetregenwaterzondervoedingsoplossing.Doorhetsterk
vochthoudende vermogenvan dit substraatwashet de eerstewekenmoeilijk
voedingviaeb/vloed inhetsubstraattebrengen.
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5.SAMENVATTINGENAANBEVELINGEN
Vanweek27(1993)totweek16(1994)isbij Anemone coronaria 'MonaLisa'een
substraatpoefuitgevoerd,waarbijheteffectvansubstraattypeenwatergift
opdekwaliteitenproduktieonderzochtis.Metnamehetuitvalpercentagedoor
Botrytis
cinerea werdverondersteldteverminderenopsubstraattypenmeteen
hoogvolumepercentage lucht,omdatdezesubstraattypendrogerzijn.
Uit dit onderzoek bleek dat planten groeiend op substraten met een hoog
volumepercentagelucht(>50%bijeendrukhoogtevan-10cm)betrouwbaarmeer
bloemen produceerden van een zwaardere kwaliteit. Als beste kwamen de
substratenpumiceenperliet-grofnaarvoren.Plantengroeiendopsubstraten
meteenhoogvolumepercentagevochtproduceerdenbetrouwbaarmeerbloemenvan
niet-veilbarekwaliteit.
Anemone groeiend bij de hoogste watergeeffrequentie produceerden
betrouwbaarminderbloemen,ongeachtsubstraattype.
HetaantalBotrytissporenindekasluchtbereiktevrijsneleenzeerhoge
waarde (circa 18CFU'spervangplek)endaaldenaeen fungicidebehandeling
licht,echterdithogeniveauwerdvrijsneldaarnaweerbereikt.Dezehoge
waardenwarengelijkaandewaardendiezichindepraktijkvoordoen.
Plantuitvalkwaminhetkasgedeeltewaarbijvanafjanuari1994wekelijks
metbehulpvanderegenleidinggebroesdwerdmindervoor.Ooklijktbroesen
hetmicroklimaattebevorderen;inditonderzoekstondendeplantenerindeze
kashelft 'frisser'bij.
Botrytis cinerea komtopgroteschaalenredelijkuniform indekaslucht
voor.Inditonderzoekwerdbijeenaantalbehandelingenaanheteindvande
teelteenuitvalpercentagevan80%geregistreerd.Regelmatigebespuitingenmet
fungicidenzijnnoodzakelijk,maarverlagendeinfectiedrukslechtstijdelijk.
Een alternatieve bestrijding, met behulp van antagonisten, is reeds in
onderzoek.
De snijwnnd is devoornaamste invalspoort van Botrytis.
Nu aldooptde
tuinder zijn mes in melk om een eventuele virusinfectie te voorkomen.
Onderzoeknaardemogelijkheidomindemelkeenfungicideofantagonisttegen
B. cinerea optelossenisgewenst.
Indienmenovergaatopsubstraatteeltishetraadzaameensubstraattypete
kiezenmeteenvolumepercentageluchtvanmeerdan50%enenvolumepercentage
water tussende30-40%bijeendrukhoogtevan-10cm.
Substratendiehieraanvoldoendrainerengemakkelijkuit,waardoorregelmatige
watergiftmogelijkis.
Opvallendinditonderzoekwasdatopeenaantalsubstraatbakkenééngoede,
onaangetasteplantoverbleef,terwijldeandereplantendoor B. cinerea waren
weggevallen.Misschienishierbijsprakevanresistentie.Degeschiktheidvoor
invitrovermeerderingvanAnemonewordtbinnenkortonderzocht.
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