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SAMENVATTING

In dit rapport is een vierjarig onderzoek beschreven dat is uitgevoerd aan het Proefstation voor
de Bloemisterij in Aalsmeer. Het doel van het onderzoek was "de bestudering van de epidemiologie van schimmelziekten, veroorzaakt door pathogène wortelschimmels van bloemisterijgewassen, in eb/vloedsystemen om te komen tot met name fysische beheersing van het
optreden van de ziekten".
De verspreiding van ziekten vormt een van de grote problemen die kunnen ontstaan wanneer van
drainagesystemen wordt overgegaan op gesloten teeltsystemen, waarin de voedingsoplossing
wordt hergebruikt. Nader onderzoek was nodig om inzicht te krijgen in het gedrag van pathogenen in gesloten teeltsystemen, het risico op verspreiding van ziekten en nieuwe mogelijkheden
voor het beheersen van ziekten in deze systemen. Als onderzoekmodel werd gekozen voor het
pathogeen Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis (Foc) en het gewas Cyclamen bij teelt op een
eb/vloedsysteem. Fusarium oxysporum veroorzaakt verwelkingsziekte bij Cyclamen. Eenmaal
werd een proef uitgevoerd met een ander pathosysteem, te weten Cylindrocladium spathiphylli
bij Spathiphyllum.
Uit in vitro-experimenten waarin de overleving van Foc in voedingsoplossing werd onderzocht
bleek dat de schimmel zich gedurende minimaal eenjaar in voedingsoplossing kan handhaven en
dan nog steeds pathogeen is. Er werd een afname tot 20% van de oorspronkelijke inoculumdichtheid waargenomen. In steriele voedingsoplossing bleek er zelfs een toename plaats te kunnen
vinden tot circa 30 maal de oorspronkelijke dichtheid. Het toevoegen van organisch materiaal
had een extra verhoging van de dichtheid tot gevolg.
In verschillende proeven werd onderzocht of en hoe de schimmel zich in het eb/vloedsysteem
kan verspreiden. Verspreiding van pathogène schimmels vindt door het gehele systeem plaats
met voedingsoplossing. Op de tafel(s) van het gebruikte eb/vloedsysteem was de dichtheid
schimmeldeeltjes tijdens bevloeiing overal even groot. Dit kwam ook tot uiting in het gevonden
willekeurige verspreidingspatroon van aangetaste planten. Vergelijkbare resultaten werden
gevonden bij de verspreiding van Cylindrocladium spathiphylli bij Spathiphyllum. Alle planten
werden tijdens een bevloeiing dus blootgesteld aan dezelfde inoculumdruk. In de tijd bleek er
wel een verandering op te kunnen treden in de dichtheid schimmeldeeltjes in de voedingsoplossing die tijdens bevloeiing op de tafels kwam. In experimenten waarin de voedingsoplossing in
de tank besmet werd bleek er in de tijd een sterke reductie (tot ca. 99%) van de dichtheid op te
treden. Deze kon onder andere verklaard worden door mortaliteit van de toegevoegde microconidiën en door bezinking van schimmeldeeltjes op de bodem van de tank, in de periode tussen
twee bevloeiingen.
Aangetaste planten bleken een belangrijke bron van besmetting te kunnen vormen. De aanwezigheid van aangetaste planten op de tafels kan leiden tot een toename van de dichtheid schimmeldeeltjes in de voedingsoplossing en verspreiding van de ziekte. Met het overtollige drainwater
spoelen schimmeldeeltjes uit de potkluit van aangetaste planten. Door de geringe opname van
voedingsoplossing door aangetaste planten isjuist hier de hoeveelheid drainwater groot. Bij
Spathiphyllum waren in het onderzoek op aangetaste wortels duidelijk sporendragers met sporen
van C. spathiphylli zichtbaar. Bij Cyclamen kon echter de produktie van sporen of andere
deeltjes van F. oxysporum in de potkluit niet microscopisch aangetoond worden.

