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Het gebruik van Dimanin voor de ontsmetting van potten en bakken ter
bestrijding van Phytophthora nicotianae.
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losaltatoa
9aar bij do hoogste eoaoeatr&ttes raa hot niddel 4« greet
aeer laat pis Of gang knus, zou dt totale groot m bijvoorbeeld
eea week eea feutlere laforaatle gereaf

daa soa asaelljk geea

oadorsohold geaaakt wordea tassoa ooa Tirtmgdo groot oa ooa
•erlate aaaraag waa do groot*

Saarea wordt ta tabel 1

ooa ortr-

sleht gegerea TOB do tljdsdaur tassoa laooalatie sa bogla waa
do groot troor elke behaadellag« Hleralt blijkt duidelijk dot
do hoogsts ooaoeatrattee oa do loagsts koataktperlodea hot slohtbare bogta van groot hot laagst uitstellen.
MsU,
Periode tassoa laooalatie oa slohtbaar bsgta waa
groot op eda

vaa

aot Dlaaala bshaadsldo laooula

•aa Phytophthora aioottaaao (gemiddeld aaatal dagoa
por drie herhallagsa)
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Ia tabel 2 ts verder voor elke behaadellag de geatddolde
groet tljdeas do eerste paar dagoa waa ztohtbaro groot gegeweat
hieruit kaa blijken of eea reaalag waa do aaavaag waa do groot
ook gepaard gaat set ooa wertraglag waa do groot self.

Inleiding
let aiddel Maanin, In de handel gebracht door de firaa
Bayer-Agrooheaio« I.T., wordt in &• praktijk veel gebruikt roor
het verwijderen van algen ran glasopstanden.
In verband aet hat overblijven Tan Phytophthora nicotianaa
in da grond an dus ook in op potte» en bakken achterblijvende
gronddelen en in rerband aet het toeneaend gebruik Tan plaatio
potjes voor de opkweek ran tomatépianten, ia er in de praktijk
behoefte aan een goed en roer de planten enaohadelijk ontsmet*
tingeaiddel* Be aoaenteel beaohikbare aiddelen (formaline, kerol)
voldoen niet oadat se te

fytotoxieoh

sijn, te veel ongerief

veroorzaken* te langdurige daapwerking hebben, en dergelijke.
Tan verschillende sijden werd gesuggereerd dat Siaanin een
geaohikt onteaettingsaiddel sou sijn»

Qrooipreqf
Ter bestudering van de fungiatatiache of fungicide working
van het aiddel, werden oploeeingen geaaakt van de volgende
concentraties i 0,0$, 0,05^, 0,1$, 0,2^, 0,53* en 1,0^.
een reinkultuur van Ftartonhthora nieotianae

tJit

werden oirkelvor-

aige ponsstukjes aet een diaaeter van 4 aa geponst en oagekeerd
uitgelegd op filtreerpapier, dat gedrenkt was in genoeade
Diaanin oonoentraties. Deze ponsstukjes bleven resp»
J0 en éO aiauten in kontakt aet het aiddel*

3» 5» 10,

Ia genoeade periode

werden se aet het sgroeliaa naar boven op sohalen erwtan-Aextroseagar uitgelegd. Per tijdsduur en per eonoentratie werden drie
herhalingen genoaen*

le plantan werden

gelnoubeard bij kaaer-

teaperatuur.
Vaaat het tijdstip van aanvang van de groei werd ook de
groeisnelheid geaeten, door van tijd tot tijd de diaaeter van
de kolonie in twee onderling loodrechte richtingen

in millimeters

nauwkeurig op te aeaea en te sommeren. Ba proef werd gestept
toen een deel van de platen volgegroeid.

was.

Tabel_2

Groei van Phytophthora nicotianae op srwten-dextroseagar gedurende de ««rate dagen, dat zichtbare groei
plaats rond na behandeling set Dimanin
(dubbele diameter van de kolonie ia am per dag)
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17,4
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Discussie
Wit tabel 1 blijkt dat hoge concentraties van het middel
het begin van de groei van het inoculum sterk vertraagden,
evenals langere kontaktperioden. Uit ta^el 2 blijkt eohter
dat de sohimmel niet gedood en kennelijk ook niet blijvend
beschadigd werd, omdat de groei toen deze eenmaal begonnen
vas, bijna direkt op een normaal niveau lag*
Het middel limanin hield de sohimmel als het vare enige
tijd in rust* Deze periode vas eohter zo kort, dat het gebruik
van dit middel als ontsmettingsmiddel geen praktisch nut heeft*
Extrapolatie van deze conclusie naar praktijk omstandig
heden lijkt gevaagder dan het in feite is. Men bedenke namelijk,
dat het middel in deze proef niet onderhevig is geveest aan
sterk fluctuerende temperaturen en daardoor vaarsohijnlijk
minder is afgebroken dan in de praktijk. Bovendien zijn de
restanten, die bij het enten, op de myoeliummat

van de inoeula

achterbleven, niet verwijderd zodat het middel een zekere
naverking op de sohimmel kon hebben.

Het tfitt Is alet de gehele reedlagebedea Mt het middel
«dtt de eitaatle tui het eateaetten van petten ia 4«
praktijk daar alet aee evereeakeat.
Baar aaaelljk aal da eehlaael, dia aa eateaettiag la een kluitje
graad op af la da fat ia aohtergeblevea bij reartgeset cabraik
•aa da pat vaar la kaatakt verden gebraeht aat aiet-eateaette
graad aa daa bij voldoend« levenskrecht vaar kaaaea gaan groeien.

Caaclaelee
1.

Blaaala vertraagde da aanvang *aa da graal vaa da aahlaaal.

SI.

Basa vertraging badraag bij aaa aaaaaatratia van 1,0%
9 à 10 dagea.

3.

Blaanla daadda da eehlaael aiet.

4«

faaa da graal aaaaaal aaa aaavaag geaeaea had» vaa da graalsnelheid direkt ©p aemual niveau.

5*

Maanin lijkt vaar de praktijk ongeschikt oa pattaa af
bakkaa te aateaettea ter beetrijdlag vaa fhytophthera
aioetlanae.

laaldvijk, Jaaaarl 1969.

