Biologische beheersing
bodemgebonden schimmels
soms interessant alternatief
ir. CE. Westerdijk, PAV-Lelystad
Ophet PAVwordtdoor het
programmateam Schimmels veel
aandacht besteedaan de biologische
beheersing van bodemgebonden
schimmels. Getracht wordtde

Resultaten van toepassing
van antagonist V tegen
Rhizoctonia solum bij
aardappelen
Intabel 1 en 2isdeeffectiviteit weergegeven ophet tegengaan van lakschurft in aardappelen door op verschillende tijdstippen en methoden de
antagonist toe tepassen.

plantparasitaire schimmels te
onderdrukken doorgebruik te
maken van hun natuurlijke vijanden
(antagonisten). Momenteel worden
de perspectieven onderzocht van
anaerobie (groene
grondontsmetting) en vande nog
niet toegelaten antagonisten
Verticillium biguttatum,
Coniothyrium minitans,
Trichoderma harzianum, Bacillus
subtilis en Sporidesmium

Hetblijkt, dat door detoepassing van
antagonist Vde sclerotiën-index vermindert. Daarnaast wordt ook devitaliteit van deR.solani aangetast, waardoor deziektedruk sterk afneemt.
Bij het toepassen van antagonist V bij
het inschuren van aardappelen isgebleken dat deomstandigheden waaronder dit moet gebeuren zeer kritisch
zijn. Derelatieve luchtvochtigheid
moet gedurende drie dagen hoger zijn
dan 98bij een temperatuur van 18°C.
Hierbij bestaat het gevaar dat zilverschurft zichkan uitbreiden. Bij een

sclerotiorum. Tevens wordt gezocht
naar maatregelen die stimulerend
werken opdeze antagonisten,
waardoorde zogenoemde
bodemweerbaarheid toeneemt. Dit
onderzoek gebeurt in samenwerking
met onder andere IPO-DLO, LUW,
1RS,plantenkwekers en producenten
van antagonisten.

Lakschurftaantasting op de aardappelknollen.
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geslaagde toepassing daalt devitaliteit van de lakschurft sterk (< 15%),
maar degedode lakschurft blijft
meestal opdeknol aanwezig enis
methetblote oog niette onderscheiden van vitale lakschurft. Dezetoepassing dient dan ook alseen noodmaatregel gezien te worden.
Resultaten proeven met
antagonist V in suikerbieten
Inhet veld bleek antagonist V, wanneer deze door debouwvoor gemengd
werd, zeer effectief tezijn enin staat
de schade aan suikerbieten sterk te
verminderen, zelfs inhet daaropvolgendejaar. Bij toepassing inpaperpots werd alleen bescherming van de
kiemplanten waargenomen in de eersteweken nauitplanten. Wanneer de
antagonist eind september werd toegepast opgewasresten en/of kale
grond, werd een niet significant positief effect waargenomen. Bij toetsing

indekas van monsters van deze veldgrond, genomen twee weken natoepassing van deantagonist, werd wel
eenpositief effect gemeten. Voor de
praktijk isechter nog geen betrouwbaar toepassingsmoment en -methode
gevonden omde antagonist op grote
schaal tekunnen inzetten.

degewasresten tegen Sclerotinia sclerotiorumen S.minor. Antagonist V
wordt toegepast alsgrond- of gewasbehandeling of wordt verspoten op
gewasresten nade oogst tegenR.solani.In 1998heeft antagonist Cin de
derdeteelt eenredelijke werking laten
zien tegen Sclerotinia. Dit komt overeen met deverwachting, aangezien
antagonist Cbij uitstek geschikt isom
het overleven van Sclerotien van
Sclerotinia inde grond te verhinderen
waardoor oplangere termijn de infectiedruk vermindert. Het verwijderen
van degewasresten leidde uiteindelijk
inde derdeteelt tot een duidelijke
verlaging van de aantasting door
Sclerotinia. Antagonist Vheeft nog
geen duidelijke effecten opR. solani
laten zien,mede omdat er weinig
Rhizoctonia optrad.

Z w a r t p o t e n in b l o e m k o o l
bestrijden door antagonist
f Ten o

Van de drie onderzochte antagonisten
tegenR. solani inbloemkool, bleken
ertweeredelijk tot goed te werken.
Tijdens deopkweek hadden antagonist VenTeen goed tot zeer goed effect ophet voorkomen van zwartpoten inbloemkool in kunstmatig
besmette potgrond. Nahet uitplanten
vanbehandelde planten gaf vooral antagonist Vnogenige bescherming tegen schade door R. solani ophetproductieveld.

Tegen witrot in uien isde werking
onderzocht van antagonist S. Deze
bleek een redelijke werking tehebben, maar deprijs van deze antagonist
is zohoog, datdit voorlopig nog geen
interessante optieis.
Met anaerobie zijn interessante resultaten bereikt in het bestrijden van veel
bodemschimmels. Demethode is ech-

Resultaten bestrijding smet
in sla
Het onderzoek wordt verricht met
twee antagonistische schimmels.
Antagonist Cwordt toegepast alsgewasbehandeling of wordt gespoten op

object
onbehandeld
bij voorkiemen
bij poten
voorkiem enpoten
Bron: A.Dekking, OBS 1996en

terduur en niet overal uitvoerbaar,
waardoor de mogelijkheden beperkt
zijn. Ook isdeuiteindelijke uitwerking niet altijd voorspelbaar, omdat
niet alleen deplantparasitaire schimmels gedood worden, maar een groot
deel van dehelebodemflora enfauna. Toch biedt deze methode in
enkele teelten een interessant alternatiefvoorchemische grondontsmetting.

10dagen
2,2
2,9
0,8
1,1

20 dagen
11,4
9,9
6,0
4,8

30dagen
20,0
17,1
9,3
4,8

1997.

Tabel 1. Effect vanantagonist Vop R. solani toegepastbijhet voorkiemen en/ofpoten, uitgedrukt inde sclerotiënindex, bepaald op10,
20en30dagen na loofdoding.
object

kunstmatig besmet met R. solani
VI
SI
VSI

onbehandeld
standaard+1Opencyc0
groenrooi water
groenrooi ant.V2)
groenrooi 2middel2)
groenrooi 5middel2)

39,7
13,5
41,0
18,2
20,2
19,0

') 10literproduct met 250gram pencycuron per liter.

65,5
nb
60,3
9,8
26,2
nb

26,0
24,7
1,7
5,3

natuurlijke besmetting
SI
VI
VSI
8,4
1,5
13,5
3,2
5,0
3,0

39,9
nb
31,1
3,6
13,6
nb

2

)Niet toegelaten behandelingen.

Tabel2. Effect vanantagonist Vbijhetgroenrooien, uitgedrukt indeSclerotien-,vitaliteits- en vitaleSclerotien-index (SI, VIrespectievelijk VSI)20dagen na groenrooien.
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3,4
4,2
0,1
0,7

r>

Milieubelasting verminderen
door gerichte middelenkeuze
Emissie inbeeld gebracht

ir.F.G.Wijnands ening. P.van
Asperen, PAV-Lelystad
Bestrijdingsmiddelen zijnte
beschouwen alseen noodzakelijk
kwaad ineen moderne
bedrijfsvoering.Aandetoelating en
aan hetgebruik ervan worden steeds
strengere eisengesteld.Deemissies
vanbestrijdingsmiddelen moeten
omlaag endeschadelijke effecten
dienen zoveel mogelijk beperktte
blijven.Aandehand vaneen
voorbeeldbedrijfinde Flevopolders
zalduidelijk gemaakt wordenhoe
groot de "milieubelasting" eigenlijk
isenwateraan gedaan kan worden.
Daarbijspeelt een nieuwe
benadering omdeemissierisico's te
kwantificeren eencentralerol.
Rol pesticiden ineen
moderne bedrijfsvoering
Moderne gewasbescherming neemt
verantwoordelijkheid voor zowelde
kwaliteit enkwantiteit vandeproductiealsvoordekwaliteit vanhetmilieu.Eenverantwoorde gewasbescherming betekentdat:
• prioriteit gegeven moet worden
aan eengezonde bedrijfsvoering
waarhetaccent ligtoppreventie,
• alleniet-chemische bestrijdingsmogelijkheden ingepast wordenin
deteelten ende bedrijfsvoering,
• eralleen bestreden wordt bijeen
economische noodzaak,
• demogelijkheden vanzaadont-

smetting, lage-doseringssystemen
enrijenbespuitingen wordengebruikt,
• bijgebruik vanpesticiden moet
worden voorkomen datpesticiden
voor kortere oflangere tijd inhet
milieu aanwezig zijn, omdatze
daar ongewenst en/of potentieel
gevaarlijk zijn,
• bijdemiddelenkeuze zowel metde
emissie alsmetdeecologische effecten rekening gehouden moet
worden. Alleen danismilieukwaliteitszorg geïntegreerd in de
bedrijfsvoering.
Pesticidengebruik
Pesticiden zijn bedoeld omorganismentedoden enzijn zelden 100%
specifiek. Pesticiden zijn bovendien
deenige groep vangiftige chemische
stoffen diemetopzet worden verspreid inhetmilieu. Ditradicale
standpunt vandePesticide Trustuit
Londen, eenorganisatie diezichbezighoudt metdeongewenste bijeffecten vanpesticidengebruik, geeft precies aanwaardeessentie zitvan de
pesticidendiscussie. Slechts eenzeer
kleine fractie vanhetpesticide komt
natoepassing incontact methetdoelorganisme.Derest wordt onderdeel
vanhetmilieu.Eengroot gedeelte
komtviavervluchtiging indeluchten
kan zichzoover grote afstanden verplaatsen. Opdiemanier komen deze
stoffen overal inonsleefmilieu terecht. Erwordt aangenomen datvan
het huidige verbruik inNederland2035 %vandetotale inzet vanactieve
stof viadeemissieroute lucht verdwijnt: maar liefst 2,0tot3,5 miljoen
kg actieve stof. Overdelevensduur
van deze middelen indelucht, is he-

PAV-BULLETIN V O L L E G R O N D S G R O E N T E T E E L T - J U N I1 9 9 9

laasergweinig bekend. Eenander
deelvandemiddelen komtop de
grond, indebodemenkandaar voor
kortere oflangere tijd verblijven, persistent zijn. Weer eenander deelkan
uitspoelen naarhetgrondwater. Door
drift kanbijdetoepassing ookeen
deel vandeinzet verwaaien naarhet
oppervlaktewater. Geschat wordtdat
circa45.000kgactieve stof op deze
manier direct inhetoppervlaktewater
terecht komt. Deze vormvanemissie
isechter meer eentechnisch toepassingsprobleem daneenprobleemvan
het pesticide.
DeAlgemene Maatregel VanBestuur
Open teelten enVeehouderij schrijft
"technische"emissieoeperkende
maatregelen voor. Datisookhardnodig omdat door deharmonisatievan
deEU-wetgevingoppesticidenterrein
veel stoffen detoets opnegatieve effecten voorhetwaterleven niet meer
doorstaan.
Niet alleen inhetoppervlaktewater
maar overal inhetmilieu kunnenorganismen, demens incluis, schade
ondervinden vandeaanwezigheid
vanpesticiden. Erbestaat echter vrijwel geen relatie tussen degebruikte
hoeveelheid actieve stof, deomvang
vandeemissie ende schadelijkheid
voor levende organismen. Daaromis
aanvullend opactieve stof dringend
behoefte aankwantificering van zowelderisico's vanemissie alsderesulterende risico's voor levende organismen.
Deze risico's worden respectievelijk
uitgerekend metdeBlootstellings
Risico Index (BRI),ontwikkeld door
het PAV,endeMilieu Belasting
Punten (MBP),ontwikkeld door
CentrumLandbouwenMilieu(CLM).

