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1.

Samenvatting

PyfM/m-schimmels vormen een belangrijk probleem voor de bollenteelt van o.a.
hyacint, krokus, iris, en lelie. De schimmel veroorzaakt wortelrot in deze
gewassen, hetgeen leidt tot vroegtijdige afsterving en slechte bolgroei.
Bestrijding van de ziekte is zeer afhankelijk van de inzet van chemische middelen,
hetzij breedwerkend van aard (grondontsmettingsmiddelen), hetzij met een
specifiek werkingsmechanisme. De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van
deze middelen toegenomen door intrekking van toelatingen, stopzetting van de
produktie, het ontstaan van resistentie bij de schimmel of door regulering van de
toepassing. Chemische alternatieven zijn niet aanwezig of veel minder effectief.
Niet-chemische alternatieven ontbreken.
In 1990 is in het kader van het Urgentieprogramma Bloembollenziekten- en
veredelingsonderzoek een vijfjarig onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor
niet-chemische beheersing van Pythium. Dit projekt heeft veel informatie
opgeleverd op basis waarvan onderscheid kan worden gemaakt tussen factoren
die weinig of geen bijdrage leveren aan het Pythium-prob\eem en factoren die van
groot belang zijn.
Er is een toetssysteem ontwikkeld dat periodieke beoordeling van wortels en van
aantasting in de vollegrond mogelijk maakt gedurende het teeltseizoen. Hiermee
is een beeld verkregen van de wortelontwikkeling en het ziekteverloop in iris en
krokus en van de populatiedynamiek van Pythium. Pythium blijkt het gehele
teeltseizoen aktief te zijn, ook bij lage bodemtemperaturen, en de schimmel komt
voor in de gehele teeltiaag tot in het grondwater. Aangetoond is verder dat de
bewaartemperatuur van het plantgoed en de plantdatum de wortelontwikkeling
en de vatbaatheid van het gewas voor Pythium beïnvloeden. Een hoge
bewaartemperatuur en een late plantdatum kunnen leiden tot uitstel van de
Pyth/u/w-aantasting, waardoor de planten langer gezonde wortels houden.
Bij bemonstering van praktijkpercelen is gebleken dat in elk perceel diverse
Pythium-soorten voorkomen, waaronder zowel onschadelijke als
ziekteverwekkende soorten. Er is geen verband gevonden tussen de totale
hoeveelheid Pythium in de grond,de mate van aantasting in iris en diverse
fysische en chemische bodemeigenschappen.
Een probleem bij de analyse van de resultaten is het feit dat betrouwbare
determinatie van Pythium-soorten nog niet goed mogelijk was. Zeker voor
veldsituaties onder praktijkomstandigheden is deze kennis vereist. Daarom is
begonnen met de ontwikkeling van een determinatiemethode met behulp van
DNA-technieken. Hierbij is gezocht naar soort-specifieke verschillen in het
Pythium-DNA, die zichtbaar gemaakt kunnen worden in de vorm van een
'streepjescode'. De perspectieven voor toepasbaarheid van deze methode zijn
zeer goed.
Pythium is een snel groeiende schimmel die grond snel kan koloniseren als er
weinig of geen andere micro-organismen aanwezig zijn. Veld- en kasproeven
hebben aangetoond dat in afwezigheid van andere micro-organismen in grond de
aantasting door Pythium zeer snel kan verlopen. Dat het stomen van grond alle
micro-organismen doodt en hiermee een biologisch vacuüm schept was reeds
bekend. Bij introduktie van Pythium in gestoomde grond kan de schimmel zich
explosief ontwikkelen en een verhevigde aantasting veroorzaken. In het
onderzoek is aangetoond dat ook bij inundatie een deel van de micro-organismen
in de grond wordt gedood, terwijl Pythium overleeft en na de inundatie méér
aantasting veroorzaakt. In besmette praktijkgrond leidde inundatie dan ook tot

een opbrengstreduktie in irissen, wanneer deze direkt na de inundatie werden
geteeld. Uit kasproeven zijn resultaten verkregen die erop wijzen dat ook na
chemische grondontsmetting een vergelijkbaar effect optreedt. Een Pythiumbesmetting in chemisch ontsmette grond resulteerde in een zwaardere aantasting
dan eenzelfde besmetting in niet-ontsmette grond.
In laboratoriumproeven is aangetoond dat na het steriliseren, inunderen of
ontsmetten van grond de microbiële aktiviteit is verminderd en Pythium sneller
door de grond kan groeien.Totdat het biologisch evenwicht in zekere mate weer
is hersteld, is er bij een (her-)besmetting met Pythium een verhoogd risico op
aantasting en kan beter geen Pythium-gevoeWg gewas worden geteeld. Na
inundatie kan bijvoorbeeld veilig narcis worden geteeld alvorens een Pythiumgevoelig gewas als iris te planten.
Naar aanleiding van deze proefresultaten wordt verwacht dat het Pythiumprobleem in de bollenteelt nauw samenhangt met het verstoren en herstellen van
het biologisch evenwicht in de grond. Herstel van het biologisch evenwicht op
natuurlijke wijze kan een jaar of langer duren. Onderzocht is of het herstel van de
microflora kan worden gestimuleerd door toediening van GFT-compost aan de
grond; gerijpte GFT-compost bevat namelijk zeer veel micro-organismen.
Resultaten uit kasproeven laten zien dat toediening van gerijpte GFT-compost de
ziektewering tegen Pythium verhoogt in gesteriliseerde, geïnundeerde en
chemisch ontsmette grond. Een hogere ziektewering leidt tot minder aantasting
en een minder goede groei van Pythium door de grond.
Een deel van de bovenstaande onderzoeksresultaten is van direkt belang voor de
praktijk. De in kasproeven verkregen inzichten en strategieën voor Pythiumbeheersing worden thans onder veldomstandigheden beproefd in diverse
gewassen.

2.

Personele inzet

Het onderzoek is uitgevoerd op het LBO met de volgende personele inzet:
Additioneel
Onderzoeker
Assistent-onderzoeker
Stagiaires

Niet a d d i t i o n e e l
Onderzoekers

Assistent-onderzoeker
Gewasverzorging

G.J. van Os
W.J.M van Gulik
H. Hasselo Smits
C. Tiel
M.van Muijen

R.J.M, de Greeff
A.S. van Bruggen
A.Th.J. Koster
J. van Doorn
J. van Aartrijk
W. de Haan
div. (totaal)

10f.pl.
1.0 f.pl.

0.1 f.pl.
0.1 f.pl.
0.1 f.pl.
0.1 f.pl.
p.m.
0.1 f.pl.
0.1 f.pl.

(01-05-1990 t/m 30-04-1995)
(01-07-1990 t/m 30-04-1995)
(01-11-1992t/m 30-04-1993)
(19-04-1993 t/m 16-07-1993)
(01-09-1994 t/m 30-04-1995)

(01-05-1990 t/m 30-08-1991)
(01-11-1991 t/m 30-04-1995)
(01-05-1990 t/m 30-04-1995)
(01-06-1993 t/m 31-02-1994)
(01-05-1990 t/m 30-04-1995)
(01-06-1993 t/m 31-08-1993)
(01-09-1990 t/m 30-03-1995)

3.

Organisatie

Hetonderzoekwerduitgevoerd binnendeafdelingenGewasbeschermingen
Plantkwaliteit (identificatie-methode) vanhetLBO. Regelmatige besprekingvanhet
onderzoekvondplaatsbijdetwee-wekelijksewerkbesprekingen vandeafdeling
Gewasbescherming endemaandelijkseonderzoeksbesprekingen vanhetLBO.
Tweemaal perjaarvondoverlegplaatsmetdemedewerkersvande
Urgentieprojecten 1.2(Overlevingenaktiviteitvanvirusoverdragende nematoden
{Trichodoridae) indebloembollenteelt) en 1.3 (Rhizoctonia solaniintulpenirisin
relatietot bodemreceptiviteit)vanhet IPO-DLO.Binnendezegroepwerdhet
onderzoek indetailbesproken.
Overleg methetProgrammateamenhetProgrammabestuurvond plaatsconform
hetorganisatieoverzicht inbijlage 1.

4.

Probleembeschrijving en doelstelling
bijaanvangvan het onderzoek

Zieookde beschrijvingvan Probleem,aardendoelderactiviteiten inbijlage3,
projectbeschrijving 1990.
Probleembeschrijving
Pyto/u/n-schimmelsvormeneenbelangrijkprobleemvoordebollenteeltvano.a.
hyacint,crocus,irisenlelieindebelangrijkste bloembollenteeltgebiedenop
zandgrond inNederland.Intoenemende matewordenookmeldingenontvangenvan
Pytfj/um-aantastingen in-onderveldomstandigheden- mindervatbaargeachte
gewassen(tulp,gladiool).
Bestrijdingvandeziekteiszeerafhankelijkvandeinzetvanchemischemiddelen,
hetzij breedwerkendvanaard(grondontsmettingsmiddelendichloorpropeen,
dichloorpropeen/etridiazol,metamnatrium),hetzijmeteenspecifiek
werkingsmechanisme (furalaxyl,metalaxyl). Dedrukop hetgebruikvandeze
bestrijdingsmiddelen neemttoedoorintrekkingvantoelatingenofstopzettingvande
produktie(cyprofuram),doorhetontstaanvanresistentie bijdeschimmel(furalaxyl,
metalaxyl),ofdoor reguleringvandetoepassing (grondontsmettingsmiddelen).
Chemischealternatievenzijnnietaanwezigofveelmindereffectief.
Niet-chemischemogelijkheden voordebeheersingvanPythiumzijnderhalve
dringendnodig.Voorzover nubekendbezitslechtseenkleintot beperktdeelvan
hetgeteeldesortiment resistentieof relatief lagegevoeligheidvoorPythiumaantasting.

Doelstelling
Voor hetontwikkelenvanbestrijdingsmethodenvanPythium is kennisoverde
biologie,deecologieendeverspreidingvandeschimmelindegrondenover het
infektie-enziekteprocesessentieel. Resultatenvaneendergelijkonderzoek kunnen
relatiefsnelworden benutvoordediversegewassenencultivars.
Bijaanvangvanhetprojectwarenerdriedeeldoelstellingen:
1. Hetvergarenvanalgemene informatie metbetrekkingtothetverloopvan
dePyf/7/u/n-aantastinginvollegrondgedurendehetteeltseizoenenheteffectvan
teeltmaatregelenhierop.

2. Ontwikkelingvan kwalitatieveenkwantitatievedetektiemethodenvoor
Pythium ingrond;metdezemethodenkunnendeonderzoekmogelijkheden
aanzienlijkwordenuitgebreid.
3. Hetontrafelenvandeelprocessendieeenrolkunnenspelen bijde
overleving,devermeerderingendeaantastingdoorPythium, zoalso.a.het
(micro-)biologischevenwicht indegrond,dewortelontwikkeling,deaanwezigheid
vanwortelresten engewasrotatie.
Hetgehelepakketaanonderzoekverschaft inzicht inde toepassingsmogelijkheden
voorcultuurmaatregelenen/of biologische methodenter beheersingvan Pythiumwortelrot.

5.

Tussentijdse evaluatie

Erheeft eentussentijdseevaluatie plaatsgevondenoverde periodevan01-05-1990
tot 01-11-1992.Bijstellingvanhetprogramma bleekniet nodigaangezienhet
onderzoekopschema lagendeeerdergeschetste probleembeschrijving nog
onverminderd vankrachtwas.Opbasisvandeverkregen resultaten isdenadrukin
hetonderzoek komenteliggenopaspecten diedeziekteweringvangrondtegen
Pythium beïnvloeden.Tevensisopdetweededeeldoelstelling,metbetrekkingtotde
ontwikkelingvan kwalitatieve detektiemethoden,eenzwaarder accentkomente
liggendanindeprojectbeschrijvingwerdvoorzien.Ditistoeteschrijvenaande
problemendiezichvoordeden bijhetidentificerenvanPythium-soorten. Doorhet
LBOwerdvanaf 1februari 1994,buitenditproject,extra capaciteit ingezetomde
ontwikkeling vaneendeterminatie-methode metbehulpvan DNA-techniekente
versnellen.

6.

Werkwijze

6.1 Pythium-detectie
Kwantitatieve detectie
Vooreendirecte bepalingvandePyfh/u/n-dichtheidingrond isgebruikgemaaktvan
een uitplaatmethode(Stanghellini&Hancock, 1970;zie bijlage4:uitplaatmethode).
Hiermee kanhetaantalaktieve Pyf/7/um-deeltjes ingrondworden bepaald.De
Pyf/7/um-dichtheidwordtvervolgens uitgedrukt in'colonyformingunits' pergram
grand(CFU/ggrond).
Voordebeoordelingvandematevanaantasting ineenvatbaargewasisgebruik
gemaaktvaneenwortelrot-index. Ditiseencijferopeenschaalvan0tot 5,waarbij
de matevanaantastingtoeneemtvan0(gezondewortels) tot5(zeerzwaar
aangetastewortels).
Proevenzijnaltijd inherhalingen opgezet. Ditbetekent datvanelke behandeling3
tot 8veldjes,potten,buizen,bakjes of monsterszijningezetengescoord.De
meeste proevenzijn bovendientweeofdriemaaluitgevoerd,waarnaderesultaten
gezamenlijk statistischzijnverwerkt. Bijderesultaten indetabellenstaanletters
vermeld, zgn.signifikantie-indexen. Dezelettersgevenaanwelke behandelingen
welof nietsignifikantvanelkaarverschillen.Behandelingen meteenzelfde letterzijn
nietverschillendvanelkaar,behandelingen met(uitsluitend) verschillende letterszijn
welsignifikantverschillend.

Kwalitatieve detectie
KwalitatievedetectieisbepalentotwelkePythium-soorteenisolaatbehoort.Er
bestaan meerdan honderdPythium-soorten, waarvanslechtseenaantalwortelrot
kanveroorzaken opbolgewassen.Aandeaantastingofaandegroeivande
schimmelopeenkunstmatigmedium(agar) isniettezienomwelkesoort(en)het
gaat. Deconventionele methodeomPythium-soorten tedeterminerenwerktopbasis
van morfologische eigenschappen metbehulpvaneenmicroscoop. Dezemethode
iszeertijdrovend, moeilijkentamelijkonbetrouwbaar. Binnendit project isin
samenwerking methetCentraal BureauvoordeSchimmelcultures (CBS,Baarn)
gestart metdeontwikkelingvaneenalternatieve determinatie-methode diesnelleren
betrouwbaarder is. Bijdezemethodewordtgebruikgemaaktvanverschillen inhet
erfelijk materiaal,hetDNA,vandiversePythium-soorter). Dezeverschillen inhet
DNAkunnen metspecialetechniekenzichtbaarwordengemaakt ineensoort
streepjescode; elkePythium-soort heeftz'neigen,specifiekestreepjescode (Buchko
& Klassen, 1990;Chen,1992;Chen,Hoy&Schneider, 1992;Lévesque,Vrain&De
Boer,1994).Wanneerdezecodevoorelkesoort bekendis,kaneenonbekend
PyfM/m-isolaatuitgrondof uitaangetastewortelsaande handvanzijn
streepjescodewordengedetermineerd.
Dezedeterminatie-methodeisvanaffebruari 1994verderontwikkeldineenseparaat
LBO-project doordrs.J.van Doorn.Indeloopvan 1995zaldezetechniek
beschikbaar komenvoortoepassing inhet Pythium-onderzoek.

6.2 Veldproeven
Ziekteverloop
Veldproevenzijn uitgevoerd indrieachtereenvolgendejaren ter bestuderingvano.a.
hetziekteverloop endegewasontwikkeling gedurendehetteeltseizoen enheteffect
vanlaatplantenbijdefijnbollige iris"WhitevanVliet'(zift5-6)endekrokussen
'Golden Bunch'(zift 7-8) en'Flower Record'(zift7-8). Hiertoezijn PVC-buizen
(lengte60cm,diameter 10cm)gevuldmetalof nietbesmettegrond,verticaal
ingegravenopdeLBO-proeftuin enbeplant.Hetplantgoedisvoordebewaring
gedurende 15minutenontsmet in 1% formalineentotaandeplantdatumbewaard
bij30°C(iris) of23°C(krokus). Erzijntweeplantdatagehanteerd:vroeg= 1 eweek
oktober, laat=3eweeknovember. Nahetplantenzijnmaandelijksbuizengerooid
enzijnwaarnemingen gedaanaangewasgroei,aantastingenPyfft/um-dichtheidin
degrond.Tijdensdeproevenwerdendelucht-enbodemtemperatuur,neerslagen
grondwaterpeilgeregistreerd.
Doordezeproefopzet inbuizenwashettechnisch mogelijkomperiodiekde
gewassente rooienzonderdewortelstebeschadigenentevensomgrondmonsters
te nemenopelkegewenstedieptetotonder hetgrondwatemivo(gemiddeld
grondwaterpeilca.55cmondermaaiveld).
Inundatieproeven
Indeinundatiebakken opde LBO-proeftuinzijn invierachtereenvolgendejaren
inundatie-proeven uitgevoerd.Elkeinundatiebak (Ixbxh=140x85x85 cm)wasgevuld
metpraktijkgrond meteennatuurlijkePyto/wn-besmettingenisafzonderlijk aldan
nietgeïnundeerdgedurendeachtweken. Debakkenzijnvervolgens aldanniet
behandeldmetFongarideninoktoberbeplantmetiris'WhitevanVliet' ofmet
narcis'Carlton'.Nahetrooienisperbakdeopbrengstbepaald.

Tussengewassen
Tweeachtereenvolgendejarenzijnveldproeven uitgevoerdopde LBO-tuinomnate
gaanof deteeltvantussengewassen indezomerperiodenadeligegevolgenkan
hebbenm.b.t.deschadedoor Pythium ineenvatbaarvolggewas. Met Pythium
besmettegrondisbeginjulialofnietingezaaidmetgele mosterd(15kg/ha),
bladrammenas (20kg/ha), Phacelia (8kg/ha)ofTagetes patuia(10kg/ha).Om
zaadvormingtevoorkomenzijndegewassenindiennodigafgemaaid(m.u.v.
Tagetes). Degewassenzijneindseptember gehakseldenhalfoktober ondergewerkt
vlakvoor hetplantenvankrokuscv. Flower Record.Aan heteindvanhet
teeltseizoenvandekrokussenzijnopbrengstbepalingengedaan.

6.3 Kasproeven
Ominzichttekrijgen indeinvloedvandiverseteeltmaatregelenc.q.
grondbehandelingen opdevermeerdering enaantasting doorPythium enominzicht
tekrijgen indefactorendiebijdragenaandeziekteweringvangrondtegen Pythium,
was hetnoodzakelijkomkasproeven uittevoerenonder geconditioneerde
omstandigheden.
Substraat
Dekasproevenzijnuitgevoerdinrivierzandofinbollengrond (grondvandeLBOproeftuin).Vannature komenerinelk praktijkperceel bodemziektenvooren
bovendiendiversePyto/um-soorten,dienietteonderscheidenzijnvande Pythium
diekunstmatigwordtaangebrachtvoordekasproeven. Daaromwashet
noodzakelijk omdebollengrondvóórgebruiktestomen. Hiermeewerdenechter
behalvedeziekteverwekkers ookalleoverigeorganismen indegrondgedood.
Omdatditresulteert ineenzeeronnatuurlijkesituatie, heeftdegestoomdegrond
vóóraanvangvandeproeven minimaalzesmaanden buitengelegenomaande
luchtte herkoloniseren metmicro-organismen. Dezeniet-steriele, Pythium-vri]e
bollengrondheeftalssubstraatgediendvoordemeestekasproeven.
Besmetting
Inalle kasproevenzijnzowelbesmettebehandelingen alsonbesmette
behandelingen (controles) ingezet. EenkunstmatigePytfw'um-besmettingis
aangebrachtdoor2,5%tot5%aardemeelcultuurvaneenof meerisolaten uitde
LBO-collectiedoordegrondte mengen(ziebijlage4:aardemeelcultuur Pythium).
Voor proeven metiris,krokusenhyacintwarenditisolatenvan respectievelijk
P. macrosporum, P.irreguläre enP. intermedium.
Grondbehandelingen
Sterilisatievangrondisuitgevoerddoorteautoclaveren ( 2 x 1 uurbij 121°Cmeteen
tussenpoosvanminimaal24uur).
Inundatieisuitgevoerddoor kunstmatig besmette bollengrondgedurende 8wekenin
pottenonderwatertezetten. Hierbijisenigedoorstromingvanhetwater
gerealiseerdzoalsdieookindepraktijk optreedttijdensinundatie.
Chemischegrondontsmettingisuitgevoerd metmethylisothiocyanaat (MITC=
werkzame stofvanmetamnatrium,40%-oplossing,250 l/ha) endichloorpropeen
(DCP=cis-dichloorpropeen, 1160g/l,160l/ha)indichtgesealde plasticzakken bij
eentemperatuurvan20°Cgedurende5weken,gevolgddoor 1 weekuitwasemen.
GFT-compostisversgehaald bijdeCAW,Middenmeer. Dezeversecompostis
vervolgensgedurendeminimaal5wekennagerijpt bij20°Ceneenvochtgehaltevan
ca.50%(w/w).Decompostiswekelijksomgezet.Demaximaaltoegestanedosering
voor GFT-compostindevollegrondsteelt is6ton/ha perjaarof 12ton/haeenmaalin
tweejaar. 12ton/ha isomgerekendvoordepotexperimenten ca. 1% (w/v) rijpe
GFT-compost.DegerijpteGFT-compostwerddoordegrondgemengdéénweek
voordatdePyf/7/um-besmettingwerdaangebrachtende bollenwerdengeplant.

Keuzetoetsgewas
Demeestebolgewassenzijn mindergeschiktalstoetsgewasvooreensnelle
jaarrondtegebruiken biotoetsdoorbeperkte beschikbaarheid,langeteeltduuren
variabelegevoeligheidvoor Pythium. Daaromisgezocht naareengeschikt
zaaigewas datgevoeligzoumoetenzijnvoordePythium-soorten dieook
bolgewassen aantasten.Eendergelijkzaaigewas konnietwordengevonden.
Bovendien moestenvoorzaaigewassen deproefomstandighedendermateworden
aangepast,datdevertaalslag naarpraktijkomstandigheden buitengewoonmoeilijk
zouworden.Uiteindelijk isgekozenvoor iriscv.WhitevanVlietalstoetsgewas.In
enkele proevenzijntevenscrocus,hyacint,tulpenleliegebruikt (5bollenperpot).
Allebollenzijnvoordebewaringgedurende 15minutenontsmetin 1% formalineen
alsvolgtbewaard:
gewas cultivar
iris
krokus
hyacint
tulp
lelie

White van Vliet
Golden Bunch
Pink Pearl
Gander
Enchantment

zift
7-8
6-7
12+
11
14

bewaring
30°C,
23°C,
25°C,
20°C,
-1°C

8 wk 9°C + 2 wk 17°C
8 wk 9°C droog + 7wk 9°C geplant
4 wk 17°C + 7 wk 9°C geplant
1 wk 17°C + 1wk 5C

* kas:18°C- klimaatkamer metkunstmatigebelichting, 16uurlicht
23°C- kas(daglicht)
13°C- kas(daglicht),4weken
17°C- kasmetbelichting (Sont-T lampen),8weken
Waarnemingen
Ronddebloeitijdzijndewortelsvande plantenmetwaterschoongespoeld enisper
potdegemiddeldeaantasting bepaald(wortelrot-index:van 0=gezondtot5=zwaar
aangetast).Tevenswerduitelkepoteengrondmonstergenomenomde Pythiumdichtheidtebepalen.

6.4 Laboratoriumproeven
Omeengedetailleerder beeldte krijgenvandeprocessendiezichindegrond
afspelen onder invloedvansterilisatie, inundatie,chemischegrondontsmettingen
toediening van 1% gerijpteGFT-compost, isoplaboratoriumschaal gekeken naarde
groeisnelheidvanPythium endemicrobiëleaktiviteit inalof nietbehandeldegrond.
Groeisnelheid vanPythium doorgrond
Omte bepalenofdegroeisnelheidvanPythium door grondwordtbeïnvloeddoor
bovengenoemde grondbehandelingen zijn plasticbakjes ( I x b x h =2 0 x 9 x 9 cm)
gevuld metalof nietbehandelde bollengrond.Langseenkortezijdevandebakjes
isvervolgens Pythium aangebracht. Omenigegroeitegaranderenissteeds2g/l
havermoutmeeldoor hetzandgemengdalsvoedingsbronvoorPythium. Periodiek
zijnopregelmatigeafstandvanhetinoculumgrondmonstersgestokendiezijn
uitgelegdopeenselektief mediumvoor Pythium (zie bijlage4:selectief mediumvoor
Pythium, CMA)omdeaanwezigheidvandeschimmelte kunnenscoren.Doorde
periodiciteitvandemonsternameskondegroeisnelheidvandePythiumworden
bepaald.

kas*
18°C
18°C
23°C
18°C
13717°C

Microbiële aktiviteitingrond
Micro-organismen ingrondproducerendehydrogenase-enzymenten behoevevan
hunenergiehuishouding. Deenzymaktiviteitkanwordengemetenenwordt
beschouwd alseengoedemaatvoordemicrobiëleaktiviteit indegrond.Omnate
gaanofdeaktiviteitvandebodemmicro-organismenwordt beïnvloeddoor
bovengenoemde grondbehandelingen isinalof nietbehandeldegrondde
dehydrogenase-aktiviteit gemeten (Alef, 1991;Domschetal., 1979;Smith&Pugh,
1979;zie bijlage4:bepalingdehydrogenase-aktiviteit). Dedehydrogenase-aktiviteit
zalgrotendeels afhankelijkzijnvanhetaantalmicro-organismenèndehoeveelheid
beschikbaarvoedingsstoffen indegrond;alserweinigvoedingsstoffenzijnzullende
micro-organismen weinigaktiviteitvertonen. Inverbandhiermeezijnerbepalingen
uitgevoerdzonderenmettoevoegingvanglucosealsextravoedingsbronvoorde
micro-organismen.

7.

Onderzoeksresultaten

Bijbemonsteringvandiversepraktijkpercelen isinelkperceelPythium gevonden.
Verschillen inPytfwiwn-dichthedenwarenertussen percelen,maarooktussen
monsterplaatsen binnendepercelen. Erisgeencorrelatiegevondentussende
totale Pytf?/i//77-dichtheidindepraktijkgrond endematevanaantasting iniris
(biotoets):veelPythium ingrondleiddenietzondermeertotveelaantastingen
omgekeerd geldtookdatweinigPythiumveelaantasting konveroorzaken.Een
mogelijkeverklaring hiervoor isdatslechtseendeelvandePytf?/um-soorteninde
grondziekteverwekkend (pathogeen) is.Deverhoudingwel/nietpathogène PythiumsoortenenookdeagressiviteitvandePytfj/i/m-soorten iswaarschijnlijk niet inelk
perceel hetzelfde.Ommeerduidelijkeidtekrijgenoverdeverschillende Pythiumsoortenzijn betereidentificatie-techniekennoodzakelijk (zie§6.1).
Inkasproeven isaannemelijkgemaaktdattoxischestoffen,die mogelijkworden
uitgescheidendoor Pythium, geengrote rolspelenbijdesymptoomvorming in
wortels.
Inalleonderstaandetabellenstaansteedsde resultatenvermeldvandebesmette
behandelingenvan proeven;indeonbesmette behandelingen isgeen Pythium
waargenomen.Inbijlage5staanvoorlopige resultatenvanproeven dieslechtséén
maalzijnuitgevoerd.

7.1 Ziekteverloop, effect van laatplantenenbewaartemperatuurvan
het plantgoed
Eenveldproef inbuizen isindrieachtereenvolgendejaren uitgevoerdter
bestudering vandewortelontwikkeling,hetaantastingsverloop ende
inoculumdichtheidgedurendehetteeltseizoen enheteffectvanlaat planten.De
proefisuitgevoerd metdefijnbollige iriscultivar'WhitevanVliet'ende
krokuscultivars 'Golden Bunch'en'FlowerRecord'.Deplantdatumbleekbijbeide
gewassendegewasontwikkeling en hetmomentvanaantastingtebeïnvloeden:
vroeggeplante bollen/knollenwerdenoverhetalgemeen binnenenkeleweken
aangetast,terwijllaat plantenleiddetotuitstelvanhetmomentvanaantastingtotin
januari. Deeersteaangetastewortelpuntjes verschenenaltijd 0-5cmonderde
bol/knol,onafhankelijk vanhetmomentvanaantasting.Naverloopvantijdwerden
ookopgroteredieptesymptomenzichtbaar enuiteindelijktradverslijmingen
vervroegde afstervingvandewortelsop.Laatplantenleiddealtijdtot uitstelvande
aantasting,waardoor hetgewasinhetvoorjaar gezonderewortelshad.
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DePyf/wm-besmetting, dieoverdeheledieptevandebuizenwasaangebracht, is
gedurende het heleseizoenopelkediepteteruggevonden,ookónderhet
grondwaternivo. Erisgeencorrelatiegevondentussenaantasting, inoculumdichtheid
en bodemtemperatuur.Ookbijzeerlagebodemtemperaturen(1°C)was Pythium
nogvolopaktief. Hetlijktdanookaannemelijkdat hetmomentvanaantasting niet
alleenwordt bepaalddoorde hoeveelheidofdeaktiviteitvandePythium inde
grond,maarookdoordeconditieendeontwikkelingvanhetgewasendewortels.
Laterplanten betekentdat hetplantgoedlangerwordtbewaard.Inkasproeven is
aangetoonddatdebewaartemperatuurvanhetplantgoeddewortelontwikkeling en
devatbaarheidvandewortelsvoorPythium kanbeïnvloeden.Naeenkoude
bewaring (9°C)warendewortelsvaniris'WhitevanVliet'dikkerentevens
vatbaardervoorPythium dannaeenwarmebewaring (30°C). Bijkrokus'Flower
Record' tradernaeenkoudebewaring(13°C)eensnellerewortelgroeienookeen
zwaardere Pyf/?/um-aantastingopdan naeenwarme bewaring(23°C).De
bewaartemperatuur hadgeeninvloedopdewortelontwikkeling ofdevatbaarheidvan
krokus'Golden Bunch'(tabel1).
Tabel 1:Pyto/'um-aantastinginirisenkrokus(0=gezond,5=zwareaantasting)
nabewaringvanhetplantgoedbijverschillendetemperaturen

bewaartemperatuur

iris
'WhitevanVliet'

9°C

2.5a

13°C

-

17°C

2.6a

23°C

-

30°C

0.3b

krokus
Flower Record'

krokus
'GoldenBunch'

3.0a

1.9a

1.4 b

1.5 a

Eencombinatievanlaatplanteneneenhogebewaartemperatuur kanleidentot
uitstelvanaantasting.Ditvoordeligeeffektdientechterzorgvuldigteworden
afgewogentegen mogelijk nadeligeeffektenvanlaatplantenenhoge
bewaartemperaturen.Voor kleineplantgoedmatenvanirisgeldtdatlaat plantenen
warmbewareneenpositief effekt kanhebbenopdeopbrengst;devertraagde
gewasgroei leidtinhetvoorjaartoteenlatereopkomstvandespruit,waardoor
mindervorstschadeenbovengrondse infektiesoptreden.Ditgeefteen
opbrengstverbetering. Bijtwijfelmatenechterwordtdoorlaatplantenhet
bloeipercentage verhoogd.Ditisongewenst,omdatdebloeileidttoteenreduktie
van netaantal ronde,leverbarebollen.Bijkrokusleidt laatplantenenwarmbewaren
toteenverhoogde kansoppenbreukenversteningvandeknollen.Devertraagde
gewasgroei resulteert bijditgewasdoordekortereproduktieperiode ineen
opbrengstreduktie. Erzijnhierinechtergroteverschillentussencultivars.
Alseeneventueleopbrengstderving wordtgecompenseerddoor minderschadeals
gevolgvanPythium, dan islaatplanten persaldovoordelig.Dezeoptelsomis
afhankelijkvangewas,cultivarenziftmaat.
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Theoretisch kunnencultivarsworden ingedeeld inviergroepen,gebaseerd ophun
vatbaarheidvoor Pythium engevoeligheidvoor laatplanten (alofgeen
opbrengstderving). Intabel2staatdezeindeling,waaraan pergroepeenadvies
overvroegoflaat planten isgekoppeld.Indetabellen3en4staatvermeldtotwelke
groependiverse iris-enkrokus-cultivars behorenvolgensdezeindeling.Deteeltvan
Crocus vermis beslaatmeerdande helftvan hetkrokusareaalenmetnamedeze
grootbloemigekrokussenvormeneengroepwaarvoor laatplantenproblematisch is
(groep4). Ineenveldproef metdegrootbloemige krokuscultivar 'Flower Record'op
besmettegrond heeft laatplantennietgeresulteerd ineensignifikanteopbrengstverbeteringdoordatde'Flower Record'erggevoeligisvoor laatplanten(resultaten
inbijlage5,tabelI).Welmagwordenverwachtdater, alsgevolgvanminder
aantasting,bijlaatplantenminder Pytfj/i/m-besmetting indegrondisopgebouwd
dan bijvroegplanten(ditisnietonderzocht). Hetistevenswaarschijnlijk dat bij
anderekrokussoorten,diemindergevoeligzijnvoorlaat planten,de
opbrengstbalanswel positiefuitvalt.Vooreenbetereonderbouwingvande
groepenindelingzalvanmeercultivarsdevatbaarheidvoorPythium ende
gevoeligheidvoor laatplantenonderveldomstandigheden moetenworden getoetst.
Mogelijkisookmeteenoptimaliseringvandebewaartemperaturennogwinstte
behalen.

Tabel2:Theoretischegroepsindelingvoor irisenkrokus metbetrekkingtot
planttijdstip,gebaseerdopvatbaarheidvoor Pythium engevoeligheid
voor laatplanten

groep

vatbaarheidvoor gevoeligheidvoor
Pythium1)
laatplanten2'

planttijdstip31

1.

-

vroeg/laatplanten

2.

-

vroegplanten

3.

+

laatplanten

4.

+

noginonderzoek

1)aantasting :-<2.5 <+
2)opbrengstreduktie<10%
3) iris
:vroeg=halfoktober, laat=eindnovember
krokus :vroeg=eindseptember, laat=eindoktober
Tabel 3:Groepsindelingiris-cultivars

areaal soort

ziftmaat

90 grofbollige iris

kleinemaat
twijfelmaat

2.0

groep1
groep2

10 fijnbollige iris

kleinemaat
twijfelmaat

3.9

groep3
groep4

* 1=nietvatbaar, 5=zeervatbaarvoorPythium
(gegevensontleendaanVanKeulen&VanAartrijk, 1993)
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vatbaarheid
(1-5)'

Tabel4:Groepsindeling krokus-soorten
%
areaal soort
56

geteste
cultivar

Crocusvernus

FlowerRecord,

(grootbloemige)

Pickwick

20

Crocuschrysanthus

17

vatbaarheid
1-5*
3.5

groep4

CreamBeauty

2.9

groep3/4

Crocus flavus

GroteGele

3.0

groep3

4

Crocustomasinianus

RubyGiant

1.7

groep2

1

Crocusancyrensis

GoldenBunch

5.0

groep3/4

2

overig

-

1.0-5.0

?

1=nietvatbaar, 5=zeervatbaarvoorPythium
(gegevensontleendaanVan Keulen&VanAartijk,1993)

7.2 Pathogeniteitstest
Inverband metgewasrotatie ishetbelangrijktewetenofbepaaldePytf?/i/m-soorten
instaatzijndiverse bolgewassenaantetasten. Metanderewoorden,isvoorelke
pathogène(=ziekteverwekkende) Pythium-soort eenwaardplantenreeks vastte
stellen?VijftienPyf/ï/u/r7-isolaten(waarvanzeswarengedetermineerd)zijngetestop
hunvermogenomwortelrotteveroorzaken iniris,krokus,hyacint,tulpenlelie,een
zgn. pathogeniteitstest. Veelisolaten blekeninstaatomdetoetsgewassen inmeer
ofminderemateaantetasten(resultaten inbijlage5,tabelII). Erwarenverschillen
inpathogeniteit tussenPythium-soorten, maarooktussen isolatenvandezelfde
soort. Opbasisvandezeresultaten kannietwordengeconcludeerd ofersprakeis
vaneenwaardplantenreeks perPythium-soort. Teveldezaldematevanaantasting
waarschijnlijk grotendeelsafhankelijkzijnvanomgevingsfactoren endeconditievan
hetgewas.Daarbovendienmagwordenverwachtdatinelkperceeleenmengsel
vanPythium-soorten voorkomt indegrond,kanergeenconclusiewordengetrokken
overeenalgemeenadviesvoorgewasrotatie metbolgewassen. Deopvattingdat
eenbreedrotatieschemaeenbijdragezoukunnenleverenaandebeperkingvande
infectiedruk blijftgehandhaafd.

7.3 Tussengewassen
Deteeltvantussengewassen indezomerperiode isinopkomst,onderandere
doordat detoepassingvandrijfmestvoordestuifbestrijding aan bandenwordt
gelegd.Inhetnajaarwordendetussengewassenafgemaaidofgehakseldenvlak
voor plantendoordegrondgewerkt.Pythium iseenpotentieelsnelgroeiende
schimmel,diegebruik kanmakenvano.a.gewasresten alsvoedingsbron.De
vermeerdering enverspreidingvanPythiumzoudusgestimuleerd kunnenworden
door hettelenvaneenvatbaargewasofdeaanwezigheidvangewasresten inde
grond. Inkasproevenmetgelemosterd,bladrammenas, PaceliaenTagetespatuia
(afrikaantjes) isonderzochtofdezegewassenvatbaarzijnvoor Pythium enofde
aanwezigheid vanversewortelresten vandezegewassen invloed heeftopde
Pyf/7/u/77-aantastingineenvatbaarvolggewas(iris).
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Inhetzaailingstadium bleek PhaceliatamelijkvatbaarvoorPythium. Aantastingvan
destengelbasis leiddetotomvalenafstervingvandezaailingen.Zaailingenouder
dantweewekenwerdenresistenttegenPythium. DezaailingenvanTageteswaren
enigzinsvatbaar, terwijldievangelemosterdenbladrammenas nietvatbaarwaren
voorPythium. Verder isgeblekendatdeaanwezigheidvanversewortelrestenvan
gele mosterd,bladrammenas, PhaceliaenTagetesinbesmettegrond nietleiddetot
eentoenamevandePyf/7/ï;/n-aantastinginiris.Veldproevenzijn ingezetmetcrocus
'Flower Record'.Geblekendateenvoorteelt metbijvoorbeeldTagetes kanleidentot
eenopbrengstderving (ziebijlage 5,tabelIII). Inhoeverredezeopbrengstgegevens
inverbandstaan meteenPyfft/um-aantasting konnietuitdeproevenworden
herleid. Hetonderzoekwordtvoortgezet.

7.4 Inundatie
Pythium iserggevoeligvoorconcurrentiedooranderemicroörganismenomvoedsel
enruimte(Cheneral., 1988;Elad&Chet, 1987;Kreutzer, 1965;Greenhalgh&
Siobhan, 1984).Ditzoueenverklaring kunnenzijnvoorhetfeitdateen Pythiumbesmettinginpraktijkgrond vaakslechtseenlichteaantastingveroorzaakt,terwijl
dezelfde besmetting ingesteriliseerde grondeenzeerzwareaantastinggeeft.
Opbasishiervan magwordenverwachtdateenernstigeverstoringvandebodemmicroflora kanresulteren ineenverhoogd risicoopPytfï/um-aantastingingevalvan
(her-)besmettingvandegrond.Tijdensinundatiewordteendeelvandebodemmicroflora gedood,waarondereenaantalziekteverwekkers, maarooknuttigemicroorganismen.Onderzochtisofdezeverstoringvandebodemmicroflorakanleidentot
eenverhoogdrisicoopPyfte/m-aantasting. Inkasproeven metgesteriliseerde grond
eneen kunstmatige Pytfj/i/m-besmetting hadinundatiegeeneffectopde Pythiumaantasting inirisenkrokus. DitgeeftaandatPythium nietdirectwordtbeïnvloed
door inundatie. Inkunstmatigbesmette praktijkgrond echterveroorzaakte Pythium na
inundatieeenzwaardereaantastingdaninniet-geïnundeerdegrond(zietabel5).Dit
kanmogelijkwordenverklaarddoorhetwegvallenvandeconcurrentiedoorandere
micro-organismenalsgevolgvandeinundatie.

Tabel5: Effectvaninundatieinbesmettesteriele-enniet-sterielegrondopde
Pyfft/u/n-dichtheid (CFU/ggrond)vlakvoorplantenendeaantasting
inirisenkrokus(0=gezond,5=zwaaraangetast)
behandeling
steriel inundatie
+
+

+

+
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Pytfj/t/m-dichtheid
iris
krokus

aantasting
iris
krokus

250 a

181 a

4.1 c

4.6 a

106 b

111 a

3.9 c

4.0 a

15c

43 b

1.2 a

2.3 b

11 c

50 b

2.5 b

4.4 a

Insemi-praktijkproeven(ininundatiebakken) isaangetoonddathetinunderenvan
praktijkgrond meteennatuurlijke Pyf/7/t/m-besmettingkan leidentoteenopbrengstreduktievan 10-20%iniris(tabel6en7). Ditwasniethetgevalinde Pythium-vrije
behandeling (met Fongarid). Hierbijtradzelfseenopbrenstverbetering op,mogelijk
doordatandereziektendanPythiumwèleffectiefwerdenbestredendoorde
inundatie.Hetisderhalvebeteromnainundatieeengewastetelendatniet
gevoelig isvoorPythium. Aangetoond isdatde nadeligeeffectenvandeinundatie
zijnverdwenen nadatéénjaar hetnietgevoeligegewasnarciswasgeteeld.Hetjaar
daarnaiserinirisgeenverhevigdePyf/ï/t/m-aantastingmeerwaargenomen(zie
tabel7).

Tabel6: Relatieveopbrengstvanirisnaalofnietinunderen
vanbesmette praktijkgrond metenzonder
toevoegingvanFongaridvlakvoorplanten
behandeling
inundatie
Fongarid

relatieve
opbrengst

-

100 b
+

102 b

+
+

90 a
+

115c

Tabel7: Relatieveopbrengstvanirisinbesmette praktijkgrond bijteelt
direktnaalofnietinunderenennadeteeltvannarcis
teeltschema:
jaar 1

inundatie

inundatie

jaar 2

relatieve
opbrengst

iris

100a

iris

80 b

narcis

iris

100a

narcis

iris

100a
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7.5 Chemischegrondontsmetting
Chemischegrondontsmetting wordtalgemeentoegepastvoordebestrijdingvan
ziekten enonkruiden.Onderzoek isgedaan naardedirecteenindirecteeffectenvan
grondontsmetting metdichloorpropeen (DCP)enmethylisothiocyanaat(MITC,
werkzamestofvanmetamnatrium)opPythium.Aangetoond isdateendeelvande
Pytfj/'um-populatie indegrondeengrondontsmettingsbehandelingoverleeftdoordat:
1. dePyf/7/t/m-dodendewerkingvandichloorpropeen beperktis(resultatenkasproef
bijlage 5,tabelIV)
2. bijmeermaligetoepassingvanmetamnatriumdemicro-organismeningrondzich
aanpassen (adaptatie),waardoor ereenversneldeafbraakvan hetmiddelkan
optreden;dePyf/7/'um-dodendewerkingzaldaardoor afnemen(Lebbink, 1988)
3.dieperegrondlagen (>30cm) nietwordenontsmet (Schik&Rouwette,1986).
Doorgrondontsmetting worden behalveziekteverwekkers ooknuttigemicroorganismen gedood,zoalsconcurrentenenantagonistenvanPythium. In
kasproeven isbekekenofdezeverstoringvandebodemmicrofloraook kanleiden
toteenverhoogd risicoopaantasting,m.a.w.toteenafnamevandeziektewering
vandegrond,wanneereenPytfw'um-besmettingoptreedtvlakvoor het planten.In
sterielegrond isgééneffectwaargenomen vandegrondontsmetting metMITCof
DCPopdePytfj/'um-dichtheid endeaantasting.Indeniet-sterielegrond
daarentegen,konPythiumzichnagrondontsmetting betervermeerderen eneen
zwaardere aantastingveroorzaken danzondergrondontsmetting (zietabel8en
bijlage5tabelV). Uitzondering hieropvormtdehyacint,waarbijindeontsmette
grondweleenhogerePyf/7/um-dichtheidisgevondenmaargeenzwaardere
aantasting.
Tabel8: Effectvanchemischegrondontsmetting metmethylisothiocyanaat (MITC)
ofdichloorpropeen (DCP) inalofnietgeautoclaveerde grondopde
Pyf/7/um-dichtheid (CFU/ggrond)endeaantasting iniris(0=gezond,
5=zwaaraangetast) nabesmettingvlakvoorplanten
wel/niet
steriel

ontsmet

+

-

55a

3.7a

+

MITC

50a

3.8a

+

DCP

52a

3.7a

-

-

7d

0.5c

-

MITC

26b

3.0b

-

DCP

16 c

2.5b

Pythiumdichtheid

aantasting

Geconcludeerd kanwordendatchemischegrondontsmetting geen 100%dodingvan
Pythium geeft,terwijldeziekteweringvandegrondtegenPythium vermindertals
gevolgvandeontsmetting. De(gedeeltelijke) dodingvanPythium kaninde
eerstvolgendeteeltleidentot minderaantasting,maareenverminderde ziektewering
kanoptermijnjuist leidentoteenverhoogdrisicoopaantastingwanneereen
vatbaar bolgewaswordtgeteeld.
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7.6 GFT-compost
Teeltmaatregelen zoalsstomen,inundatieenchemischegrondontsmettinghebben
verstoring vanhetmicrobiologisch evenwichtindegrondtotgevolg. Dezemaatregelen
kunnen leidentoteenafnamevandeziekteweringtegenPythium. Natuurlijk herstelvan
hetbiologischevenwicht kosttijd(maanden,jaren).Gedurendedieperiodekanbeter
geenvatbaargewaswordengeteeld.Gezochtisnaarmogelijkheden om hetbiologisch
evenwicht endaarmeehetPythium-werend vermogenvandegrondversneldte
herstellen.Kunstmatigeintroduktieindegrondvanenkelespecifiekeantagonistenof
concurrenten vanPythium heeft inkasproeven nietgeleidtotminderaantastingdoor
Pythium. Voortszijn kasproeven ingezetwaarbijgerijpteGFT-compostaangrondwerd
toegevoegd.VersecompostisophetLBOnagerijpt. Bijdenarijpingisgetrachteenzo
hoogmogelijke microbiële bezettingeneenzolaag mogelijkevoedingswaardevande
compostte bewerkstelligen.Toedieningvandecompostaandegrondwasvooral
bedoeldalsenting metmicro-organismen.Ineerste instantieisindeproeven uitgegaan
vantwee uitersten inziektewering,namelijkwelennietgesteriliseerdegrond.Hieraanis
GFT-composttoegevoegd ineenvoordebollenteelttoegestanedoseringvan12
ton/ha. Eenweeknadetoedieningvandecompostisdegrondkunstmatigbesmet
metPythium enbeplant.Omnategaanofheteffectvandecompostinderdaadeen
biologischegrondslag hadisookeenbehandeling metgesteriliseerde compost
uitgevoerd. Deresultatenvandeproevenmetirisstaanintabel9.Hetgroteverschilin
inoculumdichtheidenPyf/7/um-aantastingtussendewelennietgesteriliseerdegrond
(zonder compost) isvolgensverwachting.Immers,inafwezigheid vanconcurrenten
en/ofantagonisten (sterielegrond) kanPythiumzichsnelvermeerderen eneenflinke
aantastingveroorzaken.Doordebeëntingvandesterielegrondmetmicro-organismen
vanuitdecompostzijndeinoculumdichtheid endeaantastingsignifikant onderdrukt.
Toediening vangesteriliseerde compostaansterielegrondenvancompostaannietsterielegrondhadgeensignifikant effectopde Pythium.
Geconcludeerd kanwordendatdetoevoegingvanGFT-compostaaneenbiologisch
ernstigverstoordegrondkanbijdragenaandebeperkingvandeschadedoorPythium.
OmnategaanofmetdezetoepassingvanGFT-compostookdeziekteweringin
geïnundeerdeenchemischontsmettegrondkanworden hersteld,zijn(éénmalig)
kasproeven uitgevoerdmetiris.Hierbij isgerijpteGFT-compostwelof niettoegediend
aangeïnundeerdegrondenaanchemischontsmettegrond(methylisothiocyanaat).De
voorlopige resultatenstaaninbijlage5,tabellenVIenVII.Hetaantastingsnivo inde
inundatieproefwaserglaag.Erisechterweleensignifikanteverminderingvande
aantasting opge-treden indegeïnundeerdegrondnadetoedieningvandecompost.
Eenvergelijkbaareffectiswaargenomen nahetuitvoerenvangrondontsmetting:de
toedieningvandecompostaanontsmettegrondresulteerde inminderaantasting.Er
wasechterslechtseengedeeltelijk herstelvandeziektewering indeontsmettegrond.
DevoorlopigeconclusieluidtdatgerijpteGFT-compostbijdraagtaanhetverhogenvan
deziektewering tegenPythium ingeïnundeerdeenchemischontsmettegrond.
Tabel9: EffectvangerijpteGFT-compostinalofnietgesteriliseerdegrond
opdePyf/7/um-dichtheid(CFU/ggrond)enaantastinginiris(0=gezond,
5=zwaaraangetast) na besmettingvlakvoorplanten
steriel

compost

+

Pyfft/u/n-dichtheid

aantasting

75 a

3.7 a

+

+*

72 a

3.9 a

+

+

10b

1.4 b

4 bc

1.3 b

2c

0.9 b

gesteriliseerdecompost
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7.7 Groeisnelheid vanPythium doorgrond
Ineenlaboratoriumproef isdegroeisnelheidvanPythium gemeten inonbehandelde
grond(nietsteriel), gesteriliseerdegrond,geïnundeerde grond,chemischontsmette
grond(methylisothiocyanaat)engesteriliseerdegrondmet 1% gerijpteGFT-compost.
Devraagstelling voordezeproefwas:isereencorrelatietussendePytfw't/m-aantasting
indekasproevenendegroeisnelheidvanPythium doordegrondna hetuitvoerenvan
dediversegrondbehandelingen.Verwachtzoukunnenwordendatdegroeisnelheidvan
Pythium doordegrondtoeneemt naarmatedeziekteweringvandegrondminder isen
dematevanaantastingzwaarder.
Deresultatenvandezeproefstaaninfiguur 1. Designifikantie-indexenzijnberekend
op basisvandegemiddeldegroeiafstand per behandeling.Inonbehandelde, niet
sterielegrondwasereengeringegroeivandeschimmel.Ingeïnundeerde grondenin
ontsmettegrondwaseensnelleregroeitezien,endesnelstegroei iswaargenomenin
sterielegrond.Dezeresultatencorrelerengoedmetdeaantasting indekasproeven:
eenzwareaantastingeneenhogePyfh/um-groeisnelheidnagrondbehandelingendie
deziekteweringverstoren.Detoevoegingvancompostaansterielegrondleiddetoteen
aanzienlijke reduktievandeschimmelgroeidiezelfs nogtragerwasdandiein
onbehandeldegrond.Indekasproevenwasdeaantasting insterielegrondmet
compostechterevenzwaarals innietsterielegrond.Ditverschiltussende
laboratoriumproef endekasproevenwordtmogelijkveroorzaaktdoordat inde
kasproeven hetinoculumhomogeendoordegrondisgemengd,waardoor groeivande
schimmeldoordegrondnietessentieelhoefttezijnvoor hetoptredenvanaantasting.
BehalvedegroeisnelheidvanPythium doordegrondspelen mogelijkookandere
factoreneenrolbijdeziektewering.

nietsteriel

steriel

geïnundeerd

ontsmet

grondbehandeling
Figuur 1: GroeivanPythium doorgrondna3,5,7, 10en 13dagen
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steriel+GFT

7.8 Microbiële aktiviteit ingrond
Micro-organismen ingrond producerendehydrogenase-enzymenten behoevevan
hunenergiehuishouding. Deenzymaktiviteitkanworden beschouwdalseengoede
maatvoordemicrobiëleaktiviteit. OmdatPythium bekendstaatalseenschimmel
diezeer gevoeligisvoorconcurrentie dooranderemicro-organismenendittevens
experimenteel isbevestigd,zoudedehydrogenase-aktiviteit eengoede maatkunnen
zijnvoordeconcurrentiekracht vandebodemmicroflora endaarmeeeenmaatvoor
deziekteweringvande grond.
Dedehydrogenase-aktiviteit isbepaaldinniet-sterielegrond,gesteriliseerdegrond,
geïnundeerde grond,ontsmettegrond(methylisothiocyanaat) ensteriele grondmet
GFT-compost.
Zondertoevoegingvanextravoedingsstoffenwarenergeensignifikanteverschillen
inenzymaktiviteittussendenietsterielegrondendeoverigegrondbehandelingen.
Natoevoegingvanglucosealsvoedingsbron echterblekenerwelsignifikante
verschillentezijntussende behandelingen (zietabel 10).Delaagste enzymaktiviteit
isgemeten insterielegrond.Deenzymaktiviteit ingeïnundeerde enchemisch
ontsmettegrondwas hogerdandieinsterielegrond,maar lager danin nietsteriele
grond. Endehoogsteaktiviteitisgemeteninsterielegrondmetcompost.Deze
resultatenzijnomgekeerdevenredigmetdegemetentoenameingroeisnelheidvan
Pythium doordegrondendeaantasting inde kasproeven. Erisduseenafname
vande microbiëleaktiviteitgemetennahetuitvoerenvangrondbehandelingen die
deziekteweringverstoren. Detoevoegingvancompostleiddetoteenaanzienlijke
verhogingvandemicrobiëleaktiviteitindelaboratoriumproef eneenherstelvande
ziektewering indekasproeven.
Omgoedtekunnen inschattenofdezerelatief eenvoudigeenzymbepalingeen
goede maatkanzijnvoordeziektewering vangrondzijn meerbepalingen inkas-en
veldproevennodig.
Tabel 10:Dehydrogenase-aktiviteit (extinctiexlO"3)inalof
nietbehandeldegrondmettoevoegingvan
glucosealsextravoeding
grandbehandeling
geen (niet steriel)

dehydrogenaseaktiviteit
176 c

gesteriliseerd

17a

geïnundeerd

80 b

ontsmet (MIT)

112b

gesteriliseerd + GFT-compost

634 d

19

8.

Conclusies met betrekking totdoelen probleemstelling

Deoorspronkelijk beschrevenonderzoeksdoelenzijn ingrotelijnengerealiseerd.
1. Er iseenbeeldverkregenvan hetaantastingsverloop inirisenkrokusgedurende
hetteeltseizoen. Bijeenvroege plantdatumwordendeplanten binnenenkele
wekenaangetast,terwijl laatplantenleidttotuitstelvan hetmomentvan
aantastingtot injanuari.AangetoondisdatPythium ook bijzeerlage
bodemtemperaturennogvolopaktief is.Tevens isgeblekendatde
bewaartemperatuurvanhetplantgoeddevatbaarheidvoorPythium beïnvloedt.
Hetlijktdanookaannemelijkdat hetmomentvanaantasting nietalleenwordt
bepaalddoordeaktiviteitvandePythium, maarookdoordeconditieende
ontwikkelingvan hetgewasendewortels.
2. Methodenzijnontwikkelden/ofaangepastvoorde kwalitatieveen kwantitatieve
detectievanPythium. Deze methodenzijnessentieel bijhetuitvoerenvanhet
onderzoek.
3.Aangetoond isdatderolvanmicro-organismen ingrondvandoorslaggevend
belangisvoordematevanaantastingdoorPythium. Praktijkgrond bevateen
natuurlijke matevanziekteweringtegenPythium. Teeltmaatregelenalsstomen,
inundatieenchemischegrondontsmettingblijkendezeziektewering ernstigte
verstoren. DetoedieningvangerijpteGFT-compostkanleidentoteen
(gedeeltelijk) herstelvandeziektewering in grond.
Op basisvandeopgedane kennis kanonderscheidwordengemaakttussenfactoren
dieweinigofgeen bijdrage leverenaanhetPyfö/um-probleemenfactorendievan
groot belangzijn. Hiermeeishetinzicht indetoepassingsmogelijkheden voorteeltmaatregelenenbiologische bestrijdingsmethodenaanzienlijkvergroot. Het Pythiumprobleemishiermeeechternognietopgelost,alisde richtingvooreenoplossing
wel aangegeven. Eendeelvandegegevensisgebaseerdopresultaten uit
laboratorium-enkasproeven.Dezezulleneerstnoginmeerjarige veldproeven
wordengetoetstvoordat definitieve conclusiesover praktischetoepassing kunnen
wordengetrokken.

9.

Samenwerking

BinnenhetUrgentieprogrammawaren ernauwecontacten metde
onderzoeksgroepen vandeprojecten 1.2(Overlevingenaktiviteitvan
virusoverdragende nematoden(Trichodoridaé) inde bloembollenteelt) en 1.3
{Rhizoctonia solaniintulpenirisinrelatietotbodemreceptiviteit)vanhetIPO-DLO,
waarmeehetonderzoektotindetailwerdbesproken.
BinnenhetLBOwerdnauwsamengewerkt metA.S.van Bruggen {Pythiumonderzoek indetulpebroeierij),ATh.J. Koster(geïntegreerde bestrijdingvan
Pythium) endegewasspecialisten vaniris(J.Schipper),crocus (P.vanLeeuwen)en
hyacint (P.Vreeburg).Dezesamenwerking bestonduitinformatie-uitwisseling,
overlegenafstemming bijdeuitvoeringvan proeven.Voortswasersamenwerking
metA.deCockvanhetCentraal BureauvoordeSchimmelcultures (CBS,Baarn)
metbetrekkingtot hetonderzoek naardemogelijkheden voordedeterminatievan
Pythium metbehulpvanDNA-technieken. Dezesamenwerking omvatte uitwisseling
van kennisenervaring,hetbeschikbaar stellenvanPythium-\so\aten enhet
uitwisselenvanDNA-probes. Depraktische uitvoeringvanhet DNA-onderzoekwerd
ophetLBOondersteundenlaterovergenomen door J.vanDoorn(Afdeling
Plantkwaliteit).
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Overlegenafstemming van hetonderzoekvondtevensplaats metonderzoekers
vandevakgroep FytopathologievandeLandbouwuniversiteit Wageningen(G.
BollenenG.Tuitert).Erzijncontactengelegdmetdr.J.G.Whiteendr.J.M.Whipps
van Horticultural Research Institute(Engeland),beideonderzoekers metjarenlange
ervaring inhet Pythium-onderzoek.
VerderzijndeZaadunie(Enkhuizen)endeCentraleAfvalverwerking West-Friesland
(CAW,Middenmeer) bereidgeweestomresp.zadenvandiversegewassen(voorde
ontwikkelingvaneenbiotoets) enGFT-compostkostelooster beschikkingtestellen
ten behoevevanhetonderzoek.

10. Aanbevelingen
Toepassingsmogelijkheden
Deontwikkelde methodenentechniekenzijndirekttoepasbaar invervolgonderzoek .
Dit betrefto.a. hetbuizensysteemvoorveldproeven,dedruppelmethodeterbepaling
vandeinoculumdichtheid,dedeterminatiemethode m.b.v.DNA-technieken ende
metingvandehydrogenase-aktiviteit alsmaatvoordemicrobiëleaktiviteit.De
gegevens uitdekasproeven metinundatie,chemischegrondontsmetting ende
toepassingvanGFT-compostzijnessentieelbijhetuitvoerenvan meerjarige
veldproeven invervolgonderzoek.
Erzijnsterkeaanwijzingenverkregenoverteeltmaatregelendiedenatuurlijke
ziekteweringvangrondkunnenverstorenc.q.herstellen.Opbasishiervankunnen
(on)mogelijkhedenvoorontwikkelingentoepassingvanalternatieve
bestrijdingsmethodenbeterworden ingeschat.Verwachtwordtdat maatregelenter
verbeteringvandeziekteweringtegenPythium ookeengunstigeffectzullenhebben
opdeziekteweringtegenRhizoctonia solanienTrichodorideaaltjes (zie
eindrapportage urgentieprojecten 1.2 en1.3) Deopgedane kenniswordtreeds
toegepastopdegeïntegreerde proefbedrijven DeNoordenDeZuidenin
aanvullendonderzoekvandiversegewasspecialisten ophetLBO.
Aangezienover hetverloopvanhetinfektie-enziekteproces indebollenteelten
overdepopulatiedynamiekvandeschimmelgedurendehetteeltseizoen nogerg
weinig bekendwas,heeft het projectveelnieuwefeitenenachtergrond-informatie
opgeleverd.
Vaneenaantalproevenzijnderesultatenookdirektvanbelangvoordepraktijk,
zoalsdeeffektenvanlaatplantenendebewaartemperatuurvanhetplantgoedop
dePyf/j/i/m-aantasting endeteeltvannarcisnainundatiealvorenseen Pythiumgevoeliggewasalsiristetelen(wellichtgeldtditookvoorgewassenalshyacinten
krokus).Methetoogopdevruchtopvolgingzullen,navoortzettingvanhet
onderzoek, ookderesultatenvandeproevenmetdetussengewassen ende
pathogeniteitsproeven vandirektbelangzijn.

Kennisoverdracht
Kennisoverdracht naardepraktijk heeftplaatsgevonden invoorlichtende publicaties
enlezingenen/ofposterpresentaties bijOpenDagenophetLBO,de
Programmadagenvanhet Urgentieprogramma enbijdiversebijeenkomstenvan
kwekersenvoorlichters. Erisveelvuldigoverleggeweestmetdegewasspecialisten
op het LBOenvandegeïntegreerde proefbedrijven,waardeopgedanekennis
reedswordttoegepast. Deverkregen kennisisenzal nogverderwetenschappelijk
wordengepubliceerd.Ditverslagbevatdebelangrijkste receptendie metnamevoor
vervolgonderzoek vangroot belangzijn.
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Vervolgonderzoek
Metingangvan 1mei 1995iseenvervolgprojektgestartdatvoor 50%via hetPVS
wordtgefinancierd door hetbedrijfsleven.DeinhetUrgentieprogramma ontwikkelde
enaangepasteonderzoeksmethoden en-techniekenzijndirecttoepasbaar indit
nieuwe projekt. Hetonderzoekzalzichrichtenopbeïnvloedingvandepopulatieen
deagressiviteitvandeziekteverwekker enverhogingvandeweerstandvande
bodemen hetgewas;denadruk ligt hierbijophetuitvoerenvan meerjarige
veldproeven.Hetonderzoekomvato.a.:
- voortzettingvan hettoetsenvandeeffecten vaninundatieenchemische
grondontsmettingopdemicrobiëleaktiviteit indegrondendevermeerdering,
verspreiding enaantastingdoor Pythium
-voortzettingvanhettoetsenvanheteffectvantoedieningvanGFT-composten
andere biologische produktenop hetherstelvandeziektewering ingrondenopde
vermeerdering enaantastingdoorPythium
- hettoetsenvancombinatiesvanbovengenoemdemaatregelen.
- hetontrafelenvanfactorenendeelprocessen indegronddiedeoverleving,
verspreiding,vermeerderingenaantastingdoorPythium beïnvloeden(zoals
microbiële aktiviteit, antagonisme,concurrentie)
- inventarisatieendeterminatievanPythium-soorten uitbloembollengrondenenhet
bepalenvanwaardplantenreeksen (methetoogopvruchtwisseling)
- voortzettingvanveldexperimenten mettussengewassen.

11.

Output

Deuitvoeringvandit project heeftgeresulteerd indevolgendeoutput:

Rapportages
Projectbeschrijving (1990), 10half-jaarlijkseverslagen,tussentijdseevaluatie(19901992)eneeneindrapportage(1990-1995).

Wetenschappelijke publicaties
Os,G.J.van,A.S.vanBruggen,W.J.M,vanGulik&T.L.J. Duineveld,1993.
Pythium inbloembolgewassen:een(wortel-)rotprobleem. Gewasbescherming
24(5):161-162.
Os,G.J.van&W.J.M,vanGulik, 1995.Effectsofflooding,soilfumigation,and
compostedorganic householdwasteonPythium rootrot inbulbous iris(abstract).
Acta Bot. Neerl. (inpress).
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik(inpreparation). DiseasedevelopmentofPythium
root rotinornamentalbulbculture.
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik(inpreparation). EffectoffloodingonPythium root
rotin bulbousiris.
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik(inpreparation). Effectofsoilfumigationonthe
diseasesuppressionofrootrotinornamentalbulbcropscausedbyPythium spp..
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik (inpreparation). Effectofcompostedorganic
householdwasteonthediseasesuppressionofPythium rootrotinornamental
bulbculture.
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Voorlichtende publicaties
Os,G.J.van&W.J.MvanGulik, 1991. EcologischeaanpakPyf/7/t/m-probleem:
Speurtocht naaralternatieve bestrijdingsvormenvanwortelrot. Bloembollencultuur
7:28-29.Vakwerk14:19-20.
Os,G.J.van&W.J.M,vanGulik, 1993. Wortelrot inteeltvanirisenkrokus:
bewaartemperatuurbeïnvloedtvatbaarheidvoor Pythium. Bloembollencultuur
12:31en Bloembollencultuur 13:5(rectificatie).Vakwerk20:32-33.
Os,G.J.van&W.J.M,vanGulik, 1994.Pythiumwortelrotinirisenkrokus:laat
plantenenwarmbewaren beperkenschade.Bloembollencultuur 12: 38-39.
Vakwerk22:12-13.
Os,G.J.van&W.J.MvanGulik, 1995.Aantastingdoor Pythium: geengevoelig
gewastelennainundatie. Bloembollencultuur 14:25.Vakwerk24:32.

Posters
Os,G.J.van&W.J.M,vanGulik, 1992.Ecology ofPythium spp.inornamentalbulb
culture.VI International Symposiumon Flower Bulbs, 12-15May,Skiemewiece
(Poland).
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik, 1992.Effectofcultural practicesonPythium in
ornamentalbulbculture.PhD-Summerschool-Tritrophicsystemsincrop
protection:anecologicalapproach,24-28augustus,Wageningen.
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik, 1992.Effectofcultural practicesonPythium in
ornamental bulbculture.ScientificSymposium-Oost-Europa,29-30October,
Lisse.
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik, 1993.TeeltmaatregelenenPythium: watgebeurt
erindegrond?Open middagenLBO,10-11februari,Lisse.
Os,G.J.van&W.J.MvanGulik, 1994.Bodemziektenenbouwplan:Pythium. Open
middagen LBO,16-17februari,Lisse.
Os,G.J.van&W.J.M,vanGulik, 1994.Effectsofflooding,soildisinfectionand
compostonPythium root rotinbulbousiris.PhD-Summerschool - Quantitative
ecologyofpestsanddiseases,5-8september,Wageningen.
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik, 1995.Pyfft/um-aantasting: hetgevolgvaneen
verstoord biologisch evenwicht. OpenmiddagenLBO,15-16februari,Lisse.
Os,G.J.van&W.J.M,vanGulik, 1995.Possibilitiesfor biologicalcontrolofPythium
root rotinomamentalbulbculturewithcompostedorganic householdwaste.
Congres"TheScienceofComposting",30meit/m2juni 1995,Bologna.

Lezingen
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik, 1992.BestrijdingvanPythium spp.inde
bloembollenteelt. Bijeenkomst Phytophthora enPythium contactgroep,28feb.
1992,PTGNaaldwijk.
Os,G.J.van&W.J.M.vanGulik, 1992.Niet-chemische bestrijdingvanPythium in
debloembollenteelt. Werkgroepvergadering bodempathogenenen
bodemmicrobiologie,6november,Aalsmeer.
Os,G.J.van&W.J.M,vanGulik, 1992.Teeltmaatregelen enPythium: watgebeurt
erindegrond? ProgrammadagUrgentieprogramma Bollenziekte-en
veredelingsonderzoek, 30september,Wageningen.
Os,G.J.van&A.S.van Bruggen,1993.Pythium indebloembollen-en
bolbloementeelt. Coachingsdag DLV, 17maart,Lisse.
Os,G.van,A. Landman,C.Conijn,A. Koster,C.Asjes,F.Zoon&H.vandenBerg,
1993.Tussengewassen.Colloquium21oktober, LBOLisse.
Os,G.J.van&A.S.van Bruggen,1993.Pythium inbloembolgewassen:
een(wortel-)rotprobleem. KNPVnajaarsbijeenkomst 11november,Wageningen.
Os,G.J.van&W.J.M,vanGulik, 1994.Pyfh/'um-aantasting:hetgevolgvaneen
verstoord biologisch evenwicht. Programmadag Urgentieprogramma, 3november
Sassenheim.
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Os,G.J.van, 1994.Pythium-aantasting: hetgevolgvaneenverstoord biologisch
evenwicht.Werkgroep bodempathogenenenbodemmicrobiologie,22november,
Wageningen.
Os,G.J.van,1994.Effectenvaninundatie,grondontsmetting enGFT-compostop
Pythiumwortelrot iniris.Klankbordgroep NOVEM/WAVGFT-composten
planteziekten,25 november,Wageningen.
Os,G.J.van&W.J.MvanGulik, 1994.EffectvanGFT-compostopde Pythiumaantasting iniris.Contactgroep Pythium &Phytophthora, 9mei,
Roelofarendsveen.
Os,G.J.van&W.J.M,vanGulik, 1995.Pythium inirisenkrokus:verstoringen
herstelvanziektewering ingrond.Contactgroep Pythium &Phytophthora, 19mei,
Lelystad.
Os,G.J.van, 1995.Effectsofflooding,soilfumigation,andcompostedorganic
householdwasteonPythium root rotinbulbous iris.WillieCommelinScholten
dag, 19januari 1995,Utrecht.
Os,G.J.van,1995.Pyfh/um-aantasting:hetgevolgvaneenverstoord biologisch
evenwicht. Bijeenkomst KAVBProduktgroep Iris,25januari 1995,Akersloot.
Os, G.J.van,1995.Pythium inirisenkrokus:verstoringenherstel
ziektewering.Vergadering contactgroep Pythium &Phytophthora,9mei1995,
Lelystad.
Os, G.J.van,1995.Effectsofflooding,soilfumigation,andcompostedorganic
householdwasteonPythium rootrotinbulbous iris.International Plant Protection
Congres,7juli 1995,DenHaag.

Reisverslagen
Os, G.J.van&A.S.van Bruggen,1992.Reisverslag studiereis Engeland,14-21juni.

Stageverslagen
Diversestudenten hebbendeafgelopenjarenophet LBObijgedragenaanhet
Pytfj/um-onderzoek indebollenteelt. Deverkregengegevenszijnweergegevenin
stageverslagen,verkrijgbaar bijdeLBO-bibliotheek.
Hasselo Smits-Hupkens,H., 1993.BiologischebestrijdingvanPythium inde
vollegronds bollenteelt. HogeschoolvanAmsterdam,HLOBiologie,01-11-1992
t/m30-04-1993.
Tiel, C, 1993.Pythium indevollegronds bloembollenteelt.Agrarische Hogeschool
Delft, 19-04-1993t/m16-07-1993.
Muijen,M.van,1995.Pyf/j/um-wortelrot indebloembollenteelt. ReyneveltCollege
Delft, 01-0901994t/m31-05-1995.

Overig
Os,G.J.van&A.S.vanBruggen,1992.Div.presentaties.Engeland,studiereis
14-21juni.
Os,G.J.van&A.S.van Bruggen, 1993.Pythium indebloembollen-en
bolbloementeelt: overzichtvanhetonderzoek. Direkteuren Proefstations
vergadering,2april,Lisse.
Os,G.J.van,1994.Ecologievaneenbodemschimmel.Delegatie Dienst Ruimteen
Groenvande ProvincieZuid-Holland,8december,Lisse.
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Bijlage 1- Organisatieoverzicht
Urgentieprogramma
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Bijlage 2 - Overzicht projecten
Urgentieprogramma
1.

Bollenziekte-en resistentieonderzoek

1.1

BestrijdingvanPythium spp.indebloembolenteelt.
Drs.ir. G.J.vanOs,LBO.

1.2 Overlevingenactiviteitvanvirusoverdragendenematoden
(Trichodoridae) indebloembollenteelt.
Ir. F.C.Zoon,IPO-DLO.
1.3

Rhizoctonia solani intulpen iris inrelatietotbodemreceptiviteit.
Ir.J.H.M.Scheider, Dr.ir. G. Dijst,IPO-DLO.

1.4a Resistentieveredeling tegen Fusariumoxysporum bijlelieengladiool.
Ir.Th.P.Straathof, CPRO-DLO.
1.4b Afweermechanismen inlelieengladiooltegenaantastingdoorFusarium
oxysporum. Dr. R.P. Baayen,IPO-DLO.

2.

Veredelingsonderzoek

1.5

Inbouwvanvirusresistentie inleliesviagenetischemanipulatie.
Dr.S. Langeveld,RUL/LBO.

2.1

Selectieentransformatievan pollen:analysevandegen-expressie
tijdens microsporogeneseenpollenfunctie.
Ir.L.vander Leede-Plegt,CPRO-DLO.

2.2

Genetische manipulatievantulp.
Drs.A.Wilmink,CPRO-DLO.

2.3

Invitroselectiemetbehulpvanmicrosporen bijlelie.
Dr. R.W. vanden Bulk,CPRO-DLO.

2.4

Protoplastregeneratie ensomatische hybridisatie bijtulpenlelie.
Dr. I.Famelaer,CPRO-DLO.

2.5

Toepassingvanbloembiologischetechnieken in soortkruisingsonderzoek
bijlelie,tulpengladiool.
Ir.M.G.M,vanCrey,CPRO-DLO.

2.6

Veredelingsonderzoek naar houdbaarheid bijlelieentulp.
Ir.J.J.M,vander Meulen,CPRO-DLO.

2.7

Langetermijn bewaringvanbolgewassen.
Ir. F. Bonnier,CPRO-DLO.

Bijlage 3- Projectbeschrijving1990
Probleem, aard en doelvan de aktiviteiten
Probleemstelling
Zoweldebloembollenteelt (lelie,iris,krokus,hyacint,e.a.)alsookde
bolbloementeelt (tulp,iris,lelie),wordenintoenemende mate bedreigddoor
problemenveroorzaakt doordebodemschimmel Pythium spp.Dezeschimmel
veroorzaaktwortelrot indegenoemdegewassen,hetgeenleidttotvroegtijdige
afsterving,slechte bolgroei respectievelijk bloemverdroging.Bestrijdingvandeze
ziektevondenvindt plaatsdoorvoornamelijk grondontsmettingen (dichloorpropeen/
etridiazolindebloembollenteeltvanonderanderehyacint;methylbromidein de
bolbloementeelt) engrondbehandelingen metspecifiekemiddelen(etridiazol,
fenaminosulf,metalaxylentubosan).Verwachtwordtdatopkortetermijngeen van
dezemiddelen meerkanwordentoegepast, hetzijdoor intrekkingvantoelatingen
danweldoorstopzettingvanproduktieofhetontstaanvanresistentie. Effectieve
alternatievenontbreken.

Pythium
Pythium iseenzeerwijdverspreid bodempathogeenindegematigdeklimaatzones.
Aantasting doorPythium spp. issterkafhankelijkvandeinvloed van
omgevingsfactoren opdeconditievandewaardplant.
Behalveeenpathogeenvoorveleverschillende plantesoorten isdeschimmel ook
eengoedesaprofyt. Doorz'nsnellegroeiisPythiumzeergoedaangepastvoorde
primairekolonisatievanorganische residuen.Indeaanwezigheidvaneengeschikt
substraatofeengeschiktegastheerwordensnelvoortplantingsstrukturen gevormd
zoalssporangiënenOosporen.Zokaninkortetijdeenenkeleinfectie leidentoteen
aanzienlijkeverhogingvandeinoculumdrukinde grond.Ruststrukturenworden
aangelegd indevormvandikwandigeOosporen.Dezezijninstaatom,in
afwezigheid vannutriënten,langeperiodesvankoude,warmte,droogteof
zuurstofgebrekteoverleven.Hetmagduidelijkzijndatzonder hetgebruikvan
chemische bestrijdingsmiddelen Pythium eenhardnekkig probleemindebodem kan
zijn.
Fundamenteelvoordebestrijdingvanditpathogeeniskennisoverde biologie,de
ecologieendedistributievandeschimmelinde grondenoverhetinfectie-en
ziekteproces.

Biologische bestrijding
OphetLBOinLissewordtalenigejarenonderzoekgedaan naarde bestrijding van
wortelrotveroorzaaktdoorPythium. Ditonderzoekwordtverrichtdoor Renéde
Greeff enismetnamegerichtopdetulpebroeierij.Gekekenwordto.a.naarde
verbetering vangrond-wortelfactorenenhetgebruikvanalternatievesubstraten.
Enkelejaren geledenisEmmaWeststeijnvanhetWCSinBaameenonderzoek
gestart naardebiologische bestrijdingindetulpebroeierij,insamenwerkingmet
RenédeGreeff;deresultaten metPseudo/nonas-bacteriënlijkenvooralsnog
bemoedigendvoorgebruik indebroeierij,metnameincombinatie metandere
alternatieve bestrijdingsmethoden.Ditonderzoekproject isditjaarechterstopgezet.
Anderonderzoek naar mogelijkeantagonistenwordtverrichtaano.a. Pseudomonas
fluorescens enP. putida (Becker&Cook, 1988),Pythium nunn (Paulitz& Baker,
1987; Paulitz&Baker, 1988), Trichoderma spp. (Nelsonetal., 1988)en Gliocladium
virens (Lumsden&Locke,1989).
Tevensisonlangseensamenwerkings-overeenkomstgeslotentussendeVerenigde
StatenenNederland metbetrekkingtotdebiologische bestrijdingvanbol-en
wortelrot veroorzaakt dooro.a.Pythium spp..Inditkaderzijnercontactentussen
RenédeGreeff endegroepvanR.D. LumsdenenJ.C.Locke.Dezegroepheeft
veelervaringophetgebiedvanbiologische bestrijdingvanPythium, Rhizoctonia en
Fusarium. Insamenwerking methetLBOwordtinhetnajaarvan 1990gestartmet
onderzoek naardebiologische bestrijdingvanPythium inbolgewassen(ineerste

instantie indetulpebroeierij). Desamenwerking houdtindat kennisenmateriaal
wordenuitgewisseld,methetdoelomviaonderzoekeffectieve antagonistente
selecteren.
Uitonderzoek isechterookgeblekendateenzeer lageinfectiedrukalgrote
problemen kanveroorzaken (Lumsdenetal., 1976;Stanghellini, 1974).De
verwachtingen vanantagonistenalsenige bestrijdingsmaatregel mogendan ookniet
te hooggespannenzijn,omdatterugdringenvandeinoculumdrukgeenverzekering
isvoor eenlageraantastingspercentage.

Raakvlakken metanderonderzoek
Bovengenoemd onderzoek naardebestrijdingvanPythium indetulpebroeierij heeft
raakvlakken methetonderzoek naardePytfj/um-bestrijding indevollegronds
bloembollenteelt, hoewelookgroteverschillen bestaan:bij hetPytfwum-probleemin
de bollenteelt isersprakevananderegewassendantulp,ander uitgangsmateriaal
meteenanderevoorbehandeling,eneenaanzienlijk langereteeltduur. Daarwaarin
de kasbovendienfactorenalssubstraat,temperatuurenvochtigheidte manipuleren
zijn, isditindevollegrond nagenoeg niethetgeval. Hetisdanooknietmoeilijkvoor
testellendatgroeienontwikkelingvanzowelplantalsschimmelendaarmeeookde
aanpakvanhetonderzoekende potentiële bestrijdingsmethoden inkas-en
vollegrondsteeltenvanelkaarverschillen.Als raakvlakken kunneno.a.alle gegevens
overfysischeomgevingsfactoren enoverdeeffectenvanantagonisten op Pythium
wordengenoemd.
OoknaarPythium indevollegrondisalveelonderzoekgedaan,metnamein
Amerika.Hetbetreft hiervooral Pyfo/um-problemeninzaailingen (damping-off)van
boonenkatoenopleem-enkleigronden(Hancock, 1977;Hancock, 1981;Lumsden
etal., 1976).Hierbijisgeenrelatiegevondentussen bodemtypeen
fluctuatiepatronen vandePyfft/t/m-populaties indegrond(Hancock,1977).
Verder isgeblekendatereenduidelijkevariatie isinaantasting afhankelijkvan
omgevingsfactoren,cultuurmaatregelenenPythium-soori (Stanghellini,1974).
Deamerikaanseonderzoekresultaten overPythium inzaailingenzijndusnietzonder
meeroverdraagbaar naardebollenteeltopzandgrond.Denoodzaak iserderhalve
omvergelijkbaar onderzoekteverrichten naarPythium indebollenteelt.
OverPythium indebollenteelt isnognauwelijksietsbekend.Saaltink (1969) heeft
onderzoekgedaannaarwortelrot inhyacinten.Denadruk inditonderzoek lagvooral
opdesymptoombeschrijving, hetontwikkelenvaninoculatie-techniekenenhet
testenvanchemischebestrijdingsmiddelen.
Uitde praktijken/oforiënterende proevenkomenaanwijzingen datbijvoorbeeldhet
laatplantenvandebollen(bijv.eindnovember)enhetplanten invastegrondveel
schadedoorPythium kunnenvoorkomen.Tevenswordtalopkleineschaal
geëxperimenteerd meto.a. inundatie,grondbedekkingenantagonisten.
OmhetPytf?/(7/T7-probleemindebollenteeltendeachtergrondvan bovengenoemde
verschijnselente kunnendoorgronden isnogveelonderzoek nodig,datmetbehulp
van beproefde methodenentechnieken (Hancock, 1981; Kao&Ko,1986;Lumsden
et al., 1976)kanwordenuitgevoerd.
Fundamenteel onderzoek naardebiologievanPythium ultimumenhet
infectieproces bij bolgewassenzalplaatsvindeninnauwesamenwerking metRené
deGreeff.
Hetinditproject beschrevenonderzoek aanPythium spp.endataan Rhizoctonia
solani(Urgentieproject 1.3,IPO-DLO)kennenbeideeenecologisch
fytopathologische aanpak.Onderzoek naarantagonistenvoordezeschimmelsin
relatietotdamping-offwordtookwelgecombineerd (Lumsden&Locke,1989).
Samenwerking tussenLBOenIPOligtdanookvoordehand,metnamewanneer
hetonderzoek naarantagonistenenontwikkelingvanmethodieken betreft.

Motivering ente verwachten effecten
Onderzoek isnoodzakelijk omindetoekomstdebloembollenenbolbloementeeltte
kunnenvrijwarenvanPythium-problemen. Hetonderzoekvandit projectzalzich
vooral moetenrichtenopdePyfft/u/rj-problemen indevollegrondsteeltvan
bloembollen.Verwacht magwordendathetprojektbinnendegestelde periodevan
5jaar inzichtverschaft inhetverloopvanhetinfectie-enziekteproces inde
vollegrond, indepopulatiedynamiekvandeschimmelonder invloedvan hetweeren
teeltmaatregelen,enindetoepassingsmogelijkheden voorbiologische
bestrijdingsmiddelenen/ofcultuurmaatregelen.
Aangezienvandezeaspecten bijbolgewassen indevollegrond nogergweinig
bekend iszal hetprojektveel nieuweinformatieopleveren,opbasiswaarvan
maatregelentervoorkoming (o.a.teelt-encultuurmaatregelen) en/of bestrijding
(biologische bestrijding)voordepraktijk kunnenwordengeadviseerd.
Fundamentele kennisoverde interaktiestussenschimmelenwortelenhet
infectieproces bij bolgewassenzoudenaangrijpingspunten kunnenverschaffen voor
onderzoek naarresistentieveredeling indetoekomst.

Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
Hetprojectomvatveld-,kas-enlaboratorium-experimenten,verzamelenvan
informatie uitdepraktijk, literatuurstudie,analysevandataenrapportagevan
resultaten.
Heteerste halfjaarzalgestartwordenmetdeeersteviervandehieronder
genoemdeaandachtspunten.Deeffectievevoortgangvandelatergenoemde
benaderingenzalmedeafhankelijkzijnvanhetsuccesvolverlopenvandepunten
1t/m4.
Tenzijandersvermeld inde proefomschrijvingzaleenvatbareiris-cultivarals
toetsgewaswordengebruikt. Deresultatenzullenderhalvebetrekkinghebbenop
iris. Omuitsprakentekunnendoenoveranderebolgewassendan iriszullende
proevent.z.t. herhaald moetenwordenmetdezebolgewassen.
1. HettestenvandepathogeniteitvandiversePyf/w'um-soortenen-isolaten
voordiversebolgewassen:
EenaantalisolatenvanP.ultimum enP. intermedium vanverschillende
herkomst (iris,hyacint,lelie,krokus)zalgetestwordenophunpathogeniteitop
iris, hyacint, lelieenkrokus.Deproefzaluitgevoerdworden indekas,waarbijde
bolleninkunstmatiggeïnfecteerdegrondwordengeplant. Naverloopvantijd
zullenwortelontwikkeiingenPyrM/m-aantastingwordenbeoordeeld.
Getrachtzalwordenomvoorelkisoiaateen waardplantenreeksvasttestellen
voorwatbetreftdegebruiktebolgewassen.Methetoogopdeherkomstvande
isolatenzoueendergelijkewaardplantenreeks direktinformatie kunnengeven
over mogelijkheden voorvruchtopvolging indepraktijk.
2. Nagaanwanneer indeteeltperiode infectie(s) plaatsvindt (vinden):
Ineenveldproefzulleneenvatbare iris-eneenkrokus-cultivarworden geplantop
eenperceelmeteennatuurlijkePyfft/t/m-besmetting. Periodiekzullengedurende
het heleteeltseizoen bollenvanbeidegewassengerooidworden,waarnahet
wortelstelselzowelmacroscopisch alsmicroscopisch onderzochtzalwordenop
Pytfj/um-aantasting.
Tevenszullenwortelsegmentenuitgelegdwordenopeenselectief
voedingsmediumvoorPythium. Doordeperiodiciteitvandewaarnemingen moet
eenbeeldontstaanvanhetverloopvandePytfwum-aantastinggedurendehet
teelt-seizoen.

Parallelaandebemonstering vandebollenzalookdeinoculum-dichtheid
indebodembepaaldworden metbehulpvandedruppelmethodevolgens
Stanghellini&Hancock (1970).Tevenszullenbodemtemperatuurenneerslag
geregistreerdworden.Gezochtzalworden naarcorrelatiestussen
bovengenoemdewaarnemingen.
3. Hetontwikkelenvaneen(liefetjaarrondtebenutten)toetssysteem,
waarvanderesultatenoverdraagbaar zijnnaardepraktijkomstandigheden:
Voor hetmetenvandeinfectiedrukvanPythium ingrondzaldebruikbaarheid
vanzaailingenworden beproefd(indekas).Hiervoorzalgebruikwordengemaakt
vaneenPyfM/m-isolaatafkomstigvanirisenvanzaailingenvaneenaantal
groente-enbloemgewassendieindeliteratuur aangemerktwordenalsgoede
gastherenvoor Pythium spp..
Vooroverleg,informatieenhetleverenvanzadeniscontactgelegd meteen
zaadfirma.Zadenzullengezaaidworden inkunstmatiggeïnfecteerde grondmet
diverseinoculum-dichtheden. Dekiemkrachtvandezaailingen endegevoeligheid
voor Pythiumzullen bepaald kunnenworden.Enhetkiemingspercentage zaleen
maatzijnvoordeinfectiedruk indegrond.Omeencorrelatietussenhet
kiemingspercentage vandezaailingenendePytf?/um-aantastingbijeenbolgewas
aantekunnentonenwordtookeenvatbare iris-cultivarinde besmettegrond
geplant.Tevenszalde inoculum-dichtheid indegrondinvitroworden bepaald
metbehulpvandedruppelmethodevolgensStanghellini &Hancock (1970),om
eencorrelatieaantetonentussen dezemeetmethodeende biotoetsmetde
zaailingen.
4. Bestuderingvanhetinfectieproces invitro:
Getrachtzalwordeneenofmeersystementeontwikkelen,waarinhet
infectieprocesenhetverloopvandewortelaantasting invitro kanworden
waargenomen.
Viaeendergelijk systeemzouevt.ookdeinvloedvandiversebiotischeen
abiotischefactorenopdeinfectie bestudeerd kunnenworden.
Alsplantmateriaalwordtvooralsnogoverwogenomirisen/ofdiverse
zaailingentegebruiken.
5. HetbestuderenvandeecologievanPythium (eneventueelantagonisten) onder
invloedvandiverseteelt-encultuurmaatregelen(teeltplan,antagonisten,
inundatie,grondafdekking, diepploegen,e.d.).
6. Selectieenontwikkelingvantoetssystemenvooreffectieve antagonisten
(Trichoderma spp., niet pathogènePythium spp.,Pseudomonas sp., Laetisaria
arvalis, e.a.) enoptimaliseringvande introduktie (onderandereformulering)van
dezeantagonistenten behoevevandebiologische bestrijding vanPythium, voor
zoverditwenselijk isgeblekeninbovengenoemde onderzoekspunten.
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Bijlage 4 - Recepten
Selectief mediumvoorPythium, CMA+:
Cornmealagar (CMA;Oxoid,LTD,Hampshire,UK)
25ppmpimaricine
25 ppmterramycine

Aardemeelcultuur Pythium:
Tervoorbereidingvan kasproevendientPythium vermeerderdtewordenter
besmettingvandegrond.
- bollengronden rivierzand mengen 1:1
- vochtgehaltestellenop 10%(w/w)
- perlitergrondmengsel6ghavermoutmeeltoevoegen
- steriliseren inautoclaaf bij121°Cgedurende60min.
- 48 uurlatersterilisatie herhalen
- aardemeelmengsel besmetten metponsjesvanCMAmetPythium eninhet
donker bijkamertemperatuur latengroeiengedurende3weken

Uitplaatmethode
Voor het bepalenvandePytfw't/m-dichtheidingrondisdemethodevanStanghellini
& Hancock (1970)alsvolgtaangepast:
- grondmonstergoed homogeniseren
- grondsuspensie makenvan 1of 5ggrond(gecorrigeerd voor hetvochtgehalte) in
5 ml0.2%wateragar
- indiennodigdesuspensieverdunnen in0.2%wateragartoteengeschikte
concentratieontstaatwaarbijna uitplaten hetaantalPythium-ko\ori\es perplaatniet
groter isdan6(evt.diverseverdunningen uitplaten)
- grondsuspensie 30sec.schuddenopVortexenvervolgensgedurende 5sec.de
grofstegronddeeltjes latenbezinken
- meteenautomatische pipet(Rainin motorpipet) 1mlvandesuspensieopzuigen
enindruppelsvan 10uluitplaten/neerieggenopCMA+,40druppelsper
grondsuspensie, 10druppelsper plaat
- platen incuberen bijkamertemperatuur inhetdonker
- na2dagenpersuspensie (40druppels) hetaantaldruppels metPythium scoren
endescoreterugrekenen naar hetaantal kolonie-vormende eenheden pergram
grond (CFU/ggrond)

Bepaling dehydrogenase-aktiviteit
Dedehydrogenase-aktiviteit isbepaaldvolgensdemethodenvan Domsch eral.
(1979) enSmith &Pugh(1979) metenzondertoevoegingvanglucosealsextra
voedingsbron voor demicro-organismen:
- vanelkgrondmonster 2maal5ggrondafwegen (corrigerenvoor vochtgehalte)
5ggrond+1mlsterieldemi-water
5ggrond+1ml0.1%glucose-oplossing
- 2mltrisbuffer met2,3,5triphenyltetrazoliumchloride (0.1M,pH7.6, 1%TTC)
toevoegen
- alsblancowordtgebruikt
5ggrond+1mlsterieldemi-water +2mlTrisbuffer (zonderTTC)
- goedschudden opVortex(NB.TTCislicht-gevoelig, handelingen uitvoerenin
schemerlicht)
- 18uur incuberen bij30°C(donker)
- 3mlmethanoltoevoegenomde reaktietestoppen
- schuddenopVortex enfiltreren overSchleicher &Schuil595 1/2 filtreerpapier
naspoelen met6.0 mlmethanol (totaalvolume 12ml)
- extinctie metenmetfotospectrometerbij485nm

Bijlage 5 - Resultaten
TabelI: Invloedvan plantdatumopderelatieve
opbrengstvankrokuscv.'FlowerRecord'
inpraktijkgrond meteennatuurlijke
Pyf/7/u/77-besmetting
plantdatum

- Fongarid

+Fongarid

12 oktober

100 a

137 b

28 oktober

114a

129b

24 november

112 a

124b

TabelII:Aantasting (0=gezond,5=zwaaraangetast) door 15 Pythiumisolateniniris,krokus,hyacint,tulpenlelie
soort

iris

krokus

hyacint

tulp

lelie

1(0*

P.macrosporum

2.0+

2.0+

0.6+

0.3

1.3

2(0

P.species

2.0+

5.0+

1.8+

0.0

2.5+

3(i)

P.species

4.1+

3.9+

0.9+

3.7+

4.6+

4(k)

P.irreguläre

0.5

4.5+

4.0+

2.0+

5(k)

P.irreguläre

1.0

5.0+

3.0+

1.0+

6(k)

P.species

0.1

2.1+

0.8+

0.7+

1.8+

7(k)

P.species

0.6

2.4+

0.7+

0.6+

2.0+

8(h)

P.intermedium

0.0

4.0+

2.5+

1.0

9(h)

P.species

0.3

2.9+

4.4+

0.1

0.8

10(h)

P.species

0.6

1.8+

0.5

0.3

1.8+

11 (t)

P.ultimum

0.5

3.0+

1.0+

5.0+

12 (t)

P.species

0.2

2.5+

0.4

1.6+

2.8+

13 (t)

P.species

0.2

3.5+

0.6+

3.9+

4.3+

14(1)

P.ultimum

1.5+

3.0+

2.5+

3.0+

15(1)

P.species

0.1

2.1+

0.6+

0.5+

isolaat

eerste lettervangewasvanherkomst: iris,krokus,hyacint,lelie,tulp
+ signifikantzwaardereaantastingdan inonbesmettecontrole

1.3

Tabellil: Effectvoorteelttussengewassenopderelatieve
opbrengstvankrokuscv.'FlowerRecord
voorteelt

rel. opbrengst

braak

100 ab

gele mosterd

109 a

bladrammenas

86 c

Phacelia

89 bc

Tagetes patuia

79 c

TabelIV: Effectvangrondontsmettingmetmethylisothiocyanaat(MITC)of
dichloorpropeen (DCP)vanbesmettegrondopdeaantasting
(0=gezond, 5=zwaaraangetast) iniris,krokusenhyacintende
Pyf/7/i/m-dichtheid(CFU/ggrond,mengselvan Pythium-\so\ater\
uitkrokusenhyacint)
behandeling
Pythium ontsmet
+

aantasting
crocus
hyacint

Pythium -dichtheid
crocus
hyacint

2.8

4.2

433 a

438 a

+

MITC

0.0

0.3

0c

7c

+

DCP

2.9

1.9

134 b

194 b

TabelV: Effectvanchemischegrondontsmetting (MITC = methylisothiocyanaat,
DCP=dichloorpropeen) inalof nietgeautoclaveerde grondop Pythiumdichtheid(CFU/ggrond)enaantastinginkrokusenhyacint (0=gezond,
5=zwaar aangetast) nabesmettingvlakvoor planten
wel/niet
steriel ontsmet

crocus
P-dichtheid aantasting

+

-

279 a

4.3 a

+

MITC

248 a

4.1 a

+

DCP

-

-

169 b

2.8 b

-

MITC

266 a

4.3 a

-

DCP

hyacint
P-dichtheid aantasting
4110 a

4.5 a

4420 a

4.4 a

1260 b

3.3 b

4570 a

3.5 b

TabelVI:EffectvanGFT-compostinalof nietgeïnundeerdegrondopde
Pythium-dichthe\d (CFU/ggrond)endeaantasting iniris
(0=gezond,5=zwaaraangetast) nabesmettingvlakvoorplanten
behandeling
inundatie
compost
+
+
+

+

Pythiumdichtheid

aantasting

6.2 a

0.2 a

5.3 a

0.4 a

11.8 b

1.2 b

5.7 a

0.3 a

TabelVII: EffectvanGFT-compost inalofniet metmetamnatriumontsmettegrond
opdePyf/j/um-dichtheid (CFU/ggrond)endeaantasting iniris(0=gezond,
5=zwaaraangetast) nabesmettingvlakvoorplanten
behandeling
ontsmet
compost
+
+
+

+

Pythiumdichtheid

aantasting

10a

0.3 a

14a

0.4 a

85 c

3.6 c

73 b

2.9 b

