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Bakkenproef invloed grondbesmetting

Biotoets
Dit jaar is een goed werkzame biotoets ontwikkeld. Met
deze biotoets kan de besmettingsdruk van de schimmel die
valse meeldauw veroorzaakt (Plasmopara halstedii) in
grond bepaald worden.
Zonnebloemen worden gezaaid in de te testen grond. Een
korte periode wordt de grond zeer vochtig gehouden. In
deze tijd worden de zaailingen geïnfecteerd door de
schimmel. Na een tweede vochtige periode maakt de
schimmel sporen op de zaailingen. De hoeveelheid
zaailingen met schimmelsporen is een maat voor de
infectiedruk in de
grond.

Een proef in bakken wordt uitgevoerd op de PPO locatie in
Lisse. De invloed van verschillende grondsoorten (klei,
zandgrond) wordt bepaald. Daarnaast wordt direct zaaien
vergeleken met planten in pluggen.
De proef wordt geplant in 2 zetten. Er zijn 5 bakken per
behandeling en per bak 10 zaden of pluggen
Behandelingen:
1.
2.
3.
4.

Onbesmet zandgrond (grond tuin PPO Lisse)
Besmette zandgrond
Besmette verdunde zandgrond
Besmette kleigrond

Voorlopige Resultaten en Conclusie.

Systemische infectie komt voornamelijk voor in de
behandeling direct gezaaid in kleigrond (beh. 4). In deze
kleigrond komt geen systemische infectie als er pluggen
zijn geplant. Bij de overige behandelingen komt weinig
systemische infectie voor.
Zaailingen in de biotoets.

Verlaging van infectiedruk in grond
In 2006 is een praktijkproef ingezet waarbij wordt
onderzocht of de behandelingen biofumigatie, compost,
biologische grondontsmetting of caliente de infectiedruk
van schimmelsporen in de grond kunnen verlagen. De
biotoets is ingezet om de infectiedruk te meten.

Plantversterkers
In bakken met natuurlijke besmette grond zijn zaden
geplant. Diverse biologische plantversterkers worden
toegediend om systemische of bladvlekken ziekte te
voorkomen.
Behandelingen
Behandeling

Conclusie.
In de proef werd de infectiedruk door biologische
grondontsmetting (BGO) en compost significant verlaagd,
waarbij door BGO het meest (zie grafiek 1).
Grafiek 1. Percentage zieke plantjes
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Conclusie.
De plantversterkers verminderde de systemische infectie
en bladvlekken aantasting niet. Terwijl bij de GNO juist
meer infecties aanwezig waren.
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