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Bacterierot in Phalaenopsis

SAMENVATTING
Naar aanleiding van de uitkomst van de literatuurstudie naar Bacterierot bij Phalaenopsis
is geprobeerd om in een klimaatcel Bacterierot op te wekken door middel van het
variëren van de luchtvochtigheid. In eerste instantie zijn de vier Phalaenopsis soorten
Pauline, Helena, Magic Moment en 31981 bloot gesteld aan variaties in luchtvochtigheid
van 35 à 40 procent. Met de aangebrachte variaties in luchtvochtigheid lukte het niet om
Bacterierot op te wekken. Een reden hiervan kan zijn dat de natuurlijke infectiedruk in
een schone klimaatcel te gering is om Bacterierot op te wekken. Daarom is vervolgens
besloten de planten kunstmatig te besmetten door een blad met Bacterierot over een
blad van de testplanten te wrijven.
Ook dit keer werden de planten bloot gesteld aan variaties in luchtvochtigheid van 35 à
40 procent. Na drie weken kon visueel duidelijk aantasting door Pseudomonas worden
vastgesteld. Vervolgens is er een controle uitgevoerd waarbij nieuwe Phalaenopsis
planten op dezelfde manier zijn besmet maar bij een constante luchtvochtigheid van 70 à
75 procent zijn verder geteeld. Na drie en halve week kon hier nauwelijks aantasting
door Pseudomonas worden vastgesteld.
In de laatste twee proeven zijn nieuwe Phalaenopsis planten wederom kunstmatig
besmet maar de schommeling in luchtvochtigheid is verkleind. In de eerste van de twee
proeven is de variatie in luchtvochtigheid teruggebracht tot 30 procent. Na drie weken
kon visueel weer duidelijk aantasting door Pseudomonas worden vastgesteld. Het
percentage aantasting lag echter wel lager als in het experiment waar de schommeling in
luchtvochtigheid groter was. In het laatste experiment zijn nieuwe planten wederom
kunstmatig besmet en is de variatie in luchtvochtigheid teruggebracht tot 10 a 15
procent. In tegenstelling door alle andere proeven (waar aantasting is opgetreden) is in
deze proef al duidelijk aantasting zichtbaar na 10 dagen. Daarnaast is de mate van
aantasting veel hoger dan in de voorafgaande experimenten. Een goede verklaring is hier
niet voor te geven.
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INLEIDING
Er is in het verleden weinig tot geen onderzoek verricht naar de oorzaak van bacterierot
bij Phalaenopsis door Pseudomonas cattleya. Eén van de redenen hiervoor zou kunnen
zijn dat de teelt van Phalaenopsis op een steeds hoger niveau komt te liggen. De
etmaaltemperatuur ligt nu vaak rond de 28 oC. Deze hoge etmaaltemperatuur is niet
alleen gunstig voor de groei van de Phalaenopsis planten maar ook voor de ontwikkeling
van de Pseudomonas bacteriën. Dit houdt dus in dat de telers steeds dichter tegen het
“randje” aan zijn gaan telen. Dit resulteert in hogere risico’s voor en frequenter optreden
van de Pseudomonas infecties.
Door het nastreven van een hoge groeisnelheid van de Phalaenopsis planten bij het telen
op een luchtig substraat moet frequent water worden gegeven. Door het gebruik van een
luchtig substraat wordt (bijna) in alle gevallen bovenlangs water gegeven. Dit heeft als
gevolg dat de sporen van Pseudomonas zich door de op het blad vallende waterdruppels
makkelijk kunnen verspreiden. Daarnaast blijft het blad relatief lang vochtig en kunnen
makkelijk grote schommelingen in de luchtvochtigheid ontstaan. Uit de uitgevoerde
literatuurstudie en de interviews met verschillende telers komt naar voren dat te hoge
luchtvochtigheid en grote schommelingen in luchtvochtigheid de kans op een uitbraak
van Pseudomonas (sterk) doet toenemen. Daarnaast zijn er ook bepaalde Phalaenopsis
soorten die extra gevoelig zijn voor aantasting door Pseudomonas.
In het hierna beschreven vervolgonderzoek is bacterierot opgewekt (na kunstmatige
infectie) door schommelingen in luchtvochtigheid aan te brengen. Er is onderzocht wat
het effect van de schommelingen in luchtvochtigheid is op het optreden van
Pseudomonas aantasting.
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KLIMAATCELPROEVEN
Plantmateriaal
Het plantmateriaal voor alle proeven is geleverd door Van der Maarel Orchideeën De Lier
BV.

Proef 1
In een klimaatcel (zie Foto 1) bij Botany in Horst-Meterik zijn de Phalaenopsis soorten
Pauline en Magic Moment (Hoogenboom Select BV), Helena (Anthura) en nummer 31981
(Floricultura) bloot gesteld aan een wisselend klimaat. Van elke soort zijn 16 planten in
de klimaatcel geplaatst. De eerste twee weken van de proef werd het klimaat strak
gehouden om de planten te laten acclimatiseren (zie Bijlage A). Na deze twee weken
werd tweemaal per dag de luchtvochtigheid verlaagd van 70 naar 35% (zie Bijlage B).
Deze wisseling in luchtvochtigheid werd gerealiseerd binnen anderhalf uur. Zes weken na
aanvang van de proef zijn de planten beoordeeld. Er kon geen aantasting door
Pseudomonas worden vastgesteld.

Foto 1. Opstelling van de proef in een klimaatcel. Rechts op de foto staat de GrowWatch
welke gebruikt is om het klimaat en de klimaatsveranderingen te monitoren.
De veronderstelling dat Pseudomonas altijd aanwezig is en onder voor de plant
ongunstige klimaat omstandigheden de plant kan besmetten is daarmee niet bewezen.
Om toch aantasting te krijgen in de klimaatcel is besloten om de planten handmatig te
gaan besmetten. Op deze manier is het 100 procent zeker dat Pseudomonas bacteriën op
het plantmateriaal aanwezig is.

4

Bacterierot in Phalaenopsis

Proef 2
In deze proef zijn de helft van de planten (8 stuks) van de Phalaenopsis soorten Pauline,
Helena, Magic Moment en 31981 eerst handmatig besmet met Pseudomonas door het
blad van een aangetaste plant over een blad van de proef planten te wrijven. Als controle
zijn de andere 8 planten van dezelfde cultivar niet besmet. Vervolgens is meteen
tweemaal daags de luchtvochtigheid verlaagd van 75% naar 30%. Deze wisselingen in
luchtvochtigheid werden gerealiseerd binnen anderhalf uur (zie Bijlage C).
Na drie weken kon duidelijk een besmetting door Pseudomonas worden vastgesteld. De
resultaten van de besmetting staan in tabel Figuur 1 weergegeven.
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Figuur 1. Aantasting door Pseudomonas na handmatige besmetting.
Uit Figuur 1 blijkt dat 1 controle plant van de cultivar Pauline is aangetast door
Pseudomonas. Alle andere controle planten (ook van de andere cultivars) zijn niet
aangetast. Van de handmatig besmette planten lijken Helena, Pauline en 31981
gevoeliger te zijn voor Pseudomonas dan Magic Moment. De aantasting varieert per
cultivar van 50 tot 100%. Omdat Magic Moment in deze proef het minst vatbaar leek te
zijn, zijn in alle volgende experimenten alleen Pauline, Helena en 31981 meegenomen,
echter wel in grotere aantallen.
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Proef 3
In deze proef zijn 16 planten van de Phalaenopsis soorten Pauline, Helena en 31981
eerst handmatig besmet met Pseudomonas door een blad van een aangetaste plant over
een blad van de proef planten te wrijven. Als controle zijn ook 16 planten van dezelfde
cultivar niet handmatig besmet. Om uit te sluiten dat handmatige besmetting al tot
aantasting van de planten leidt heeft in dit experiment geen verlaging van de
luchtvochtigheid plaatsgevonden. De planten zijn dus continue geteeld bij een
luchtvochtigheid van rond de 75% (zie Bijlage D). Na drie weken zijn de planten weer
beoordeeld. In dit experiment kon bijna geen aantasting door Pseudomonas worden
vastgesteld (zie Figuur 2).
Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de variatie in luchtvochtigheid duidelijk
effect heeft op eventuele aantasting door Pseudomonas.
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Figuur 2. Aantasting door Pseudomonas na handmatige besmetting bij een
luchtvochtigheid van 75 procent.
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Proef 4
In deze proef zijn van de Phalaenopsis soorten Pauline, Helena en 31981 21 planten
handmatig besmet met Pseudomonas door een blad van een aangetaste plant over een
blad van de proef planten te wrijven. Als controle zijn ook 21 planten van elke cultivar
niet handmatig besmet. Vervolgens is meteen tweemaal daags de luchtvochtigheid
verlaagd van 75 naar 45% (zie Bijlage E). De verlaging in luchtvochtigheid werd weer
gerealiseerd binnen anderhalf uur (maximale capaciteit van de klimaatcel). Drie weken
na aanvang van de proef zijn de planten weer beoordeeld. De resultaten staan
weergeven in Figuur 3. De aantasting van de handmatig besmette planten is duidelijk
lager dan de aantasting in proef 2. Er zijn in deze proef echter wel meer controle planten
aangetast door Pseudomonas. In alle gevallen betrof dit planten die direct naast de
handmatige besmette planten stonden. Mogelijk heeft de bacterie zich kunnen
verspreiden door opspattende druppels water bij het bovenlangs water geven.
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Figuur 3. Aantasting door Pseudomonas na handmatige besmetting bij een variatie van
luchtvochtigheid van 75 tot 45 procent.
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Proef 5
Proef 5 is een herhaling van proef 4 met als wijziging dat de luchtvochtigheid niet werd
verlaagd van 75 naar 45% maar van 75 naar 60% (zie Bijlage F). Ook deze verlaging
werd gerealiseerd binnen anderhalf uur. De verwachting was dat aantasting door
Pseudomonas op een lager niveau zou liggen dan in experiment 4. In deze proef kon na
10 dagen echter al aantasting worden vastgesteld. Na 3 weken is de proef beoordeeld.
De aantasting was dit keer hoog en varieerde van 60 tot 90%, zie Figuur 4. In de
controle planten kon geen aantasting door Pseudomonas worden vastgesteld.
Deze laatste proef is afwijkend ten opzichte van de eerdere proeven om meerdere
redenen. Ten eerste was de aantasting na 10 dagen al zichtbaar. Een reden hiervoor zou
kunnen zijn dat de planten deze keer van een mindere kwaliteit waren waardoor de
aantasting makkelijker heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast is het gemiddelde
percentage aangetaste planten na besmetting hoger terwijl de schommeling in
luchtvochtigheid juist gering was. Dit zou echter beïnvloed kunnen zijn door een mindere
plantkwaliteit.
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Figuur 4. Aantasting door Pseudomonas na handmatige besmetting bij een variatie van
luchtvochtigheid van 75 naar 60 procent.
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DISCUSSIE

Algemeen
Algemeen kan gesteld worden dat het opwekken van ziektes niet makkelijk is en zich
slecht laat voorspellen. Het opwekken van bacterierot door Pseudomonas bij
Phalaenopsis planten is hierop geen uitzondering. Gelukkig is de keuze gemaakt om de
verschillende proeven na elkaar uit te voeren en niet tegelijkertijd in verschillende
klimaatcellen. Indien alle proeven tegelijkertijd zouden zijn uitgevoerd waren de planten
niet kunstmatig geïnfecteerd en zou na alle waarschijnlijkheid geen enkel besmetting zijn
opgetreden. Echter het budget voor het huren van de klimaatcel(len) zou in een keer zijn
opgemaakt.
Uit de proeven blijkt dat schommelingen in de luchtvochtigheid de kans op aantasting
door Pseudomonas vergroot. Daarnaast moet wel een bepaalde infectiedruk aanwezig
zijn om tot aantasting te leiden. In een schone klimaatcel was ondanks de grote
aangebrachte verschillen in luchtvochtigheid de infectiedruk te laag (of afwezig) zodat er
geen aantasting plaats vond.
Nadat de planten bij aanvang van de proeven handmatig zijn besmet is duidelijk het
effect van schommelingen in de luchtvochtigheid op de aantasting van Pseudomonas
vastgesteld. Omdat de proeven na elkaar hebben plaatsgevonden en dus niet iedere keer
hetzelfde uitgangsmateriaal is gebruikt is het niet mogelijk de uitkomsten van de proeven
statistisch te analyseren. Als we de laatste proef buiten beschouwing laten, in verband
met het zeer afwijkende tijdstip waarop de aantasting al waarneembaar was, lijkt er wel
een duidelijke trend te zijn dat de aantasting afneemt bij kleinere schommelingen in
luchtvochtigheid.
Door de lange doorlooptijd (gemiddeld 3,5 week) van 1 experiment en de beperkte
tijdsduur dat de klimaatcel budgettair tot beschikking was is niet vastgesteld kunnen
worden of schommelingen in luchtvochtigheid naar boven (richting 100% RV) hetzelfde
effect heeft als de aangebrachte schommeling in luchtvochtigheid naar lagere waardes.
Uit de eerste twee proeven blijkt dat niet alle Phalaenopsis soorten even gevoelig zijn
voor Pseudomonas aantasting. Dit is ook de reden geweest dat van de vier geteste
soorten de minst gevoelige soort (Magic Moment) in de verdere experimenten niet is
meegenomen.

Vertaling handmatige Pseudomonas besmetting klimaatcel naar de
praktijk
De proeven in de klimaatcel zijn uiteraard niet te vergelijken met de “standaard” praktijk
omstandigheden. Echter, we willen de resultaten van de handmatige besmetting toch
vertalen naar de praktijk om zodoende tot een lagere uitval van plantmateriaal te komen.
Als maximale variatie in luchtvochtigheid zou ik een grens van 20 % (absoluut) willen
hanteren/voorstellen.
In de GrowWatch software is ondertussen een nieuwe virtuele lijn (Pseudomonas infectie)
geprogrammeerd die als ondergrens geldt voor de maximale variatie in luchtvochtigheid.
Deze ondergrens is ingesteld op 20% luchtvochtigheid (absoluut). Indien in de toekomst
uit de praktijk mocht blijken dat deze grens te breed of te smal is zal dit nog worden
aangepast.
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AANBEVELINGEN
Als vervolg op dit project zou ik me twee richtingen kunnen voorstellen waarbij het
tweede voorstel mijn voorkeur heeft. De reden hiervoor is dat indien richting 1 gekozen
zou worden er nog steeds een vertaling naar de praktijk plaats (richting 2) zal moeten
plaats vinden. Daarnaast is uit dit project al gebleken dat het (kunstmatig) opwekken
van Bacterierot niet eenvoudig is en de resultaten soms niet eenduidig zijn.
1. Herhalen van de klimaatcelproeven waarbij verschillende variaties in luchtvochtigheid
op hetzelfde moment (dus in meerdere klimaatcellen) met hetzelfde
uitgangsmateriaal worden uitgevoerd zodat de resultaten statistisch geanalyseerd
kunnen worden. Zodat er een scherpere bandbreedte voor de variaties in
luchtvochtigheid kan worden vastgesteld bij handmatige besmetting. Vertaling naar
de praktijk zal dan nog steeds moeten plaatsvinden.
2. Het monitoren en eventueel bijsturen van het klimaat bij meerdere teeltbedrijven in
de praktijk waar uitval van planten door Pseudomonas aantasting een meer dan
gemiddeld probleem is.
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Bijlage A
Gerealiseerd klimaat van proef 1 (eerste gedeelte).

Grafiek 1. Acclimatisatie van de Phalaenopsis planten in de klimaatcel in de eerste twee
weken van proef 1. Gemiddelde luchtvochtigheid is 73,3 procent (oranje lijn). Ruimte- en
planttemperatuur is gemiddeld respectievelijk 27,8 en 28 graden Celsius (blauwe en
groene lijn). Tijdens de lichtperiode wordt 170 µmol/m2/s aan Par licht gemeten.
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Bijlage B
Gerealiseerd klimaat van proef 1 (tweede gedeelte).

Grafiek 2. Gerealiseerde klimaatinstellingen in het tweede gedeelte van proef 1. Het
lichtniveau ligt op 170 µmol/m2/s (rode lijn)). De gemiddelde ruimte- en
planttemperatuur is respectievelijk 27,8 en 28,0 graden Celsius (blauwe en groene lijn).
De Luchtvochtigheid schommelt overdag rond de 70 procent met uitzondering van de
twee geïnitieerde verlagingen naar 35% (oranje lijn).
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Bijlage C
Gerealiseerd klimaat van proef 2.

Grafiek 3. Gerealiseerde klimaatinstellingen in proef 2. Het lichtniveau ligt op 170
µmol/m2/s (rode lijn)). De gemiddelde ruimte- en planttemperatuur is respectievelijk
27,5 en 27,8 graden (blauwe en groene lijn). De Luchtvochtigheid schommelt overdag
rond de 72 procent met uitzondering van de twee geïnitieerde verlagingen naar 35%
(oranje lijn).
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Bijlage D
Gerealiseerd klimaat van proef 3.

Grafiek 4. Gerealiseerde klimaatinstellingen in proef 3. Het lichtniveau ligt op 165
µmol/m2/s (rode lijn)). De gemiddelde ruimte- en planttemperatuur is respectievelijk
27,5 en 28 graden (blauwe en groene lijn). De Luchtvochtigheid is gemiddeld 76 procent
(oranje lijn).
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Bijlage E
Gerealiseerd klimaat van proef 4.

Grafiek 5. Gerealiseerde klimaatinstellingen in proef 4. Het lichtniveau ligt op 165
µmol/m2/s (rode lijn)). De gemiddelde ruimte- en planttemperatuur is respectievelijk
27,5 en 28 graden (blauwe en groene lijn). De Luchtvochtigheid schommelt overdag rond
de 76 procent met uitzondering van de twee geïnitieerde verlagingen naar 50% (oranje
lijn).
In verband met hoge buitentemperaturen is in deze periode de lichtperiode vervroegd om
toch voldoende te kunnen koelen met buitenlucht in de belichtingsperiode.
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Bijlage F
Gerealiseerd klimaat van proef 5.

Grafiek 6. Gerealiseerde klimaatinstellingen in proef 5. Het lichtniveau ligt rond de 170
µmol/m2/s (rode lijn)). De gemiddelde ruimte- en planttemperatuur is respectievelijk
27,6 en 28,3 graden (blauwe en groene lijn). De Luchtvochtigheid schommelt overdag
rond de 73 procent met uitzondering van de twee geïnitieerde verlagingen naar 60%
(oranje lijn).
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Bijlage G

Hoofdbestanddeel
Kalksalpeter
Ammoniumnitraat
Kaliloog (50%)
Fosforzuur
Bitterzout (50%)
Salpeterzuur
Optifos
Ureum

Sporen
Fe chelaat (3%)
Mangaansulfaat
Zinksulfaat
Borax
Kopersulfaat
Natriummolubdaat

Concentratie (mmol)

liter per 100 m3 gietwater

1,1
3,4
2,3
1,8
0,5
1,1
0,5
6,0

24,3
42,8
17,0
20,7
18,0
15,2
14,6
81,6

Concentratie (µ
µmol)

gram per 100 m3 gietwater

20
5
3
10
2
0,5

3800
85
87
97
51
12

Tabel 1. Voedingsschema van de gebruikte voedingsoplossing voor de proeven in de
klimaatcel.
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