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Samenvatting
In2001 ismiddels eenpotproef oplocatieAalsmeer vanhetPraktijkonderzoek Plant&Omgeving B.V.
onderzoek gedaan naar dematevanresistentie vanvijf rozenonderstammen(Indica major, Natal Briar,
Popeye, Progress enSimson)tegen populatie Hbzvanhetnoordelijk wortelknobbelaaltjeMeloidogyne
hapla. Tervergelijking is hetvoor ditwortelknobbelaaltje zeervatbaretomatenrasMoneymaker indetien
wekendurende proef opgenomen.Tweewekennahet oppotten inkokos zijndeplantengeïnoculeerdmet
13.500 tweede stadiumjuvenielen(J2)vanM.//<?/?/<2-populatieHbz.Achtwekenlater is hetaantal eiproppen
bepaald.Inoplopende volgorde warenper 1gdroogwortelgewicht devolgende aantalleneiproppenaanwezig, Popeye:0; Progress: 1,2;Simson:6,6; Indica major: 19,2;NatalBriar: 21,2 en Moneymaker:
128,7. Opbasisvandeze aantallen eiproppen is eenindelinggemaakt voor dematevanresistentie tegen
M. /tép/a-populatieHbz,Popeye:volledigresistent, Progress: goedresistent; Simson:redelijk resistent;
Indica major enNatalBriar:weinigresistent enMoneymaker: niet resistent.
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Inleiding

1.1

Probleemstelling

Inde loop derjarenworden op steeds meer bedrijven met rozenop substraat plantenparasitairewortelaaltjes aangetroffen. Naar schatting isdit hetgevalop ongeveer 50% vandebedrijven.Inongeveer 90% van
degevallengaat hetdaarbijomaantastingen door het noordelijk wortelknobbelaaltje Meloidogynehapla.
Opdeoverige 10%vandebedrijvenmet plantenparasitaire wortelaaltjes betreft hetde wortellesieaaltjes
PratylenchuspenetransenP.vulnus. Omdit probleem debaasteworden,moetenop deallereerste plaats
diverse hygiënische maatregelenwordengenomen ombesmettingvaneennieuweteelt tevoorkomen.
Schoon uitgangsmateriaal enwater zijndaarbijeeneerste vereiste.Krijgt mendesondanks tochte maken
met eenaantasting door wortelaaltjes, danis hettoepassen vanNemacur 10G deenige mogelijkheid om
deaantastingterugte dringen.InNederlandheeft alleendit middeleentoelatingvoor debestrijdingvan
wortelaaltjes op substraat. Maar omdat heteengranulaat betreft, istoepassing daarvanindesubstraatteeltenvrijwel uitgesloten.Anderewegenmoeten derhalve wordengezocht omdegevolgenvaneenaantasting
te beperken. Ditkandoor resistente en/of tolerante onderstammenencultivars te gebruiken.Voor het
juiste begrip vandetermen resistent entolerant, volgt hiereenkorte omschrijvingdaarvan.Deomschrijving
istoegespitst opde relatie plant/aaltje.
Resistentie : vermogenvandeplant omdevermeerdering aaltjestebemoeilijken.
Tolerantie : vermogenvandeplant omdenadelige gevolgenvaneenaantasting door aaltjes zogering
mogelijk tehouden.
Eenplantkanmeer of minder resistent en/of tolerant zijnvoor aaltjes. Dematevanresistentie looptvan
volledig resistent of onvatbaar (geenwaardplant) tot niet resistent ofvatbaar (uitstekende waardplant) ende
matevantolerantie looptvanvolledigtolerant of ongevoelig (geenschade)tot niettolerant of gevoelig(veel
schade).Kennisomtrent dematevanresistentie geeft echter geeninzicht indereactie vande plant opde
aantasting door aaltjes. Daarvoor moet gekekenworden naar dematevantolerantie. Eenplant kaneen
slechte waard zijnvoor aaltjes, datwilzeggendat deaaltjes zichslechtvermeerderen, maar dit hoeft niet
altijdte betekenendat deaaltjes niettot aantasting kunnenkomen.Isaantastingwelmogelijk dankanhet
zijndateenslechte waardplanttoch schade ondervindt. Eenresistente planthoeft dus niet tegelijkertijd
tolerantte zijn.Voor eenrozenteler zijnnatuurlijk de bovengrondse symptomen hetmeest interessant,omdat deze samenhangen metdeschadelijkheid.Indeze eerste proef isalleendemate vanresistentie onderzocht.

1.2

Doelstelling

Metmedewerkingvanrozenvermeerderaars isin2001 alsonderdeelvandeprojecten 43.1659 en
43.1671, gefinancierd door respectievelijk hetMinisterie vanLandbouw, Natuurbeheer enVisserijen
Productschap Tuinbouw, onderzoek uitgevoerd naar de matevanresistentie vanenkele indepraktijkgebruikte onderstammentegen hetnoordelijk wortelknobbelaaltje M.hapla. Hetwas debedoeling omeenzo
breed mogelijk sortimenttetestenvanindepraktijk gebruikte of inontwikkeling zijnde onderstammen.
Maar ditkon omdiverse-voor ons nietaltijd bekende-redenen,nietwordengerealiseerd. Uiteindelijk zijn
er zesonderstammen indeproef opgenomen,welketot doelhadnate gaaninwelke mate deonderstammenresistent zijntegen M. hapla.

Materialen enmethoden

2.1 Teeltsysteem enplantmateriaal
Hetonderzoek isuitgevoerd inkas L307 vanhetkassencomplex opPPO-locatieAalsmeer opeenbedmet
twee goten met eenlengte van 10 m.Opelke goot stonden48 0 17-cmcontainers met eeninhoudvan
2,4 liter. Degeteste zesonderstammen zijnalsbeworteld stek of stentling met eenoogvandeeigenonderstam op30 augustus 2001 inkokos opgepot. InTabel 1isaangegeven omwelke onderstammenhet
ging. Omdevitaliteit vandete gebruikentweede stadiumjuvenielen(J2)vanM.hap/ate kunnentoetsen,is
hettomatenras Moneymaker (Lycopersiconesculentum) alscontrole indeproef opgenomen.Dit rasiseen
uitstekende waardplantvoor degebruikte M.A^o/d-populatïe.Omdattomaat veelsneller groeit dandeonderstammen, zijndetomatenstekkenvijf dagenlater, op4 september, opgepot.
Viadruppelaars zijnde plantenvanvoedingsoplossingvoorzien(pH5,2; EC: 1,6 mS/cm). Inde containers
metdeonderstammenwasééndruppelaar aanwezigentwee druppelaars bijdetomaten,omdat diemeer
vocht nodighadden.Aanvankelijk werddagelijks ongeveer 100 mlvoedingsoplossing per druppelaar gegeven. Naarmate deplantengroter werden, isdehoeveelheidvoedingsoplossing verhoogd.Maximaal gafeen
druppelaar dagelijksongeveer 400 mlaf. Desamenstellingvandevoedingsoplossing isopgenomenin
Bijlage1.
Deproef is inzesvoud uitgevoerd mettwee plantenper herhaling(1plant/container), die naast elkaar stondenopgesteld.Eénvandezetwee plantenisgeïnoculeerd,terwijl deandere isgebruiktvoor hetbepalen
vaneenaantalwortelkenmerkenop hetmomentvaninoculeren (zie:2.3 Beoordeling). Decontainers zijnin
eenvolledige gewarde blokkenproef indekasopgesteld (Bijlage 2)enwelzodanigdatgeenvandecontainers incontact konkomenmet hetdrainwater vaneenandere container omonderlinge besmettingte voorkomen. Daarvoor stondendecontainers op roosters enishetdrainwater nietgerecirculeerd.
Eris assimilatiebelichting toegepast enC02 gedoseerd.Indekaster grootte van 154 m2hingenzestien
400Watt assimilatielampen (Philips Son-TAgro400). Opplanthoogte resulteerde dit in54 u.moiassimilatielicht/m2. Delampengingenaanbijeenstralingsintensiteit buitendekasvan<200 Watt/m2. Dekasluchttemperatuurwasaanvankelijk ingesteld op 20°Cgedurende hetetmaal.Vanaf half oktober isdenachttemperatuur verlaagd naar 19°Cenvanaf begin november naar 18°C.Gedurende deproefduur vanachtweken
iseengemiddelde etmaaltemperatuurvande kaslucht gerealiseerd van21,5°C met eenminimumvan
19,2°C eneenmaximumvan23,7°C.Indiezelfde periode kwamde relatieve luchtvochtigheid uit opeen
etmaalgemiddelde van88,9%met eenminimumvan83,7%eneenmaximumvan93,6%.Bijlage 3 geeft
eenoverzicht vanhetverloopvandeetmaaltemperatuur enderelatieve luchtvochtigheid.Watbetreft C02
isbijdichte raamstand800 ppmC02 gedoseerd en300 ppmbijeenopenraamstandvan 10%enmeer.

Tabel 1-

BEHANDELINGEN - Geteste rozenonderstammenop resistentie tegen Meloidogynehaplapopulatie Hbz.Controle:tomaat.

Nr. Onderstam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

NatalBriar
Indica major
Inermis
Popeye
Progress
Simson
Tomaat

Genetische herkomst
Rosahyrbida'NatalBriar"
Rosa chinensis'Indica major'
Rosa canina'Inermis'
Rosasp.'Popeye'
Rosasp.'Progress'
Rosahybrida'Simson'
Lycopersiconesculentum
'Moneymaker'

Plantmateriaal
stek
stek
stek
stek
stentling
stek
stek

Stekmateriaal
steenwolplug
steenwolplug
steenwolplug
steenwolplug
steenwolblok
kokosplug
kokosplug

Vermeerderaaar
Olij
Olij
Olij
Olij
Stokman
Preesman

PPO

2.2 Inoculeren
Op 14september 2001- tweeweken nahetoppotten- iselke container besmet met 15 ml M. haplasuspensie. Deze hoeveelheid bevatte 13.500 J2van M.haplaenis op eenafstandvan2,5 cm rondomde
plantvoet inhet substraat gepipetteerd ineen 1,5 -2 cm diepe groef. Depotkluitjes vanhetplantmateriaal,
dat insteenwol-enkokospluggen was aangeleverd,haddeneendiameter van4,5 cm.De steenwolblokken
(7x7 cm)vanonderstam nr. 5zijnvandenodige steenwol ontdaantot ongeveer dezelfde diameter alsde
pluggenwerdverkregen.Door deaaltjes op eenafstandvan2,5 cm rondom deplantvoet inhetkokossubstraat aante brengen,kwamende aaltjes direct inaanrakingmet dewortels die inde kokoswarengegroeid. Direct nahet inoculerenzijndegroevengedicht enis elkecontainer met behulpvaneen gietertje
begoten met80 mlvoedingsoplossing. Devolgende twee dagen zijndecontainers nogmaals metdeze
hoeveelheidvoedingsoplossing begoten.Daarna is hetautomatische watergeefsysteem ingeschakeld enis
devoedingsoplossing via dedruppelaars toegediend. Degebruikte M.hap/a-popu\atie wasHbz,geleverd
door PlantResearch International (PRI)inWageningen.DeHbz-populatiewasoorspronkelijk afkomstigvan
roos enisverder gekweekt op hettomatenrasMotelle.

Inonderstaand overzicht zijndebelangrijkste teelt-enbehandelingsfactoren opgesomd.
Kas
Proefveldgrootte
Container
Substraat
Voedingsoplossing
Druppelaars
Recirculatie
Assimilatiebelichting
Temperatuur
Gewas
Oppotdatum
Inoculum
Inoculatiewijze
Inoculatiedatum
Aantal behandelingen
Aantal herhalingen
Beoordeling

L307(154m 2 )
1 bedmettwee 10-mlangegoten(10m2)
0 17 cm plastic containers (2,4 liter)
kokos
pH5,2 enEC: 1,6 mS/cm; samenstelling zie Bijlage 1
2 liter/uur (1per container)
nee
4500 lux(= 54u.mol/m2.s).
Lampenaanbij<200 Watt/m2zonlicht buiten dekas.
: 20°C dag/nacht
: 6 rozenonderstammenenééntomaat (Tabel1)
: 30 augustus 2001:rozenonderstammen
4 september 2001: tomaat
: Hbz-populatie M.hapla,15 ml/container; 13.500j2/container
: viaeen 1,5 -2 cmdiepe groef op 2,5 cm rondom de plantvoet
: 14 september 2001 (week 37)
: 7(6 onderstammen en 1tomaat)
: 6 (2plant/herh.)
: week 45 2001

2.3 Beoordeling
• Bepalen wortelknemerken voorhetinoculeren, 2 wekennahetoppotten
Meer of minder wortelgroei ophet momentvaninoculeren kanvaninvloedzijnopdematewaarindeplantenworden aangetast. Daarom isop dedagvaninoculatie dehelftvanhetaantalplantenverwijderd,waarvandevolgende wortelkenmerkenzijnbepaald:vers-endrooggewichten enwortelklasse. Naverwijdering
vanhet substraat ineenbak metwater enhetdroogdeppenvandewortels tussen papieren handdoeken
zijndeversgewichten endewortelklassen bepaald.Dedrooggewichten zijnbepaald nadat dewortelsgedurende zevendagen ineendroogstoof bij 70°C hebbengelegen.Wat betreft dewortelklasse is eenindeling
gemaakt op basis vanhetaantalworteltjes datvanuitde oorspronkelijke pluggen indekokoswasgegroeid.
Klasse 1= 1-10; 2= 11-25; 3= 26-50;4= 51-100 en5= >101wortels. Hetaantalwortelpuntjes iseen
belangrijk gegeven,omdat de strekkingszone, gelegen direct achter hetwortelpuntje, deplaats iswaarde
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wortelknobbelaaltjes dewortels binnendringen.Hoehoger dewortelklasse, hoemeerwortelpuntjes endus
hoemeer plaatsenervoor deaaltjes aanwezigzijnomdewortels tepenetreren.
• Bepalen wortelgewichtenenaantale/proppen, 10 wekennahetoppotten
Tienweken nahetoppotten,datisachtwekennahetinoculeren, isdeproef beëindigd enzijndeplanten
individueelbeoordeeld op aantastingdoor M.hapla. Dit isgebeurdop basisvanhetaantaleiproppenper
plant. Ookzijntoen dedroog-enversgewichtenvandewortelstelsels bepaald.Naverwijdering vanhet
substraat ineenbak metwater, zijnnahetdroogdeppenvandewortels deverswortelgewichtenbepaald,
waarna dewortels gedurende ca.tien minuten zijngekleurd ineen0,02%Phloxine-Boplossing.Ditgeeft
eenroze kleur aandeeiproppen.Nadatdeovertollige kleurstof metbehulpvanwater wasverwijderd,zijn
deeiproppen geteldwat isgebeurd met behulpeenbinoculair met bovenlicht.Voor hetbepalenvanhet
drooggewicht hebbendewortels nahettellenvandeeiproppen gedurende zevendagenineen droogstoof
bij 70°Cgelegen.
Degegevens zijnverwerkt door middelvandevariantie-analyse (ANOVA)enmet destudent ftoets opsignificantie beoordeeld(/^0,05).Voorafgaand aandevariantie-analyse hebbendewortelgewichten,wortelklassenenaantallen eiproppen eenlog1O-transformatieondergaan op basisvanlog10(wortelgewicht), log10
(wortelklasse) enloglO (eiproppen+1).
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Resultaten endiscussie

3.1

Wortelkenmerken

Watbetreft degroeivandeonderstammen, haddenInermis,Progress enIndica major hetmoeilijk. Maar
alleenvanInermis ontbreken allegegevens,omdat alletwaalf opgepotte Inermis-onderstammenreedstwee
wekennahetoppotten warenafgestorven.VanInermiswarengeeninboeters aanwezig.OokvanProgress
ontbraken deze.Viervandezesonderstammen vanProgress,diegebruikt zoudenwordenvoor hetbepalenvandewortelkenmerkenop hetmomentvaninoculeren,tweewekennahetoppotten,warentoenafgestorven. Detwee onderstammen,die nogwelinlevenwaren,zagener echter ook niet erg levenskrachtig
uit.Tochzijndaarvandewortelkenmerken bepaald,maar deresultaten moeten metenige voorzichtigheid
wordengehanteerd.Dezesgeïnoculeerde Progress-onderstammenblevenhetwelgoeddoentot aanhet
eindevandeproef. DeonderstammenvanIndicamajor groeiden aanvankelijk ook goedweg,zodattwee
wekennahetoppotten dewortelkenmerken kondenwordenbepaald,maarvanaf ongeveer zeswekenwerd
degroei minder engingenalle zesgeïnoculeerde Indica major-onderstammen dood.Deze kondenechter
allemaalwordenvervangen door extra geïnoculeerde onderstammen,die alsinboeters dienst deden. Van
Indicamajor ontbreken derhalve geenresultaten.Alleopgepotte onderstammen vanNatal Briar, Popeyeen
Simsonenook detomatenplanten vertoonden steedseengoede groei.Ookvandeze onderstammenkondendus dewortelkenmerkentwee entienwekennahetoppottenworden bepaaldenhet aantaleiproppen
achtwekennahetinoculeren.
Bijdebesprekingvandewortelgewichten zijnalleendedrooggewichten betrokken. Dezegewichtengeven
eenjuister beeldvandewortelgroei dandeversgewichten,omdat indeversgewichten nogeenaandeel
water zitwat eenenigszinsvertekend beeldvandewortelgroei oplevert. Deverswortelgewichten zijnte
vindeninBijlage4.

• Droogwortelgewichten en wortelklassen twee wekenna hetoppotten
InTabel2 zijndedroogwortelgewichten endewortelklassen opgenomen zoalsdeze aanwezigwarentwee
wekennahetoppotten,dedagwaarop deplanten zijngeïnoculeerd metwortelknobbelaaltjes. Figuur 1is
eengrafische weergavevandezewortelkenmerken.Zoals eerder isvermeld,hebbenderesultatenvan
Progress slechts betrekkingoptwee onderstammen,dietoenalniet ergvitaalmeerwaren.
UitTabel2 enFiguur 1blijkt dat hettomatenras Moneymaker gedurende deeerstetweeweken nahetoppotten debestewortelgroei vertoonde. Metuitzonderingvanhetdroogwortelgewicht vanIndicamajor en
dewortelklasse vanNatalBriar, warentenopzichte vantomaat alleanderewortelgewichten enwortelklassensignificant lager. Ditis nietverwonderlijk, omdattomaat eensnellegroeier is.Vande onderstammen
warendedroogwortelgewichten vanIndica major enNatalBriar hethoogst. PopeyeenSimsonvolgden
opdetweede plaats,terwijl Progress hetlaagste droogwortelgewicht had.Maar omdat het wortelgewicht
vanProgressgebaseerdwarenoptweenietgoedgroeiende onderstammen,iseenjuiste vergelijk metde
andereonderstammen diewelgoedgroeiden niet mogelijk. Zoalslater zalblijken,zouhetdroogwortelgewichtvanwelgoed groeiende Progress-onderstammen tweewekennahetoppottentussen 0,252en
0,421 g hebbenkunnenliggen.Opbasis hiervan kunnengoedgroeiende Progress-onderstammen worden
ingedeeldtussen Indica major enNatal Briar.
Watbetreft dewortelklassen blijkt uitTabel2 enFiguur 1dattomaat meteenwortelklasse van5,0 de
hoogste score heeft opgeleverd.Vandeonderstammen kwamNatalBriartot dehoogste wortelklasse
(4,0). Ditwas niet significant lager dandievantomaat entevens niet significant hoger dandewortelklasse
van3,2 vanIndica major. Popeye enSimsonkwamenuitopeengelijke score van2,8 enwaren daarmee
niet significant lager danIndica major. Dewortelklasse vanProgress bedroeg 1,5 enwas daarmeesignificant hetlaagst. Maar bijgoedgroeiende Progress-onderstammenzalditongetwijfeld hoger zijngeweest.
Hoeweldewortelgewichten enwortelklassen vanNatalBriar enIndica major onderling niet significant
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Tabel 2 -

WORTELKENMERKEN - Droog wortelgewichten en
wortelklassen twee weken na het oppotten in kokos
tijdens het inoculeren (n=6).
Droog
wortelgewicht (g)
0,268b31
0,313 ab

Onderstam1'
NatalBriar
Indica major
Inermis
Popeye
Progress
Simson
Tomaat

Wortelklasse21
4,0ab3»
3,2bc

0,150 c
0,034d
0,109 c
0,494a

2,8c
2,0d
2,8 c
5,0a

11

AlleInermis-envierProgress-onderstammenwaren dood.
Klasse 1= 1-10; 2= 11-25; 3= 26-50;4= 51-100 en 5= >101wortels.
31
Gemiddeldenineenkolommetverschillendeletterszijnsignificantverschillend (/%0,05).
21

Droog wortelgewicht (g)
0.8

Wortelklasse

-i

Figuur 1-

—

—

Natal

Indica

Briar

major

1

•

r

Popeye Progress

Simson

tomaat

WORTELKENMERKEN - Droog wortelgewichten en wortelklassen (gemiddelden en
standaardafwijkingen) twee weken na het oppotten in kokos op het moment van het
inoculeren met het noordelijk wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla (n=6).
Wortelklasse 1= 1-10; 2= 11-25; 3= 26-50; 4= 51-100 en 5= >101 wortels.
'Verschillende letters duiden op significante verschillen (££0,05).

verschilden,vielwelopdathetdroogwortelgewicht vanIndica major iets hoger wasdandatvanNatal
Briar, terwijl bijdewortelklasse hettegenovergestelde hetgevalwas.Mogelijk zijndewortels vanNatal
Briar iets dunner dandievanIndica major.
Opbasisvandedroogwortelgewichten kandewortelgroeivande plantengedurende deeerste tweeweken
nahetoppotten alsvolgtwordeningedeeld:
tomaat > Indica major >NatalBriar> Popeye = Simson> Progress
Progress komt hier zo slechtuit debus,omdat dewortelgroei slechts gebaseerd konworden optwee niet
ergvitale onderstammen.Goedgroeiende Progress-onderstammenzoudenmogelijk tussen Indicamajor en
NatalBriar ingedeeld kunnenworden.

• Droogwortelgewichten tienwekenna hetoppotten
InTabel3 zijnderesultaten opgenomen betreffende dedroogwortelgewichten tienwekennahetoppotten.
Dezegegevens zijnbepaaldachtwekennahetinoculeren met 13.500 M.hapla^x plant, datwilzeggen
tienwekennahetoppotten.Dedroogwortelgewichten zijngrafischweergegeven inFiguur 2. Deverswortelgewichten zijnweertevindeninBijlage4.
Uitvergelijkingvandedroogwortelgewichten indeTabellen 2 en3 endeFiguren 1en2 blijkt dat dewortelgroeitot tienwekennahetoppotten,nagenoeghetzelfde beeldvertoonde alstot tweewekennahet
oppotten. Progress vormde daarop eenuitzondering.Dezeonderstamvertoondedegrootstetoenamevan
dedroogwortelgewichten. Maar of ditwerkelijk zoisgeweest,wordt sterk betwijfeld,aangeziendewortelgroeivanProgress tweewekennahetoppotten slechts konwordenbepaaldopbasisvantweeweinigvitale
planten. Dezesgeïnoculeerde Progress-onderstammen blevendaarentegenwelgoedgroeien,zodathet
wortelgewicht vandeze plantenwelreëelis.Opbasisvanditgewicht endetoenames vandewortelgewichtenvandeandere onderstammen kanberekendwordenwathetwortelgewicht vangoedgroeiendeProgress-onderstammen tweewekennahetoppotten ongeveer hadmoetenzijn. Dedroog wortelgewichten
vandeanderevier onderstammenwareninde periode vantweetot tienwekennahetoppotten minimaal
15,3x(NatalBriar)toegenomen enmaximaal 25,6x (Popeye).Wordendezetoenames geprojecteerd op
Progress, dankunnendewortelgewichten natweewekenworden herleiduitdewortelgewichten natien
weken.Indatgevalzoutweewekennahetoppotten hetdroogwortelgewicht vanwelgoed weggroeiende
Progress-onderstammen gelegen moeten hebbentussen0,252 en0,421 g.Tomaat, Progress enIndica
major haddendehoogste droogwortelgewichten, die onderling niet significant verschilden. DedrooggewichtenvanNatalBriar enPopeyewarenwat lager, maar tenopzichte vanIndicamajor niet significantlager. Simson noteerde hetlaagste droogwortelgewicht. Bijdit allesmoet wordenopgemerkt dat onderstammennietwarengeëntmeteenrozencultivar. Mogelijk heeft eenenteenstimulerende invloedopde
wortelgroei.

Tabel3-

WORTELKENMERKEN - Droog wortelgewichten
tienweken nahetoppotten enachtwekennahet
noculeren met Meloidogyne hapla (n=6).

Onderstam
NatalBriar
Indica major
Popeye
Progress
Simson
Tomaat
11

Droog
wortelgewicht (g)
4,1b1'
5,4ab
3,8b
6,4a
2,1c
6,9 a

Verschillende letters duidenopsignificante verschillen (/^0,05).
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Droog wortelgewicht (g)

Natal
Briar

Indica
major

Popeye Progress Simson Tomaat

Figuur 2- WORTELKENMERKEN - Droogwortelgewichten (gemiddelden enstandaardafwijkingen) tienweken nahetoppotten inkokos enachtwekennainoculatie
methet noordelijk wortelknobbelaaltje Meloidogynehapla(n=6).
'Verschillende letters duidenop significante verschillen (^0,05).

3.2

Matevan resistentie

• Aantal e/proppenacht wekenna inoculatie
Deaantasting door M. haplais indevormvandeaantallen eiproppen per plantweergegeven inTabel4.Op
basis vandeze aantallen endedroogwortelgewichten zijndeaantallen eiproppen per 1g droogwortelgewicht berekend.Ditgeeft eenreëler beeldvandeaantasting,omdat hetwortelgewicht eenmaat isvoor de
hoeveelheidwortels die kondenwordenaangetast. Ookdeze aantallen eiproppen zijntevindeninTabel4.In
Figuur 3 zijnderesultaten grafisch weergegeven. Hierinistomaat weggelaten omdeverschillentussende
rozenonderstammente benadrukken.Het aantaleiproppen per 1g droogwortelgewicht isgebruiktvoor het
bepalenvandematevanresistentie tegen M.haplapopu\aüe Hbz.
UitTabel4 enFiguur 3 blijkt hettomatenras Moneymaker veruit hetzwaarstwas aangetast door hetnoordelijk wortelknobbelaaltje M./^/^populatie Hbz .Pertomatenplant warener gemiddeld 751 eiproppen op
dewortels aanwezig.Dithoge aantalmoet enerzijdswordentoegeschreven aanhethoge aantalwortelpuntjes (wortelklasse 5= >101wortelpuntjes) dat ophetmomentvaninoculeren aanwezigwas(Tabel2)en
anderzijds doordat dit ras eenuitstekende waardplant isvoor M.hapla.Ineenvorigjaar uitgevoerde proef
methetzelfde tomatenras, leverde eeninoculatie met 10.000J2vanM.hapla-populatieHbzongeveer hetzelfde aantaleiproppen per plant op.Vandegeteste rozenonderstammen kwamenIndica major enNatal
Briar met respectievelijk 101en85 eiproppen per planttot dehoogste score. Dezeaantallenwarenniet

Tabel4-

AANTASTING -Aantaleiproppentienwekennahetoppottenenachtweken nahetinoculeren met het noordelijk
wortelknobbelaaltje Meloidogynehapla(n=6).
Aa n t a l

Onderstam
NatalBriar
Indicamajor
Popeye
Progress
Simson
Tomaat
11

plant
85 c 1 '
101c

0a
8b
13b
751d

e ip r o

ppe n per
1 g droog
wortelgewicht
21,2 c 1 1
19,2c
0,0a
1,2 a
6,6 b
128,7 d

Verschillendelettersineenkolomduidenopsignificanteverschillen (/%0,05).
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Aantal eiproppen per plant

Aantal eiproppen/g droog wortelgewicht
50
8 wekennainoculeren

40 -30 --

21,2 c

20

1&4

10 4-

vjï
Natal Briar

19,2 c

5§
Indica
major

|6,6b
0,0 a

1,2 a

Popeye

Progress

Simson

Figuur 3- AANTASTING - Aantaleiproppentienweken nahetoppotten enachtweken
nainoculatie met hetnoordelijk wortelknobbelaaltje Meloidogynehapla(n=6).
Tomaat: 751eiproppen/plant en 129 eiproppen/1g droogwortelgewicht.
'Verschillende letters duiden op significanteverschillen (/^0,05).
significantverschillend.Ook bijNatalBriar kwamhetaantaleiproppen/plant overeen met hetaantaldatin
devorigjaar uitgevoerde proef isgevonden.Vandeandere onderstammen ontbreekt deze informatie,omdat deze niet eerder zijngetest. BijProgress enSimsonwaren respectievelijk 8 en 13eiproppen per plant
aanwezig.Tenopzichte vanIndica major enNatalBriar zijndezeaantallen significant lager. OmdatdewortelklassenvanIndica major, Popeye enSimson onderling niet significant verschilden (Tabel2),moetende
verschillen inaantalleneiproppentussenenerzijds Indica major enanderzijds Progress enSimsonworden
toegeschreven aanverschillen inwaardplantgeschiktheid voor dezepopulatiewortelknobbelaaltjes. Bij
Popeye zijningeenenkele herhalingeiproppen aangetroffen.Wordtgekeken naar hetaantaleiproppen per
1 g droogwortelgewicht, danblijkenProgress met 1,2 eiproppen enSimson met6,6 eiproppenwelsignificantteverschillen.Bijdeandere onderstammen zijngeenverschuivingen opgetreden insignificanties.
Opbasisvanhetaantaleiproppen per 1g droogwortelgewicht isvoor deonderstammen entomaat een
indelinggemaakt naar dematevanresistentie tegen Hbz-populatievanM. hapla. Daarnaast isookaangegeven inwelke matedeplantenmeer of minder goede waardplanten zijnvoor deze populatiewortelknobbelaaltjes.Waarplantgeschiktheid enresistentie zijntwee tegengestelde begrippen.Hoegeringer demate
vanresistentie, hoebeter deplantgeschikt is omalswaardplanttedienen.

Popeye
Progress
Simson
NatalBriar
Indica major
Tomaat

Resistentie
volledig
goed
redelijk
weinig
weinig
geen

Waardplant
geen
slecht
matig
goed
goed
uitstekend
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Bovenstaande indelingheeft alleenbetrekking op M.Aâp/a-populatieHbz.Voor anderepopulaties ishet
mogelijk datde indelinganders uitvalt. Uitonderzoek in2000 naar dewaardplantgeschiktheid vanzes
rozencultivars enéénrozenonderstamtenaanzienvanzevenverschillende M.Asp/d-populaties,waarvan
er éénafkomstigwasvanroos, is namelijk gebleken dat niet elke populatie dezelfde matevanaantasting
hoeft opte leveren.Dehoogte vandeaantastingen,gebaseerd ophetaantaleiproppen per plant,vertoondetoengrote verschillen. Zokonhetgebeuren dat eencultivar nietdoor allezevenpopulaties indezelfde
matewerd aangetast. Deaantastingvarieerdevanzeerweinigtot veeleiproppen.Ookwerdwaargenomen
dateenpopulatie bijde enecultivar weltot aantasting kwammaar bijdeandere nietof inveelmindere
mate. Datgoldook voor depopulatie dievanroos afkomstigwas.Ditbetekent datbovenstaande indeling
naar resistentie enwaardplantgeschiktheid zeker nietalgemeengeldend hoeftte zijn.Omhierover een
uitspraak te kunnendoen,moeten meerdere M.A^p/a-populatiesworden getest.
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Conclusies
Uitonderzoek naar dematevanresistentie vanvijf rozenonderstammentegen populatie Hbzvanhetnoordelijkwortelknobbelaaltje M.haplaisgebleken dat er grote verschillen inresistentie aanwezig zijn.Tegen
deHbz-populatievertoonden deonderstammen Popeye,Progress, Simson, NatalBriar enIndica major,in
afnemende volgorde, devolgende matevanresistentie:volledig,goed,redelijk,weinigenweinig.
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Vervolgonderzoek
Uithetonderzoek dat nuis uitgevoerd,isgebleken dat rozenonderstammeneenverschillende matevan
resistentie vertonentegen M./iap/a-popu\at\e Hbz.Ofdit betekent dateenbepaalde onderstamtegenelke
andere populatievanM.hapladezelfde matevanresistentie bezitalstegenpopulatie Hbz,is echter zeerde
vraag. Onderzoek in2000 metzes rozencultivars eneen-onderstam heeft namelijk latenziendatdit niet
hetgeval hoeft te zijn, zelfs nietvoor eenpopulatie die oorspronkelijk vanroos afkomstig is.Ombetere
uitsprakente kunnendoenover dematevanresistentie vanrozenonderstammen tegen hetnoordelijk wortelknobbelaaltje M.haplamoeten danook meer populaties wordengetest. Inditverbandwordt voorgesteld
omeentiental M./fa/Va-populatiesafkomstigvanroos uitdepraktijk te verzamelen,tevermeerderen enze
vervolgens te inoculeren bijonderstammen vanroos omnate gaanof eenonderstamtegen allete testen
populaties steeds dezelfde matevanresistentie laat zien.Ditonderzoek isvooralvanbelangvoor deonderstammen die inhetonderzoek met populatie Hbzeenredelijke tot volledige matevanresistentie hebben
latenzien.

21

Bijlage 1

Tabel 5 -

Nitrakal
Zwakal
Amnitra
Calsal
Magnitra

BFK
N(N03)

P
Ca
S

Voedingsoplossing

Samenstellingvoedingsoplossing.
(pH 5,2 en EC = : 1,6 mS/cm)
Baskal
0,27 ml/liter
Fe
0,32 „
B
0,20 „
0,48 „
Mn
Zn
0,30 „
Cu/Mo
0,37 „
10,607 mmol/liter
1,250
„
2,252
„
1,251
,.

N(NH4)

K
Mg
OH
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0,21 ml/liter
0,75 „
0,68 „
0,60 „
0,60 „
0,67 „
1,600 mmol/liter
5,247
„
1,500
0,005

Bijlage 2

Proefopstelling

VI

V

IV

rand

rand

3
5
6
7
4
1
2

6
2
3
7
5
1
4

rand
rand

rand
rand

5
6
4
3
2
7
1

3
2
4
5
1
6
7

rand
rand

rand
rand

4
2
7
5
3
1
6

7
2
5
1
4
6
3

rand

rand

Goot 2
Figuur4-

III

Herh.

1

Bedmettwee 10-mlangegoten.Verdelingvande zes rozenonderstammen en
tomaat (1-7)volgens eenvollediggewarde blokkenproef met zesherhalingen(l-VI).
Denummering 1t/m 7correspondeert metde nummering inTabel 1(blz.9).
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Bijlage 3

Kasklimaat

Etmaalgemiddelden kasklimaat

19 I i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l 8 0
257

262 267 272 277 282 287 292 297 302 307 312

Dagnummer (2001)
Figuur 5-

Verloopvandekasluchttemperatuur enderelatieve luchtvochtigheid (RV)inkas L307
vanaf hetinoculeren inweek37 (dag257)tothet beëindigenvandeproef inweek45
(dag313).
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Bijlage 4

Tabel 6 -

Vers wortelgewichten

Vers wortelgewichten twee en tien weken na het oppotten
in kokos (n=6).
Vers w o r t e l g e w i c h t e n
2 weken11
10 weken21
31
3,0 bc
38c31
4,2b
51bc

Onderstam
NatalBriar
Indica major
Inermis
Popeye
Progress
Simson
Tomaat

1,9 c
0,4 d
1,6 c
6,9a

37c
62ab
21d
72a

11

AllezesInermis-en vierProgress-onderstammen waren dood.
AllezesInermis-onderstammenwaren dood.
31
Gemiddeldenineenkolommetverschillendeletterszijnsignificantverschillend(/^0,05).
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Vers wortelgewicht (g)

Natal Briar

Figuur 6 -

Indica
major

Popeye

Progress

Simson

Tomaat

Vers wortelgewichten van rozenonderstammen en tomaat (gemiddelden
en standaardafwijkingen) twee en tien weken na het oppotten in kokos (n=6).
•Verschillende letters duiden op significante verschillen (/%0,05).
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