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1

Inleiding

Bijverschillende telers vanbiologische komkommers kwamener inhetafgelopen seizoen uitvalproblemen
metgeënte plantenvoor. Deze problemen kwamenalleenvoor wanneer hetras Harry als onderstam werd
gebruikt. Dit ras isechter het minst gevoelig voor aaltjes enis bijeenhoge aaltjesdruk het enige alternatief
naast stomen.Daarnaast is deonderstam zeer groeikrachtig. PPOglastuinbouw heeft inopdracht vande
LTO(landelijke commissie biologische teelten) het schadebeeld geïnventariseerd door gesprekkente voeren
mettelers, plantenkwekers enveredelaars enoverige deskundigen. Inditverslagwordt devisie vandeze
verschillende partijen op deproblemen beschreven enworden oplossingsrichtingen aangegeven.
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Werkwijze

Omdesymptomen vanhetprobleem enmogelijke oorzaken enoplossingen inkaart te brengen iseen
enquête opgesteld (zie Bijlage I),welketelefonisch isafgenomen onder 9 biologische telers. Eénvandeze
telers hadgeengeënte planten.Bijdeoverigetelers kwamenverschillende combinaties van onderstammen
metgeënte rassenvoor. Demeestvoorkomende combinatie was Sicyosangulatus(Harry) als onderstam
met Cucumissativus(CumLaude)alscultuurgewas (zieTabel 1).Alletelers metgeënte plantenhadden
plantendiewarengeënt d.m.v.eenkopenting. Eénteler (nr. 4) hadzowel planten met eenkop-als meteen
afzuigenting.
Tabel1: Combinaties onderstam metcultuurgewas bijgeïnterviewde telers.

Teler 1
Teler 2
Teler 3
Teler 4
Teler 5
Teler 6
Teler 7
Teler 8
Teler 9

onderstam

cultuurgewas

geen
Harry
Harry
Harry
Harry
6405
6405
6405
Harry

Aviance/Cum Laude
Cum Laude
Cum Laude
Cum Laude
Cum Laude
Cum Laude
Cum Laude
Aviance
Fjord

problemen
met ent?
nee
ja
nee
ja
ja
nee
nee
nee
ja

Indeenquête werdgevraagd naar hetteeltplan,type onderstam,ras (ent),entmethode,wortelstelsel,
symptomen,aantal stengels,aantal stamvruchten,teeltsysteem, klimaatregeling,watergeefstrategie, en
mogelijke oorzaken.
Naastdeze interviews is er ook met eenaantalandere partijen gesproken over mogelijke oorzakenen
oplossingen. Hiervoor isgesproken met:
• Tweeplantenkwekers diegeënte planten leveren,nl. Grow GroupenJongerius;
• Tweeveredelaars, nl.Syngenta (producent Harry) enRijkZwaan(producent CumLaude);
• Proefstations te Kruishoutem(België) enReichenau(Duitsland).

Resultaten

3.1 Kop-of afzuigenting
Alletelers metgeënte planten haddenplanten diewarenverent via eenkopenting. Eénteler hadzowelkopalsafzuigentingen. Dezeteler haddetweetypen entingenom enomgeplant. Deplanten groeiden hierdoor
bijvergelijkbare omstandigheden. Eenandere bijkomstigheid hiervanwasdat,wanneer slechts ééntype
enting problemen zouopleveren,debuurplanten de uitvallende plant kondenvervangen.Deproblemen
kwamenechter bij beide typen entingenvoor. Bijde kopenting lekende problemen iets later te komendan
bijdeafzuigenting (vijf tot zeswekentenopzichte vancirca vierweken).

3.2 Ras
Deproblemen komen bij degeïnterviewde telers alleenvoor wanneer Harry als onderstam wordt gebruikt
(zieTabel 1).Bijdetelers met problemenwerd zowel CumLaude als Fjordals bovenstamgebruikt. Nietalle
telers met Harryalsonderstam ondervonden echter uitvalproblemen. Hetlijktdusniet een specifiek
probleemte zijnvandecombinatie vanHarrymetCumLaude,maar eencombinatie vande onderstam
Harrymet bepaaldeteeltomstandigheden.
Volgens eenplantenkweker is met namedecombinatie met het ras CumLaudeerg moeilijk. Ditblijkt ook uit
proevenvanhetInterprovinciaal Proefcentrumvoor de biologische teelt (Vergote, 2002). Deze combinatie
was indebiologische teelt in2002 echter hetmeest gangbaar.
Ook deplantenkwekers (GrowGroup,Jongerius) gevenaandat Harry eenerg moeilijke onderstam isom
succesvol opte enten.Eenmogelijke oorzaak hiervan is dat Harry (Sicyosangulatus) geenfamilie isvande
komkommer {Cucumissativum. Bovendien isdeonderstam snelholendaardoor moeilijk verenigbaar met
decultuurplant. Decultuurplant probeert door deholle stam ook regelmatig omweer op zijneigenwortels
te groeien. Door hetlage slagingspercentage vande enting,moetener bijdeplantenkweker veelextra
entenwordengemaakt. Hiernaast hangt dekwaliteit vandeent ook afvandehomogeniteit vande
geleverde partijen zaadvan Harry. Hetras isvolgens de plantenkwekers ergheterogeen enheeft eenlaag
opkomstpercentage. Aldezefactoren makenhet moeilijk om succesvol op Harryte enten,enhebben
bovendien eensterk kostenverhogend effect. Wanneer deentwel slaagt, levert de plant echter weleen
hoge productie enheeft dezeeenaaltjestolerantie. Deafzuigentingen lijkenbijdeplantenkwekers vaker te
mislukken dandekopentingen,doordat deentwat minder sterk is.

3.3 Symptomen
Deproblemen met deent uitenzichineenbruinverkleuring onder de enting.Ineerste instantie zitdeze
verkleuring alleenindestam enisdeze(nog) niet zichtbaar. Eensignaal hiervoor isdatde plantenvaak
slapgaanhangen,met name bijwarmweer. Deplantwordt dandonker ener ontstaan zwarte
komkommers. Opeengegeven moment komt er eenverkurkte verdikking opdeentplaats. Dezeverdikking
ontstaat aleenpaar weken nahet poten.Door dezecallusvormingkande entplaats 4x zo dikworden alsde
stam enscheurt de entplaats (zie Figuur 1enBijlage II).Debruinverkleuring isdanook aande buitenkant
vandeent zichtbaar. Erkomt ook eenbruinevloeistof uit de entplaats. Dezewondkanvervolgens een
ingangvormenvoor schimmels [Sclerotinia, botrytis,mycosphaerella). Deentkanzover wegrotten datde
cultuurplant spontaanvandeonderstam afbreekt. Eenteler met hogedraadsysteemgaf aandatde stam
ook afbrak wanneer hijde planten lietzakken.
Deaantastingen komenhetgehelejaar verspreid door degehele kasvoor, maar lijkenwel in concentraties

voor te komen.Deoorzaak hiervan is onbekend,wellicht iser plaatselijk eenhogere druk van Sclerotinia,
zijndeze planten indezelfde batch geënt of heerst er plaatselijk eenander klimaat.
Tweetelers met uitvalproblemengavenaandatdeonderstam ineerste instantie dunner wasdande stam
vanhetcultuurras. Later indeteelt zijndeentende onderstam echter evendik.Vandetelers diegeen
problemen met uitvalhadden,gaf niemandaandatde onderstam inhet beginvandeteelt dunner wasdan
hetcultuurras.Volgens Syngenta moeten deonderstammen vanHarry 5tot 7dageneerder worden
gezaaid dandeplantenvanhetcultuurgewas, zodat de onder-enbovenstamvangelijke dikte zijn.
Hetwortelstelsel ziet er bijalletelers goeduit. Harry iseengroeikrachtige onderstam met eenzeer vertakt
wortelstelsel dat ook diep indegronddoordringt. Wanneer er ook aaltjes indegrond aanwezigzijn,
veroorzaken deze geenwortelknollen. Eénteler gaf aandat bij slechte plantenopdenduur ook dewortels
bruinwordenenverrotten.Geenvandetelers heeft wortelsnoei toegepast. Enkeletelers noemden
wortelsnoei alseenoptie omdegroeikracht (worteldruk) vande onderstamte remmen.Eénteler gafwel
aandat hiermee danwel inhet beginvandeteelt moetworden begonnen.Eenander gaf aandat ditzou
moetengebeurenwanneer de plantgoed isingeworteld enroyaal nadebloei(ca.2weken naplanting).Een
teler zonder uitvalproblemen stond sceptischtegenover wortelsnoei bij komkommers.Wanneer dewortels
worden gesnoeid enhetwordt vervolgens warm weer, kandeplant problemen krijgen.Deplant moetin
principe hetaantalbenodigde wortels zelf kunnenregelen.

Kort samengevat zijndesymptomen.'
Deentplaats is sterk verdikt (tot4x zodik als destam);
Alvanaf hetbeginvandeteelt isdegroeitrager envallener plantenweg;
Hetwegvallenvandeplantenversnelt bij helder weer;
Inveelgevallen is deentplaats bruinverkleurd;
Vaak komt ervocht uit deentplaats,watweer eeningangvormt voor schimmels;
Deproblemen zijnalleenwaargenomen bij plantenwaar Harry als onderstam isgebruikt. Echter:
niet alle bedrijven met onderstam Harry hebbenproblemen;
Problemen komenjaarrondvoor, verspreid over degehele kas;
Problemen komenzowel bijkop-als bijafzuigentingen voor;
Eenuitgebreid enactief wortelstelsel lijkt deproblementeverergeren.
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Figuur1: Symptomen uitvalproblemen ent Harry.
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3.4

Teeltwijze

Vandetelers met uitvalproblemen heeft éénteler eenhogedraadsysteem. Deze plantenwordengetopt op
circa 40 cm hoogte,waarbij er 2 stengels worden aangehouden.Deoverige telers toppen deplantwanneer
deze hetgewasdraad bereikt.Vandetelers metgeënte plantenzonder problemen, heeft éénteler een
hogedraadsysteem. Ookdezeteler topt zijn plant opca.40 cm hoogte. Eenandere teler topt zijnplanten
wanneer deplant hetgewasdraad bereikt. Twee andere telers toppen de planten niet. Eenvandeze telers
laat de kop langs degewasdraad doorgroeien,deandere laat naast de hoofdstam ook eenzijscheut
uitgroeien.
Uitde interviews is niet opte makenof een bepaalde strategie met hettoppen vande plant (endaarmee
verhogenvande plantbelasting) problemen met deent kanvoorkomen.
Indienbijbedrijvengrondverwarmingaanwezigwas,werd deze alleenindeeerste wekenvanjanuari
gebruikt. Eenaantaltelers gaf aandat het gebruik vangrondverwarming problemen met uitval waarschijnlijk
alleen maar zouversterken doordat de activiteit vanhetwortelstelsel dannoggroter wordt. Volgensde
telers dientdegrondverwarming paste wordengebruikt beneden eengrondtemperatuur van 14tot 15°C.
Zoweltelers met alszonder problemen geven meestal aanrelatief veelte luchten.Eenteler met
uitvalproblemen gaf aandat hijdit deedzodat deplantvoldoende konverdampen. Eenteler zonder
uitvalproblemen gaf aandat hijdit deedom deschimmeldruk zo laagmogelijk te houden(o.a.tegenvalse
meeldauw).
Demeeste bedrijven houden,netals indetraditionele teelt, indeeerste wekenvandeteelt eenwat hogere
streeftemperatuur aan(ca.20°C)daninde restvandeteelt (ca. 18°nacht en20° dag). Er isgeen duidelijk
verschil indeverwarmingsstrategie tussen bedrijven metenzonder problemen.
Ook indewijze vanwatergeven zijngeen duidelijke verschillentussen bedrijven met enbedrijven zonder
problemen. Demeeste bedrijven hebbenzowel eenregenleiding alseendruppelsysteem. Eenteler met
uitvalproblemen gaf aandat hetwaarschijnlijk beter zouzijnindienhijdeeerste driewekennahetpotende
beregeningsinstallatie niet zougebruiken. Hierdoor wordt deentplaats niet nat enkan hetrisico op
schimmels (botrytis, mycosphaerella)wordenverkleind.Eénteler hadechter de regenleiding opde grond
liggen enhader eentunneloverheen gemaakt, waardoor deentplaats niet nat konworden.Dezeteler had
tochook lastvanuitvalproblemen. Bijde overigetelers werddeentplaats welnat. Eenteler zonder
uitvalproblemen gaf aandat hijbijdonker weer water geeft met dedruppelaars, zodat de luchtvochtigheid
niette hoogoploopt. Hierdoor wordt voorkomen dat de schimmeldruk te hoog oploopt enkandeplant
gemakkelijker verdampen.Over het algemeen gevenalletelers 's ochtends water. Bijwarmweer kanhet
voorkomen dat er ook 's middags water wordtgegeven.

3.5

Oplossingsrichtingen

Uitdegevoerde gesprekken bleek dat Harry eenmoeilijke onderstam is, zowelvoor deplantenkweker als
voor deteler. Deverentbaarheid isover hetalgemeen matigendeteelt op Harryvereist eenaangepaste
teeltwijze.Veelvandeondervraagden zochten deoorzaak vande problemen inde sterke groeikrachtvan
de onderstam. Door eensterk enuitgebreidwortelstelsel ontstaat er volgens verschillende telers eenhoge
worteldruk. Doordat deent nietvoldoende water doorlaat, wordt decultuurplant vande entplaatsaf
gedrukt. Alsgevolgvandezeworteldruk kunnener ook scheurtjes ontstaan indeentplaats,waardoor het
vocht kanwordenafgevoerd. Dezewondplaatsenvormenvervolgens weer een ingangvoor schimmels.
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Indegevoerde gesprekkenwerden devolgende mogelijke oplossingengenoemd:
Drogertelen:
Door minder water te gevenkandeactiviteit vanhetwortelstelsel (vanjonge planten) worden geremden
kandeworteldruk vandeonderstamworden beperkt. Eénteler zet nude potten nogmaar half indegrond
omde potten droger tehouden.
Inde praktijk warener bedrijvenwaarbij deplantenjuistwelenbedrijvenwaarbij deplantenjuist niethet
grondwaterpeil bereikten.Beide situaties kwamenzowelopprobleembedrijven alsprobleemloze bedrijven
voor. Bijoudere planten zoudroger telen dus niet meer uit mogenmaken.
Entdrooghouden:
Veelvandeondervraagden denkendat het risico op schimmels kanwordenverkleinddoor deentbij
beregening droogtehouden.
Minder beregening, meer druppelaars:
Door (met name bij donker weer) druppelaars te gebruiken i.p.v.eenregenleiding kande stijgingvande
luchtvochtigheid worden beperkt, waardoor het risico op schimmelinfecties aandeentplaats kanworden
verkleind. Eenteler gaf aandat deze strategie inzoverre leekte werken,dat er geen Sclerotinia'in deent
meer voorkwam. Hijdacht echter dat deaantasting opdeze manier alleenwerd uitgesteld ennietwerd
voorkomen.Alsnadeelgaf hijbovendien aandat deze strategie eenslechter klimaattot gevolg heeft,wat
weer nadelige gevolgen heeftvoor debiologische bestrijders (enmogelijk ook deproductie).
Meer stengelsaanhouden:
Door meer stengels aante houden,kanhetverdampend oppervlak vande plantwordenverhoogd.Hierdoor
kaner meer vocht wordenafgevoerd,wat beter past bijhetactieve enuitgebreide wortelstelsel.Een
plantenkweker gaf welaandat hetaanhoudenvantwee stengels indeeerste wekenvoordelig kanwerken,
maar dat dit later indeteelt nadeligkanzijn. Hierdoor ontstaat namelijk ook eendubbele belastingvande
ent endeentblijft eenzwak puntvandeplant.
Door de planten niettetoppen,maar eenextra zijscheut aante houdenkanhetzelfde effect worden bereikt.
Deplantbelastingverloopt danwat gelijkmatiger, waardoor de plant minder schokken hoeft optevangen.
Vroeg plantbelasten:
Door de plant alvroegte belasten,stopt deplant zijnenergie meer inhet makenvanvruchtenenminder in
hetmakenvanwortels. Hierdoor kandeworteldruk worden beperkt. Eenteler gaf aandat eengevolg
hiervan zoukunnenzijndat deeerste komkommer onverkoopbaar is omdat dezevaak op degrond ligten
krom groeit. Deteler gaf aandat dit acceptabel is,wanneer hiermee problemen kunnenwordenvoorkomen.
Grotere plantenpoten:
Door grotere plantente poten,welke alvruchtbeginsels hebbenaangelegd,zullende planten minder snel
weggroeien indegrond.Opdeze manier kande activiteit vanhetwortelstelsel worden beperkt.
Wortelsnoei:
Eenandere manier omdegroeikracht vandeonderstamte remmen,iswortelsnoei. Dit neemt echter wel
risico's met zichmee bijplotselingwarmweer. Bijde plantenkwekers wordt inde praktijk vaak aleengroot
deelvandewortelsverwijderd.
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Discussie
Eénvande belangrijkste redenenwaarom biologische telers kiezenvoor de onderstam Harry, isde
tolerantie vandeze onderstam tegen aaltjes.Aaltjes kunnenzichop deze onderstam echter wel
vermeerderen envormen dus nogsteeds eenprobleemvoor vervolgteelten (Hazendonk,2002).
Ingrondteelten kunnenwellicht eerder problemen ontstaandaningangbare teelten doordat er eenander
klimaat heerst. Hierdoor kunneneerder problemen ontstaan met schimmels.
Volgens eenplantenkweker heeft eenbiologische teler wortelsnoei toegepast door hoge
mestconcentratiestoe te dienen,waardoor wortelverbranding ontstond.Volgens de plantenkweker heeft dit
gewerkt. Ditisechter geen controleerbare behandeling.Heteffect kanper bedrijf verschillen,methet
risico opte erge wortelverbranding. Bijeenandere teler kwamener op eendeelvande kas,waar
wortelduizendpoot voorkwam,geenproblemen voor. Dewortelduizendpoot zouhier kunnenhebben
gezorgd voor een natuurlijke wortelsnoei. Deze ervaringen zouden er op kunnenwijzendatde
wortelactiviteit van Harryte groot isendatwortelsnoei eenmogelijke oplossing zoukunnenzijn.
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Conclusies enaanbevelingen
Volgens plantenkwekers enuit proefgegevens blijkt dat deverentbaarheidvanHarry over het algemeen
matig is endat deteelt op Harry eenaangepaste teeltwijze vereist. Veelvandeondervraagden zochtende
oorzaak vande problemen indesterke groeikracht vande onderstam. Door eensterk enuitgebreid
wortelstelsel ontstaat ervolgensverschillende telers eenhogeworteldruk. Doordat deent niet voldoende
water doorlaat, wordt decultuurplantvandeentplaats af gedrukt. Alsgevolgvandezeworteldruk kunnener
ook scheurtjes ontstaan indeentplaats,waardoor hetvocht kanworden afgevoerd. Deze wondplaatsen
vormenvervolgens weer eeningangvoor schimmels.
Als mogelijke oplossingen werden devolgende optiesgenoemd:
•
•
•
•
•
•

Drogertelen;
Meer stengelsaanhouden;
Plantentijdens de opkweek niettoppen,maar eenextra zijscheut aanhouden.De plantbelasting
verloopt danwat gelijkmatiger.
Vroeg plant belasten zodatde plant zijnenergie stopt inhetmakenvanvruchten enminder inhet
makenvanwortels;
Grotere plantenpoten,wanneer deplant alvruchtbeginsels heeft aangelegd,zaldeze minder snel
weggroeien indegrond;
Door wortelsnoeien kandesterke groeikracht vande onderstamwordengeremd.Ditneemt echter
welrisico's met zichmee bijplotselingwarmweer.
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Bijlage I:Enquête
Enquêtebiologische komkommer
1. Sindswanneer teelt uindegrond?

2. Welke gewassen heeft udeafgelopenjaren indegrondgeteeld?
Gewas

Jaar

Periode

3. Teelt ubiologisch (volgens SKALnormen)?
Ja/ Nee

4. Teelt ukomkommer op eenonderstam?Zoja, gebruikt ujaarrond geënte planten?
• Ja
•
Nee(ga naarvraag 10)
O Nietjaarrond,maar

5. Welke onderstam?

6. Welk ras is eropgeënt?

7. Waaromgebruikt ueengeënte plant?
ü
•
•

Groeikracht
Resistentie/tolerantie tegen aaltjes/phomopsis/Fusarium/
Anders, nl.

8. Welktype entheeft u? Vanwelke plantenkweker?
•
•
•

Kopenting
Afzuigenting
Anders,nl.
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9. Hoeomschrijft uhetwortelstelsel vandegeënte plant?

10. Heeft uweleens aanwortelsnoei gedaan bijgeënte planten?Zoja,watwaren uwervaringen hiermee?

•
•

Nee
Ja,ervaringen:

11. Hoeomschrijft udeovergangtussen deovergangtussen deonderstam enhet cultuurras?

a) Treedt er bv.callusvormingopbij deentplaats?
Ja/Nee
b) Isdeonderstam dikker/ dunner/ evendik als destamvanhet cultuurras?
dikker/ dunner/ evendik

12. Heeft uproblemen met deent?
Ja/ Nee
Zoja:
a) nahoeveeldagen/weken ontstaan deproblemen?
dagen/weken
b) Hoeveel% uitvalheeftu
%
c) wat zijnde symptomen?

20

d) Zijndeaantastingen lokaal,verspreid over de kasof in haarden ?

e) Komendeproblemen met deentjaarrondvoor?

• Ja
•
f)

Nee,alleeninperiode:

Heeft umaatregelen genomen om schade tevoorkomen ofte beperken?

• Nee
• Ja, nl.
g) Bent uvanplanomindetoekomst opeenanderewijzetetelenom problemente voorkomen?
•
•

Nee
Ja,nl.

13. Heeft uveelervaring met deteelt vangeënte komkommers?
Ja/ Nee
(Zoja: haduinanderejaren ook problemen met deent?Ja/ Nee)

14. Hoelangteelt ualkomkommers ? (motivatie vraag:isteler bekend met deteelt)

15. Zijnde plantengetopt?
Q Ja
•

Nee

16. Hoeveel stengels houdt uaan?
O één
•

twee

17. Heeft ueenhogedraadteelt?
O Ja
•

Nee

18. Hoeveel komkommerteelten heeft uperjaar?
teelten/jaar
19. Heeft ugrondverwarming?
Ja/Nee

21

?

20. Lucht uinvergelijking met uwcollega's veel ofweinig

21. Teelt uinvergelijking met uwcollega's bij eenhoge of eenlagetemperatuur?Watisuw
streeftemperatuur?

22. Opwelke manier wordt erwater gegeven
•
Q
a

?

druppelaars
beregening
anders, nl.

23. Wanneer opde daggeeft uwater?

24. Wordt bij hetwatergeven devergroeiingtussen deonderstam enhetcultuurras natofvochtig?
Ja/ Nee
25. Hoediep ligt hetgrondwaterpeil op uwbedrijf ? (bereikbaar voor komkommerplantenofniet?)

26. Hoeveel stamvruchtenworden er aangehouden indezomerteelt?(plantbelasting)

27. Wordt degrond gestoomd?Zoja, hoevaak?
•
•

Nee
Ja, nl.

28. Heeft ubodemmonsters opaaltjes latenonderzoeken?
Ja/Nee
Zo ja:
a) Hoeveelaaltjes waren er aanwezig?
perml.
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b) Vanwelkte) soort(en)?

c) Isde aaltjesaantasting toegenomen indetijd?
Ja/ Nee

29. Heeft uzelf ideeënwat deoorzaak zoukunnenzijnvandeentproblemen?
•
•

Nee
Ja, nl.

30. Heeft uplantendie kunnenwordengebruikt voor een kleurstoftest?
Ja/Nee

Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. Na afronding krijgt u een
samenvatting van de resultaten!
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Bijlage II:Schadebeelden
Opdeonderstaande foto's zijndeverschillende schadebeelden weergegeven, zoals verdikkingvande
entplaats, scheurenindeentplaats,wondvocht enschimmelvorming.
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