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Voorwoord
Het huidige onkruidkundige onderzoek isvooral gericht op het ontwikkelen van mogelijkheden om het gebruik vanchemischeonkruidbestrijdingsmiddelen en de afhankelijkheid van
dezevorm van bestrijding teverminderen. Hierbijwordt aangesloten bij de beleidsdoelstellingen, zoalsgeformuleerd in het Meerjarenplan Gewasbescherming. Biologische onkruidbestrijding isin principe eengunstig alternatief voor chemische onkruidbestrijding.Thanszijn
erwereldwijd drie commercieel verkrijgbare mycoherbicidenenvijf mycoherbicidendie op
niet-commerciëlewijze worden verspreid.Verwacht magworden dat in de periode tussende
jaren 2000-2020eentiental middelen voor de Nederlandse boeren,tuinders en beheerders
van openbaar groenter beschikking zullen komen.Omdit mogelijk te maken dient er echter
innovatief onderzoek gedaante worden,niet alleenom een wetenschappelijke basiste leggenvoor deontwikkeling van biologische onkruidbestrijding, maarook om het bedrijfsleven
te overtuigen van de commerciële haalbaarheid van bestrijdingsmiddelen gebaseerd opschimmelsof andere organismen.
Indit rapportwordt verslaggedaanvanonderzoek naar dewerkzaamheid van een roestschimmelalsbestrijdingsmiddel tegen akkerdistel.Het onderzoek werd uitgevoerd om beter
inzichtte krijgen hoe bestrijding vandit onkruid onder veldomstandighedenverbeterd kan
worden. Hierbij werd voortgebouwd op experimenten die inde laboratoria van hetDLOInstituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek plaatsvonden.Het onderzoekwerd naast degangbare LNV-programmafinanciering, medegefinancierd door het
ministerie vanVROM.
Dr. L.A.P.Lotz
Programmaleider onkruidkundig onderzoek, AB-DLO

Samenvatting
Het meerjarige onkruid akkerdistel (Cirsiumarvense)isde laatstejaren alsprobleem ingrasland, maar ook insommige akkerbouwsystemen, in importantie sterk toegenomen. Bestrijding
isnoodzakelijk omverdere uitbreiding van distelhaarden tevoorkomen. Maaien en chemische
bestrijding zijn niet altijd te rijmen met de beheersdoeleinden.Gezocht wordt naar een
milieuvriendelijke eneffectieve bestrijdingsmethode diespecifiek isvoor akkerdistel.
Doelvan het onderzoek op het AB-DLO isbiologische bestrijding van akkerdistel met deinheemse roestschimmelPucciniapunctiformis door verhoging van het percentage systemisch
geïnfecteerde scheuten,natoediening vanteliosporen aanhetsysteem.Demogelijkheden tot
het manipuleren vanstappen in het infectieproces werden onderzocht, alsmedeeen meer
praktijkgerichte wijze van toediening.
Erwerden verschillende experimenten opgezet, zowel onder veldomstandigheden alsonder
geconditioneerde omstandigheden. Develdexperimenten vonden plaats ineenextensief beweid graslandte Vlake,Zuid-Beveland.Erwerden twee experimenten uitgevoerd. Eénveldproef werd aangelegd,waarin geïnoculeerde wortelstukjes werden uitgepoot. Destukjes
waren in het labmetteliosporen bestoven om het transport vande teliosporen inde bodem
over te slaan.Doordeze opzet zou kunnen worden bepaald of anderefactoren dan transport
vanteliosporen een beperkende rol spelen in het slagenvanderoestinfectie. Deproef isin
1993 mislukt endaarom in 1994opnieuw ingezet.Waarschijnlijk zijn extreem natte weersomstandigheden in hetveldvaninvloed geweest. Het experiment wordt beschreven in hoofdstuk 3.1.
De inspoeling vanteliosporen inde bodem werd bestudeerd alsbelangrijke stapin de levenscyclusvan de roestschimmel enwordt beschreven in hoofdstuk 3.2.Naast het nemenvan monsters in develdproef met desporentoediening (beschreven in3.4) werden er grondkolommen
verzameld. Indezekolommen werd de inspoeling vanteliosporen gevolgd in detijd, afhankelijk van de dagelijksewatergift. Dehoeveelhedenteliosporen per bodemlaagwerden bepaald.
Hetzelfde werd gedaanvoor demonsters gestoken in develdproef. Conclusie uit de beide
experimenten wasdat erverspreiding vanteliosporen indebodem plaatsvindt (veld) en dat
10 %van de aangebrachte telioporen inspoelt naar diepere lagen (kolommen).
In hoofdstuk 3.3wordt beschreven hoede knopontwikkeling van distel onder veldomstandighedenverloopt. Het aantal knoppen endegrootte van deze knoppen werd bepaald.Het aantal knoppen permeterwortel islaag inseptember en de knoppen zijn relatief klein.Gedurende het najaar envroege voorjaar worden er nieuwe knoppen gevormd en groeien de reeds
gevormde knoppen door.
Naast het in hoofdstuk 3.1beschrevenexperiment werd ernog een proef uitgevoerd in het
veld. Uitgezette veldjeswerden voorzien van handgemaakte voren,waarin gesuspendeerde
teliosporen werden gespoten.Naopkomst vande distels in hetvoorjaar, werden develdjes
beoordeeld op aanwezigheid vanaldan niet systemischgeïnfecteerde scheuten.Ook hier
speelde hetweer eenbelangrijke, negatieve rol.Deaantallen opgekomen scheuten bleven
ver achter bij anderejaren en erwerd uiteindelijk maar éénsystemische scheutgevonden.
Dit experiment wordt beschreven in hoofdstuk 3.4.Het iseveneens herhaald in 1994.
Aan het eindevandit project kangeconcludeerd worden dat devraag of verhoging van het
infectiepercentage onder veldomstandigheden mogelijk is,nog niet beantwoord kanworden.
Wel kan de conclusiegetrokken worden,dat natoediening op de bodem,transport van
teliosporen in debodem plaatsvindt. Het percentage inspoeling isechter laag. Daarom dienen,
voor eeneffectieve bestrijding,deteliosporen onder de zodelaag aangebracht te worden.

Summary
The perennialweed Canadathistle (G'rs/umarvense)hasbecome aserious problem inextensively managed grasslands inthe Netherlands during the lastdecade.Toavoidfurther spread
of thistle populations, either vegetatively or generatively, it isnecessaryto control the weed
before the flowering stage.Mowing andchemical control do not alwayscopewith the main
goal of the manager.
Aim of the investigations atAB-DLO isbiological control of Canadathistle with the native rust
fungus Pucciniapunctiformis byincreasing the proportion of systemically infected shoots after
application of teliospores to the system.Possibilitiesto manipulate steps inthe infection
processaswell asawayto applyspores in the field were investigated.
Severalexperiments were carriedout, both inthe field and under controlled conditions.
Thestudysitewaslocated inanextensively usedgrassland inthe southwestern part of the
Netherlands (51°30'N,4°00'E).Two experiments were carriedout atthissite.
Aim of oneofthe field experiments wasto determine whether soilfactors other than transport of sporesarecrucialfor the infection process.Thiswasinvestigated by inoculating thistle
root pieces inthe laband planting these inthe field to omit the otherwise necessary transport
of teliospores into the soil.Theexperiment failed in 1993andwasrepeated in 1994.Nota
single root piecesprouted to ashoot. Extremewet weather conditions seemto have played an
important role inthis failure.
Thetransport of teliospores,animportant step inthe life cycleof the rustfungus,wasstudied.
Thisdownward movement was investigated infield plotswhich had beensprayedwith teliospores.Sampleswere taken,divided into severalsoil layersand analysed inthe lab.The dispersalof teliospores intime wasdemonstrated.To improve knowledge about this process,the
transport wasstudied under more controlled circumstances,too. Soilcolumns,taken from the
field, were provided on top with suspendedteliospores.Water wasadded daily,and after one
or three weeksthe columnswere divided indepth classes,dried in anoven,grinded and analysedfor the number of teliospores per gramme of soil.Sporetransport intime wasdemonstrated.Therewasasignificant increase of teliospores inthe lowest layerwith time,andsignificant differences between layersdisappeared with time.About 10% of the added teliospores
had beentransported downwards.
To investigatethe thistle buddevelopment under field conditions thistle rootswere dug up
andthe number andsizeof the rootswere measured.Thebudsof the first shootsto appear in
springwere developed in septemberalready.Theformation of new budsseemsto happen ina
sequential way.
Aim of asecondfield experiment wasto determine the effect of teliospore application underneaththe grasssward.Furrowswere made infield plots. Inthese furrows ateliospore suspensionwassprayed.Theexperiment wascarried out at the endof the growing season.Next
spring,the number of developedshootswascounted per plot. Not asingle infected shoot was
counted inthe treated plots.Again,extreme weather conditions in 1993were reasoned asthe
maincauseof thisfailure.Theexperiment was repeated in 1994.
It isstill not possibleto answerthe question whether the level of systemic infection can be
artificially increased.It hasbecome evident from the experiments,that roughly 10% of the
spores istransported inthe soil. Foreffective control of Canadathistle,the teliospores should
be supplied directly underthe grasssward.

1.

Inleiding

Het meerjarige onkruid akkerdistel, Cirsiumarvense(L.)Scop.,vormt een probleem in graslandendieveelal beheerdworden ter bevordering van natuurwaarden. Maaien en chemische
bestrijding van dedistels isinstrijd met het primaire ecologische doelvande beheerders, het
creërenvan eenkruidenrijkdom. Ingrasland zonder onkruidbestrijding kandedistel zich
ongeremd uitbreiden.Amor en Harris (1975)sprekenvoor de Europese en Noordamerikaanse
situatie over eenjaarlijksevegetatieve uitbreiding vandistelhaarden van 1 tot ruim 12m.
Distelsbezitten vannature eenzwak concurrerend vermogen.In beweidgrasland met een
open zode kunnen zezichvaakvolledig ontplooien. Deuitlopende distelscheuten worden er
in degroei niet geremd doordat het korte grasgeendirecte concurrent is.Uiteindelijk zal het
effect vandedistelgroei voor de beheerder negatief uitpakken.Dedistelsgaan overheersen
enerbestaat gevaarvoor zaadverspreiding naar belendende percelen.Thanswordt gezocht
naareeneffectieve, milieuvriendelijke manier om hetonkruidte beheersen.Hiertoe isABDLO,met medefinanciering van het Ministerie vanVROM,gestart met onderzoek naar de
mogelijkheid om deakkerdistels op biologische wijzete bestrijden.
Deakkerdistel heeft indevrije natuur voorkomende pathogenen. Eénhiervan,de roestschimmelPuccinia punctiformis (Str.) Röhl,issoortspecifiek. Infectie door de roestschimmel kan
voor het plantsysteem desastreuze gevolgen hebben.P. punctiformis heeft meerdere sporenstadia,waarvan hetongeslachtelijke urediniosporen-en het geslachtelijketeliosporenstadium
de belangrijkste zijn (Fig.1).
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LevenscyclusvanderoestschimmelPucciniapunctiformisvereenvoudigdweergegeven
(volgensGäumann,1959)

Inhetverleden isaldoor verscheidene groepen onderzoek verricht naar het systeem akkerdistel-P. punctiformis (Olive, 1913;Cockayne, 1915;Buller, 1950;Menzies, 1953;Van den Ende
et al., 1987;French ÄLightfield, 1990;Frantzen, 1994a).Deteliosporen fungeren alshet ruststadium.Zeworden onder natuurlijke omstandigheden aan het eindevan het groeiseizoen
gevormd. Kiemendeteliosporen kunnen systemische infectie veroorzaken. Hiervoor dient het
myceliumvande roest na infectie het weefsel vaneendistelwortelknop te doorgroeien.Na
eensuccesvolle infectie zal dewortelknop uitgroeien tot eensystemischgeïnfecteerde scheut.
Dezescheutzal reedsvoor het bloeistadium afsterven.Inextensief beheerde graslanden in
Nederland istot 10%van de distelscheuten systemisch geïnfecteerd door de roestschimmel
(Frantzen &Scheepens, 1993).
Onderzoek op het AB-DLO naar biologische bestrijding van akkerdistel metP. punctiformis is
gerichtop verhoging van het percentage systemisch geïnfecteerde scheuten door toediening
vanteliosporen aan het systeem.Eerder uitgevoerde volveldsbespuitingen met teliosporen
(Frantzen &Scheepens,1993) gaven echter geensignificante toename in het percentage systemischeaantasting.Onder geconditioneerde omstandigheden,waarbij deteliosporen rechtstreeksop dewortelknoppen worden aangebracht, isdit percentage veel hoger. Frantzen en
Vander Zweerde (1994a)vonden voor de meest effectieve combinatie vandistelkloon en
schimmelisolaateenmaximaal knopinfectiepercentage van 50-60 %. Het inzicht om dit verschil

teverklarenontbreekt nog.Hetontbrekende inzichtheeft betrekkingophetdeelvande
levenscyclustussen het moment datteliosporen worden gevormd ende infectie vanwortelknoppen.Om in het veld een hoger aantastingsniveau te krijgen zal dit procesverder onderzocht moetenworden. Danzal kunnen blijken of het systeem akkerdistel -P. punctiformis in
voldoende matete manipuleren is.
Voor infectie vanwortelknoppen moetenteliosporen eerst door debodem worden getransporteerd. Dittransport isnooit feitelijk aangetoond (Frenchand Lightfield, 1990;Frantzen &
VanderZweerde, 1994b).Het isaannemelijk dat deteliosporen zichdoor de bodem zullen
verplaatsen,maar het iste verwachten dat een groot deelvandegevormde sporen,nadat ze
op degrondterecht zijn gekomen,aan het grasblijft kleven.Om het meest geschikte tijdstip
vansporentoediening vastte stellen,ismeer inzicht nodig over vorming en infecteerbaarheid
vanwortelknoppen.

2.

Doel van het experimentele onderzoek

Doelvan het onderzoek op het AB-DLO isbiologische bestrijding van akkerdistel met de roestschimmelP. punctiformis door verhoging van het percentage systemischgeïnfecteerdescheuten, natoediening vanteliosporen aan hetsysteem.Demogelijkheden t o t het manipuleren
vanstappen in het infectieproces werden onderzocht, alsmede eenmeer praktijkgerichte
wijze vantoediening.
Kernvan het hier beschreven onderzoek washet beantwoorden van de vraaghoe het verhogenvan de natuurlijke infectiegraadonderveldomstandigheden mogelijk is.Eenuitgangspunt hierbij was,dat het transport vanteliosporen inde bodem beperkend zouzijn. Inéén
experiment werd verplaatsing vanteliosporen naar dewortelknoppen overgeslagen door
inoculatie van akkerdistelwortelknoppen inhet laben uitplanten van de knoppen in het veld.
Dit experiment moest uitsluitsel gevenof ook anderefactoren dansporentransport beperkend
waren. Om meer inzichtte verkrijgen in hettransport vanteliosporen inde bodem,werd de
inspoeling zowel in het veldalsonder meer geconditioneerde omstandigheden gevolgd,
inzicht in de knopontwikkeling ende infecteerbaarheid vandeknoppen isnodig om het juiste
m o m e n t van sporentoediening t e kunnen bepalen. De verwachting isd a t vooral de kleine

knoppen infecteerbaar zijn. Deknopontwikkeling inhet veldwerd bestudeerd.
Onderdeel van het onderzoek washetvertalen vanhet inzicht in hetsysteem C. arvenseP. punctiformis naar eensuccesvolletoepassing onder praktijkomstandigheden. Om het effect
vantoegediende teliosporen te verhogen werden zein eenveldexperiment aangebracht
onder degraszoden,inde door distels bewortelde bodemlaag.Hierbijwerd eentoedieningswijze gebruikt die in principe gemakkelijk iste mechaniseren enop grote schaaltoe te passen.

3.

Experimenten

3.1.

Ontwikkeling vansystemische infectie na ingraven
inhetveldvangeïnoculeerde akkerdistelwortels

Proefopzet Door inoculatievanwortelstukken in het laben uitplanten van dewortelstukjes in
hetveldwerd hettransportstadium vanteliosporen door de zodelaag overgeslagen en zou
indirect aangetoond kunnenworden of deze laag een natuurlijke barrière vormt voor de teliosporen. Eendeelvandestukjeswerd in het lab geïnoculeerd envóór het uitplanten geïncubeerd gedurende de periode die nodig isvoor deschimmel om de knoppen te infecteren.
Erwerden 100wortelstukken per behandeling,verdeeld over viertijdstippen, uitgeplant in
een proefveld te Vlake,Zuid-Beveland.Tercontrole werd eengelijk aantalwortelstukjes in de
kas uitgeplant.
Deeffecten van inoculatie envande incubatieperiode werden bepaald.Erwerden driedistelklonen opgenomen in het experiment,te weten Almere,YersekeenVlake. De verwachting
wasdat nasporentoediening, het percentage systemisch aangetaste distelscheuten hoger zou
zijn dande natuurlijke infectiegraad.Alshet transport vanteliosporen inderdaad de belangrijkste beperking is,zou het percentage systemisch aangetaste scheuten in kasenveld gelijk
moeten zijn.
Resultatenkasgegevens. Intabel 1ishet aantal uitgelopen wortelstukken en het percentage
systemischescheutenweergegeven.
Tabel1

Kloon

Aantalenpercentagevandepottenmetéénof meersystemischgeïnfecteerdescheutenin
dekas
Behandeling

Aantaluitgelopen
wortelstukken

Almere
Almere
Yerseke
Yerseke
Vlake

+/+/+

85 a 1 )

+/-

54

+/+
+/-

28

Vlake

+/ +

56

78 a

61

%Systemisch

4 9 % a1'

b

58% a

c
d
b c
c

26 %

b

14 %

b

25 %

b

13 %

b

+/-=geïnoculeerd,nietgeïncubeerd;
+/+=geïnoculeerd,geïncubeerd
^ Designificanteverschillenzijnaangeduidmetverschillende letters(P<0.05)
Depercentageswerden statistisch geanalyseerdvolgens eenverdelingsvrije rangcorrelatie
voor een blokkenproef. Deopkomstpercentages van dedrie gebruikte klonen bleken nogal te
variëren. Dekloon Almere had eensignificant hoger opkomstpercentage dan de andere twee.
Kloon Almere gaf ook eensignificant hoger percentage systemischgeïnfecteerde scheuten
danYerseke enVlake.Erbleek geen aantoonbaar effect van de incubatie op het percentage
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aantasting.Bij kloon Yersekewas het opkomstpercentage na incubatie significant lager dan na
direct uitplanten. Naastsystemischescheuten kwamen er regelmatig gezonde scheuten op in
dezelfde pot.
Resultaten veldgegevens.Van alde uitgepote wortelstukjes isvrijwel niets opgekomen.
Deverklaring hiervoor dient gezocht te worden indeweersomstandigheden. Het heeft in het
najaar '93aanmerkelijk meergeregend dan normaal.Hetgrondwaterpeil isindietijd ook
gestegen. Uit literatuur blijkt dat dedistel gevoelig isvoor wateroverlast (Bakker, 1960).
Daarnaast isereen vorstperiode geweest in november 1993.Ook dit isniet bevorderlijk voor
de ontwikkeling van distelwortelknoppen (Schimminget al., 1988).Dewortelstukjes hebben
bloot gestaanaan allerlei secundaire infecties die viadesnijvlakken zijn opgetreden, waardoor zezijn weggerot.
Het experiment wordt in het najaarvan '94 herhaald met grotere wortelstukken (10-15cm) op
goed gedraineerd bouwland.

3.2.

Transportvanteliosporen inde bodem

Proefopzet Voor hetvaststellenvan hettransport vanteliosporen vanP. punctiformis in de
bodem werdentwee experimenten opgezet: één in hetveld en éénonder geconditioneerde
omstandigheden.Voor hettransport vanteliosporen onder veldomstandighedenwerd gebruik gemaakt van het eerder genoemde proefveld teVlake. Hierwerd een aantalveldjesvan
1 m 2voorzienvan handgemaakte voren,waarin een bespuiting werd uitgevoerd met teliosporenvanP. punctiformis (zie3.4).Van dezeveldjeswerden zowel in alstussendevoren
monstersgestoken op dedagvandesporentoediening en drieweken daarna. Erwerd een
onderverdeling gemaakt indrie diepteklassen,0-7,5 cm,7,5-15cmen 15-25cm,gebaseerd
op deverdeling van dedistelwortels inde bodemlaag.Voor desituatie in het proefveld werd
vastgesteld dat dewortels met dewortelknoppen zich5tot 10cmonder de graszodelaag
bevonden. Demonsterswerden in het lab geanalyseerd op het aantal aanwezige teliosporen.
Hiertoe werden submonstersvan 5g gedroogde engemalen grond afgewogen en uitgespoeld
over eenzevenset. Het aantal aanwezige teliosporen werd bepaald door drie druppelsvan elk
100ui per monster onder eenmicroscoop te scoren.Het experiment hadzesherhalingen.
Voor het aantonen vantransport vande sporen onder geconditioneerde omstandigheden,
werden in hetzelfde proefveld twinig grondkolommenverzameld.Dezewerden onder een
foliekap (AB-DLOterrein) geplaatst,waarna er per kolom 100mg gesuspendeerde teliosporen
op aangebracht werden.Dekolommen werden dagelijksvoorzien van water.
Erwerd onderscheid gemaakt inwatergift (1mm of 4 mm per dag) enoogsttijdstip (1week of
3 weken na inzet).Op het moment van oogst werden de kolommen verdeeld in4diepteklassen,0-5 cm,5-10 cm,10-15cmen 15-25cm.Ook hier werd het aantal aanwezige teliosporen perg grond per grondlaag bepaald. Erwarenvijf herhalingen.
Resultaten endiscussie veldbemonstering. Degevonden aantallen teliosporen per ggrond zijn
weergegeven in Fig.2.Devier grafieken geven de aantallen weer onderverdeeld per oogsttijdstip enveldbehandeling. Dehelft van de monsters isvan onbehandelde veldjesende restis
van behandelde veldjes.
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AantalteliosporenvanPucciniapunctiformisperggrondverdeeldindiepteklassenentijdstipnabehandeling.Demonsterswarenafkomstiguiteenveldproef.
A=onbehandeld,bemonsterdop09/09;B =behandeld,bemonsterdop09/09;
C =onbehandeld,bemonsterdop01/10; D =behandeld,bemonsterdop01/10.

Degegevenswerden geanalyseerd met behulp van een GLM(Poisson-verdeling;P<0,05).
Erblijkt eensignificant hoger aantalteliosporen aanwezig te zijn inde bovenste laag in de
vorevan behandelde veldjesop de dagvanteliosporentoediening. Ditwaste verwachten,
omdat deteliosporen in dezevoren zijn aangebracht en devoren niet dieper dan 10cm zijn
geweest. Nadrieweken bleek deze significante verhoging genivelleerd.Deteliosporen waren
vanuit devore kennelijk verspreid door de bodem.Uit de resultaten blijkt niet of deverspreiding horizontaal,verticaal of in beide richtingen heeft plaatsgehad. Eenandere mogelijkheid
kanzijn dat deteliosporen door verhoogde microbiële activiteit zijnverteerd.Door desporenbespuiting zouden devan nature lage aantallen microben pleksgewijsexplosief toe kunnen
nemen.Ondanks de korte tijd van drie weken tussendetwee bemonstertijdstippen, kunnen
we deze mogelijkheid niet zonder meer uitsluiten.
Resultaten en discussie kolommenproef. Degevonden aantallen teliosporen per g grond van
de kolommen zijn gegeven in Fig.3.Detwee grafieken gevende aantallen weer perwatergift. Detwee tijdstippen van bemonstering zijn gecombineerd weergegeven. Mede gezien de
bevindingen bij develdbemonsteringwerden eencontrolebehandeling zonder teliosporen en
een bemonstering op het moment van sporenaanbrenging niet uitgevoerd.Bijdeze twee
varianten zou ersprake geweest zijnvan de natuurlijke situatie. Develdbemonstering toonde
aandat deaantallen aanwezige teliosporen erg laagzijn en niet inverhouding staantot de
aantallen die er uiteindelijk naéénweek zijn ingespoeld (zieonderstaande figuur). Gezien de
tijd, die nodig isom monsterste analyseren,ende relatief weinig toevoegende waarde vande
gegevens, hebbenwe afgezien van een uitvoering van dezeextra behandelingen.

12
Teliosporen (log) per g grond
1

•

2
i

3
r

0

4

1
•

i

•

2
i

3
•

i

i

4
i

0-5

E
w

* • *

5 - 10

Ut

m
ra

Ë

w
•o
o
ca

1 0 - 15

- * - 1 Wk, 4mm
- ° - 3Wk,4mm

Figuur3

15-25

- • - 1 Wk,1 mm
- o - 3wk.1 mm
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Degegevenswerden geanalyseerd met behulp vaneen GLM(Poisson-verdeling;P<0,05).
We kunnen hier éénduidig spreken van neerwaartsteliosporentransport. Voor beide behandelingen geldt dat zo'n 10%van de aangebrachte teliosporen inspoelde naar diepere lagen.
Eénweek na inzetvan het experiment waren erindediepere lagen reedsteliosporen aanwezig. Deaantallen teliosporen per grondlaag namen signifcant af mettoenemende diepte.
Dit geldt voor beide behandelingen.
Drieweken na inzet heeft er eenverschuiving plaatsgevonden.Voor de hogewatergift zijn
de aantallen die gevonden worden in de laagvan 10-15cmdiepte niet significant verschillend
meervande aantallen inde laag 15-25cm.Voor de lagewatergift blijkt zoweltussen de lagen
5-10cm en 10-15cmalstussen de lagen 10-15cmen 15-25cmgeensignificantie in gevonden
aantallen teliosporen meerte bestaan.Deverwachting datteliosporentransport plaatsvindt
wordt bevestigd door eensignificante toename vanhet aantal sporen in detijd in de laag
15-25cm bij lagewatergift. Dat dit verschil bij de hogewatergift niet optreedt, iste verklaren
met de grotere standaard afwijkingen bij deze dagelijksewatergift. Herhaling van hetexperiment zal uit moeten wijzen of zonder deze grote standaard afwijkingen dit verschil bij4 mm
perdag inderdaad ook optreedt.
Van deaangebrachte aantallen teliosporen per kolom werd gemiddeld44 % teruggevonden.
Hetverlies istoe te schrijven aan de analyse-methode. Ineeneerder uitgevoerd oriënterend
experiment werd een ijklijn opgesteld voor de analysemethode. Hieruit kwam,voor een lichte
kleigrond van het AB-DLO-terrein,eenterugvind-percentage van33 % (niet gepubliceerde
data). Depercentages bleken niet dichtheidsafhankelijk. Voor het bepalen van de inspoelingsgradiënt vanteliosporen zijn dezeterugvind-percentages toereikend.
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3.3.

Knopontwikkeling inhetveld

Materiaal en methoden. Om een eerste indruk te krijgen wat de meestoptimale periode is
voor het toedienen vanteliosporen werd de knopontwikkeling in het veld gevolgd. Hiertoe
werd er op zestijdstippen tussenseptember 1993en april 1994wortelmateriaal verzameld in
het veld te Vlake. Deknoplengtes werden bepaald,alsmede het aantal knoppen perstrekkende meter wortel.Deknoppen werden ingedeeld in lengteklassen.
Resultaten en discussie. Defrequentieverdeling vande knoplengtes per tijdstip is weergegeven in Fig. 4.
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Klasse-gemiddeldenknoplengtes(mm)
Figuur4

256

Frequentie(%) vanwortelknoppenvanakkerdistel perlengteklasseenpertijdstip

Inseptember wasersprakevan één piek indeaantallen van 2-4mm lengte.Deze piek was
licht verschoven inoktober en indecember wasersprakevantwee pieken.Depiek vanseptember zat nu inde klasse32-64mm.Erwas hier een nieuwe piek ontstaan van kleine knoppen.Tussendecember en eind maart leek het systeem in rust. Eindapril, toen de eerste
scheuten bovengronds kwamen, bleek deverdeling over de knoplengteklassen ongeveer gelijk
te zijn. Depiek vande hoge knoplengtes gedurende de wintermaanden zorgde nu voor de
eerste aanvoer vanscheuten.Deopvolgende piek (tijdens dewintermaanden) was nu gelijk
verdeeld over de klassentussen4 en32mm.Dezezorgt vermoedelijk later inhet groeiseizoen
voor de aanvulling vanscheuten.
Dewaarnemingen hebben betrekking op één periode en éénveld.Voor beter inzicht inde
knopontwikkeling isverder onderzoek over meerderejaren en meerdere terreinen noodzakelijk.
Voor een geslaagde infectie van deakkerdistel dienen de knoppen kleiner te zijn dan 1 cm
(10mm). Deklassentot 8mm zijn daarom interessant voor eenbestrijding metteliosporen van
P. punctiformis. Gedurende oktober zijn alveel knoppen groter dan 10mm,zodat de eerste
behandeling niet later uitgevoerd dient te worden dan in september.
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Van het bovengenoemde wortelmateriaal werd tevens het aantal knoppen per strekkende
meter wortel bepaald.Degegevenszijn vermeld intabel 2.
Tabel2

Deontwikkelingvanhetaantalknoppenperstrekkendemeterwortelindetijd

Tijdstipbemonstering
Aantalknoppen.m"1

02/09

11/10

07/12

06/02

08/03

28/04

3.4

10.8

21.8

18.3

15.1

20.3

Deaantallen geven niet meer dan een indicatie vanwat erwerkelijk onder veldomstandigheden plaatsvindt. Het experiment werd ter oriëntatie uitgevoerd. Ervalt uit opte maken dat
er aanhet einde van het groeiseizoen nog niet veel (nieuwe) knoppen waren.Inhet najaar
komt de knopontwikkeling voor het nieuwe seizoen op gang.Gedurende de wintermaanden
iser een lichte daling opgetreden in het aantal knoppenwat reedsgevormd was.De knoppen
hebben,zoals eerder al opgemerkt, te lijden gehadvan devorstperiode en wateroverlast.
Eendeel hiervan isdus blijkbaar afgestorven. Inapril zijn erook weer nieuw gevormde
knoppen. Nader onderzoek isgewenst.

3.4.

Ontwikkeling van systemische infectie na
inbrengen in de bodem van teliosporen

Proefopzet. In het reedsonder 3.1genoemde graslandwerd eenproefveld aangelegd met
36veldjesvan 1m 2 .Zewerden voorzien van handgemaakte voren,door perveldje met een
spade 10sleuvente stekenvan 10cm diepte. Dehelft vandeveldjeswerd bespoten met een
waterige suspensievan 125mgteliosporen in0.67volume % lecithine uitvloeier, de rest met
water en de uitvloeier. Desporentoediening vond deelsplaats inseptember endeels in oktober '93voor het bepalenvan het meest geschikte moment vantoepassing inde praktijk. In het
aansluitende voorjaar werden het aantal distelscheuten enhet percentage systemische infectie
perveldje gescoord.Develdjeswerden hiertoe onderverdeeld invlakjes van 10cm 2 .
Resultaten en discussie. Ook in dit experiment speelden deextreme weersomstandigheden in
het najaar van '93 ons parten. Het aantal opgekomen distelscheuten bleef ver achterten opzichtevan dat uit het seizoen 1993,terwijl de opkomst 3-4wekenwerd vertraagd. Kennelijk
zijnvooral de distelknoppen direct onder de zoden door hetslechteweer afgestorven,zodat
descheuten in '94afkomstig waren van knoppen uit diepere lagen.
Nade behandeling metteliosporen was defractie systemisch aangetaste scheuten verwaarloosbaar klein.Slechts inéénvande36veldjeswerd eensystemisch aangetaste scheut waargenomen. Desystemische infectiewas in het heleomliggende gebied erg laag. Inhet voorgaandejaar was het percentage systemischaangetaste distelscheuten op het proefveld gemiddeld 3,5 %. een mogelijke verklaring isdat deteliosporen dediepere lagen niet hebben
bereikt,zodat de ontwikkelde scheuten niet werden geïnfecteerd en ergeen systemische
infecties ontstaan.
Het experiment wordt in het najaar van '94 herhaald met een hogere teliosporendosis.
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3.5.

Sporenproduktie en-bewaring

Sporenproduktie. Eenberekening werd gemaakt van het kostenplaatje voor de bestrijding van
1 haakkerdistel met teliosporen vanP. punctiformis. Dekostenvarieerdenvan Hfl.3000,= tot
Hfl.30000,= per ha.,afhankelijk van degebruikte sporendichtheid.
Dekosten zullen voor de praktijk tenminste met eenfactor 100naar beneden moeten.
Dit lijkt eentechnisch opte lossen probleem,wat eventueel door samenwerking met een
commercieel bedrijf nader onderzocht kanworden. Erzijn mogelijkheden om de koudebehandeling, nodig voor deteliosporenvorming,te vervangen voor een infectie met behulp
van een hyperparasiet. Deverwachting isdat deze infectie teliosporenvorming stimuleert
(Forrer, 1977).Daarnaast isgebleken uit het experiment met de geïnoculeerde wortelstukken,
dat het incuberen geenverhoging van het aantal systemischgeïnfecteerde scheutente zien
geeft. Ditwerkt ook kostenbesparend voor de sporenproductie.
Sporenbewaring. Voor het bewaren vandeteliosporen werd een bewaarproef uitgevoerd.
Hierbij werden teliosporen ineen koelkast bij4 °Cen ineen kweekkast bij 20°Cweggezet.
Opverschillende tijdstippen werd met eendeelvan deteliosporen eenaantal kiemingsproeven uitgevoerd.Hiertoe werden deteliosporen over objectglaasjes met wateragar verspoten. Deglaasjeswerden invochtige schalengelegd aldan niet omringd met distelwortels.
Het isnamelijk bekend dat teliosporen door distelwortels en distelwortelexudaten uit kiemrust
komen (Frenchet al., 1988;Frantzen, 1994b).Deschalenwerden in kweekkasten bij 10°Cen
15°Cgeplaatst. Deteliosporen werden beoordeeld op het percentage kieming. Uit deresultaten blijkt dat deteliosporen zich niet in kiemrust bevonden.Deteliosporen kiemden namelijk zowel bij aan-alsafwezigheid vandistelwortels. Na31weken bewaring kiemden de
sporen nog.Ookwaser geen duidelijk effect van de bewaartemperatuur op de kiemingspercentagesvan deteliosporen.

3.6.

Conclusiesvanhetexperimentele onderzoek

Het omderzoek heeft weer nieuw licht geworpen op het systeem akkerdistel-Pucc/n/a
punctiformis. Eenincubatieperiode na inoculatie isniet echt nodig gebleken.Verder is het
duidelijk geworden dat deteliosporen in debodem aangebracht dienente worden.Transport
vanteliosporen vindt wel plaats, maar het grosvande bovengronds aangebrachte sporen
spoelt niet in.Eenantwoord op de onderzoeksvraag of bestrijding van akkerdistel met de
roestschimmel mogelijk is,isnog niette geven.Het misgaanvan develdproeven ismogelijk te
wijten aan deextreem slechteweersomstandigheden van het afgelopenjaar, maarvoor een
effectieve praktischetoepassing zouden zulke omstandigheden niet beperkend mogen zijn.
Waar Frantzen enVan der Zweerde (1994a)onder geconditioneerde omstandigheden 50-60%
knopaantasting vonden,vinden wij in dekaseenvergelijkbaar percentage potten metsystemischgeïnfecteerde scheuten.Gezien het relatief grote aantal gezonde scheutenwat naast de
systemischgeïnfecteerde scheuten opkwam,zalvoor eeneffectieve praktischetoepassing van
het systeem akkerdistel-P.punctiformis eenverhoging van het infectiepercentage nodig zijn.
Om dit te bereiken zou gezocht kunnen worden naar agressievere stammenvan de roest
(Frantzen &Vander Zweerde, 1994a).
Uit de late opkomst vande distels invoorjaar 1994blijkt dat door weersinvloeden de nieuwe
scheuten uit diepere lagen zijn opgekomen.Vraag isof de aangebrachte teliosporen hier
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terecht zijn gekomen.Nader onderzoek isnodig om vastte stellen hoevaak ontsnapping
plaatsvindt alsdeteliosporen direct onder de graszodenworden aangebracht.
Belangrijke nieuwe kennisdiewerd opgedaan met dezeexperimenten ishet feit dat we aangetoond hebben dat erteliosporentransport plaatsvindt naar dieper gelegen lagen.Deveronderstellingen die ineerder onderzoek hierover werden gedaan bleken duswaar (Van den
Endeetat., 1987;French&Lightfield, 1990).Uit de resultaten bleek,datslechts 10 %van de
aangebrachte teliosporen inspoelde naardieper gelegen lagen.Dit iswaarschijnlijk éénvan de
redenen van het niet vindenvan verhoogde systemische infectie naeerdere veldbespuitingen
(Frantzen en Scheepens, 1993).Het gegeven dat het grosvan de aangebrachte teliosporen in
debovenste laag achterbleef èn het feit dat in de diepere lagen in detijd wel een verschuiving
in de aantallen teliosporen plaatsvond,iseenondersteuning voor onzeveronderstelling dat
in eerdere experimenten veelvan desporen aan het graszijn blijven kleven.Een combinatie
van (te) lageteliosporendosis en geringe inspoeling zou nietvoldoende zijn geweestvoor een
significantetoename inhet aantalsystemischescheuten.
Nade uitvoering van de boven beschreven experimenten kunnen we deconclusies in vier
punten samenvatten:
1
2
3

4

Ervindt transport vanteliosporen in de bodem plaats.
Bovengrondse toepassing in grasland isweinig effectief, omdat slechts eenklein deel van
desporen inspoelt.
Hetvolgen van deknopontwikkeling in het veld heeft onsgeleerd dat voor deze situatie
develdbehandeling niet later dan inseptember plaats moet vinden.Descheuten die in
hetvoorjaar het eerstopkomen zijn dan namelijk alsknop inaanleg reedsaanwezig.
Praktijktoepassing vanP. punctiformis alsmycoherbicide ingrasland isnog niet in zicht.
Deresultaten zijn nogonvoorspelbaar ende produktie vanteliosporen gebeurt nog lang
niet efficiënt genoeg.
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4.

Perspectieven en aanbevelingen

Door deextremeweersomstandigheden van najaar 1993,kan nog niets definitiefs worden
gezegd over praktischetoepassing vanP. punctiformis tegen akkerdistel. Devraag blijft in
hoeverre deweersomstandigheden in '93werkelijk extreemwaren.Om dievraagte beantwoorden werden develdexperimenten in het najaar van '94opnieuw aangelegd.
Ook alsde nieuweveldproeven succesvolzijn,verdient het sterke aanbeveling om biologische
bestrijding vanakkerdistel metP. punctiformis eerst ineenakkerbouwsysteem verder uit te
werken.Akkerbouwland biedtverscheidenevoordelen invergelijking met grasland.
Voorbeelden hiervan zijn:dewaterstand,die in het algemeen beter beheerst kanworden;de
knopvorming door distels,die door grondbewerking kunstmatig te manipuleren is;en het
gegeven datteliosporen vande roestgemakkelijker over dewortelzone vande akkerdistel
zijnte verdelen.
Naast deze praktische overweging iser nog eenreden om het aandachtsveld te verruimen.
Erworden steedsmeer signalen opgevangen vanuit de,inareaal groeiende, ecologische landbouwsector datdistelhaardvorming op akkerland eentoenemend probleem aanhet worden
is.Later zal dedan in het akkerbouwland opgedane kennisteruggekoppeld kunnen worden
naar graslanden.
Eenbelangrijke vraag blijft of door verhoogde infectiefrequentie voldoende schade aandistelhaarden wordt toegebracht. Dezevraag kan pasworden beantwoord alswe het percentage
systemisch aangetaste scheuten in hetveld kunnen manipuleren. Feit isdat we onder geconditioneerde omstandigheden 'slechts' in 50-60 %van de potten één of meer systemische
scheuten vonden.Voor een praktische toepassing zal dit percentage naar verwachting hoger
moeten zijn.Omdit te bereiken moeten aggressievere stammenvan de roestworden gezocht.
Toedienen vansporen aandebodem en goede verdeling inde bodem impliceert, dat per
oppervlakte-eenheidveelsporen nodig zullen zijn.Voor een economisch rendabele praktijktoepassing zal deproduktiemethodevansporen nog sterk verbeterd moeten worden.
Mogelijkheden hiertoe zijnwel aanwezig.Dekoudebehandeling, nodig voor de inductie van
deteliosporenvorming, kanvervangenworden door een infectie van de systemisch geïnfecteerde distelscheut met een hyperparasiet. Daarnaast ishet niet nodig gebleken om degeïnoculeerdewortelstukken te incuberen.Eenandere mogelijkheid met perspectief voor toepassing inde praktijk ishet inbrengen van deteliosporen in de bodem.Het isgebleken dat de
sporen zich,wanneer aangebracht onder dezodelaag,verspreiden door de bodem.
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