Invloed vanberegenenop hetoptredenvan bacterieziekten
bijpootaardappelen
Effect ofsprinkler irrigation on bacterial diseases inseed potatoes
ir.C.B.Bus, PAGV

Inleiding
Bacterieziekten veroorzaakt door ziekteverwekkende Erwinia-bacteriën -zwartbenigheid enstengelnatrot - vormen bij pootaardappelen in Nederland een
probleem. In de praktijk bestaat de indruk dat het
optreden van deze ziekten door beregening in de
hand wordt gewerkt. Daarom zijn gedurende drie
jaar op zowel het PAGV-bedrijf te Lelystad als op
ROC De Waag te Creil in de Noordoostpolder
proeven aangelegd waarin de invloed van beregening op het optreden van bacterieziekten is nagegaan.
In deze proeven is getracht op de volgende vragen
eenantwoordtevinden:
1.leidt beregenen tot meer planten met bacterieziektensymptomeninhetveld?
2.heeft beregenen invloed op de snelheid waarmee
moederknollenwegrotten?
3.eidt beregenen tot een meer met bacteriën
besmette nateelt?
4.leidt beregenen na de loofdoding, in combinatie
met het langer in de grond laten zitten van de
knollen, tot een meer met bacteriën besmette
nateelt?

Proefopzeten uitvoering
Deproevenzijnaangelegdmetdevolgendeobjecten:
BO.nietkunstmatigberegenen.
B1.beregening zoals wordt uitgevoerd in verband
metschurftbestrijding.
B2.als B1. maareenszovaakberegenen.
Deproevenzijnopgezet alseenblokkenproef invier
herhalingen. In verband met het beregenen lagen
alleveldjesachterelkaar.
De bruto veldjesgrootte was 12 x 9 meter. De
plantafstand in de rij bedroeg 25cm. Nadat het loof
dood was, is in augustus van alle veldjes de helft
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(nog) enkele keren beregend. Dit leidde tot de
volgendesub-objecten:
AO. nietberegenen inaugustus.
A1. welberegenen inaugustus.
Pootgoed
Erisgebruik gemaaktvanhet ras Bintje,maat35/40
mm. Het pootgoed werd eind februari kunstmatig
door middel van vacuüminfiltratie geïnfecteerd met
106 Eca-bacteriën per ml water (Eca= Erwinia
carotovorasubspeciesatroseptica;de bacterie die
vooral verantwoordelijk is voor het verschijnsel
zwartbenigheid). Het doel van deze kunstmatige
besmetting was de kans op planten met bacteriesymptomen te vergroten. Daarna vond een behandeling tegen Rhizoctonia plaats en werden de
knollen inhetlichtvoorgekiemd.
Grond/bemesting/verzorging
Op het PAGV zijn de proeven aangelegd op een
zavelgrond met 18 tot 24% afslibbare delen. Kort
voor het poten werd 100 tot 150 kg stikstof per ha
gegeven. Op De Waag zijn de proeven aangelegd
op een lichte zavelgrond met 8 tot 11% afslibbare
delen. Hier werd kort voor het poten ongeveer 100
kg Nper hagestrooid. Er is inapril gepoot en injuli
doodgespoten.
Beregenen
In tabel 23 is weergegeven hoe vaak in de verschillende objecten is beregend en metwelke totale
hoeveelheidwater.
Op het PAGV is beregend met leidingwater en op
ROC De Waag met bronwater van circa 40 meter
diepte, uitgezonderd 1989 toen hier met oppervlaktewater werdberegend.Opbeide plaatsenwerd
het beregenen uitgevoerd met behulp van een
sproeiboom.

Tabel23.Totale hoeveelheid beregeningswater in mmen (aantal keren dat beregend is).
1991

object

PAGV

1989
DeWaag

PAGV

1990
DeWaag

PAGV

DeWaag

B1
B2

30 (3x)
60 (6x)

36 (3x)
72 (6x)

80 (8x)
170 (17x)

115(5x)
225 (8x)

86 (8x)
148(14x)

40 (2x)
80 (4x)

A1

90 (5x)

60 (3x)

60 (6x)

75 (3x)

125 (5x)

100(5x)

Waarnemingen

Hetweervanmeitotaugustus

Tijdens de groei is enige keren het aantal planten
met bacteriesymptomen vastgelegd. Kort voor het
doodspuiten enongeveer 14dagen en35dagen na
het doodspuiten zijn per veldje 20 moederknollen
beoordeeldopdematevanwegrotten.Hierbij iseen
indeling gemaakt op basis van het percentage rot
aandemoederknollen.

Zowel in 1989 als in 1990 waren deze maanden
overwegend warm, zonnig en droog. In 1991 was
het tot begin juli koud en nat en werd het daarna
warm,zonnigen droog.
Denatuurlijke neerslag opdebeide proefplaatsen is
intabel24weergegeven.

Resultaten
Veertien dagen na het doodspuiten werden tevens
van 50 planten per veldje twee nieuwe knollen
geoogst om op Erwinia-besmetting te onderzoeken.
Deze nieuwe knollen zijn zoveel mogelijk dichtbij en
onder de moederknol weggehaald omdat daar de
kans op besmetting het grootst is. De knollen van
planten die symptomen vertoonden, zijn apart
gehouden. Twee àdrie weken later, nadat de halve
proef overdegehelelengtevanhetproefveldenkele
kerenwasberegend,zijnnogmaalstweeknollenper
plantgeoogstvan50(andere) plantenperveldje.Na
de oogst zijn de knollen gedroogd, vervolgens tot
tienwekenkoeleninhetdonker bewaardenopEca
getoetst. De toetsing vond plaats met behulp van
immunofluorescentie-koloniekleuring(IFK-toets).
Deze IFK-toets was op het moment dat de waarnemingen zijn uitgevoerd de beste operationele
detectietechniek voor Eca en isveel gevoeliger dan
de ELISA-toets. De IFK-toets toont alleen levende
bacteriënaan.

Gewasontwikkeling
De gewassen ontwikkelden zich normaal en kregen
eerder een lichtere kleur naarmate meer beregend
werd. Dit hield in dat op het moment van de
loofdoding object B2 een lichter groene kleur had
danB1enB1lichtergekleurdwasdan BO.
Symptoomexpressie
Het gaat hierbij voornamelijk om het aantal zieke
planten en het moment waarop deze zichtbaar
werden. Intabel 25is hettotale aantal bacteriezieke
planten dat tot het moment van loofdoding is
waargenomen,weergegeven.
In 1989 zijn op het PAGV planten met symptomen
vooral in juli waargenomen; enkele planten vielen
reeds half juni op.Op DeWaagwerden alleen eind
mei/beginjuniplanten metsymptomenvastgesteld.

Tabel24.Neerslag in 1989, 1990en 1991 per maand inmm.
maand
mei
juni

juli
augustus

1989
PAGV DeWaag
10
79
44
48

13
52
62
93

1990
PAGV DeWaag
56
52
32
68

31
63
61
58

1991
PAGV DeWaag
49
143
52
8

34
139
72
8

gem.'51-'80
De Bilt
54
70
77
88
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Tabel 25. Totaal aantal planten met Erwinia

PAGV

symptomen per 1000 planten.

1989
De Waag

PAGV

1990
De Waag

PAGV

1991
De Waag

object
BO
B1
B2
LSD(0.05)

54
65
58

6
5
4

53
70
79

4
6
6

n.s.

n.s.

15

n.s.

In 1990 waren op het PAGV vooral eind mei, half
juni en eind juni planten met symptomen waar te
nemen. Uittabel25 blijkt dat in 1990indeberegende objecten in totaal significant (p=0,05) meer
planten metsymptomenaangetroffen werdendanin
het niet beregende object. Er was echter geen
duidelijk verband tussen behandeling en snelheid
van zichtbaar ziek worden. Op De Waag was het
aantalplantenmetsymptomenzeergering.
In 1991 zijn noch op het PAGV, noch op De Waag
planten met symptomen van zwartbenigheid waargenomen.
Opvallend is het verschil in aantal zieke planten
tussen beide proefplaatsen. Een duidelijke verklaring voor dit verschil is niet te geven.Toch is inalle
drie jaren hetzelfde, kunstmatig besmette, en op
gelijkewijzevoorbehandelde pootgoedgebruikt.
Snelheidvanwegrottenvandemoederknollen
Er was verwacht dat door beregenen de moederknollen sneller zouden verrotten. Dit bleek echter

0
0
0

0
0
0

nietduidelijk hetgevalte zijn. Indemeeste gevallen
leken de moederknollen van object B2, het intensiefst beregende object, wel iets meer verrot te zijn
dan die van object BO.Ditwas echter niet bij iedere
beoordeling het geval en bovendien veelal niet
statistisch betrouwbaar. Deresultaten vanobject B1
lagen veelal in tussen die van object BO en B2;
somsdichtbijBO ensomsbijB2.
Besmettingvandegeoogsteknollen
Nadeoogst zijn de knollen metde IFK-toets onderzocht op mate van besmetting met Eca-bacteriën.
Betrouwbare verschillen konden niet wordenaangetoond, hoewel er soms wel een tendens was dat
meer beregenen tot een hogere besmetting leidde.
Om een indruk te geven van de mate van besmetting zijn in tabel 26 de resultaten van de proeven in
1991 weergegeven. Vermeld zijn de aantallen kolonies bacteriën die zijn gegroeid in een voedingsbodemuiteenstandaardhoeveelheid knolsap.
Uit de resultaten die in tabel 26 worden weer-

Tabel 26.Aantal kolonies per voedingsbodem in 1991 plus per variabele de overschrijdingskans per
object voor twee proefplaatsen en twee rooidata.
plaats
oogstdatum

PAGV
9/8

object A:
object B:
BO
22
B1
21
B2
29
overschrijdingskans volgens F-toets
B
0,42
A
AB

De Waag
10/8

PAGV
29/8

AO
30
23
21
0,48

19
21
24

0,20
0,14
0,76

A1

30
23
34

Waag
28/8

A1

AO

26
22
36

24
23
26

0,23
0,52
0,71

De overschrijdingskans ligt altijd tussen 0 en 1. Is deze <0,05 dan noemen we het effect statistisch
betrouwbaar.
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gegeven blijkt dat eenduidelijk effect vanvariabelen
Aen Bniet aanwezig is. Er kan nietgesteldworden
dat het aantal bacteriekolonies bij het zeer intensief
beregende object B2 in alle gevallen duidelijk hoger
is dan bij het minder intensief beregende object B1
en bij B1 duidelijk hoger dan bij het niet beregende
object BO. Er lijkt alleen een lichte tendens in die
richtingte zijn. Wat betreft het effect van beregenen
nade loofdoding gaat hetomobject A1 tenopzichte
van AO.Op het PAGV lijken er door het beregenen
na de loofdoding meer bacteriën gekomen te zijn
terwijlditerbij DeWaagvooral bij B2minder gewordenlijkentezijn(36->26).
Ook bij toetsing van de nieuwe knollen van planten
met symptomen bleek dat deze niet statistisch
betrouwbaar verschilden van de knollen van de
planten zonder symptomen. Bij beide varieerde het
aantal positief kleurende kolonies sterk en was een
enkelekeerhoog.

Conclusies
Driejaar onderzoek ophet PAGVen ROC DeWaag
heeft laten ziendatde relatietussen bacterieziekten
enberegening:
1.slechts inéénvandezes proeven heeft geleidtot
meerplantenmetzichtbarebacteriesymptomen;
2.niet tot een nateelt heeft geleid die meer besmet
wasmetlevende Eca-bacteriën;
3.niet heeft geleid tot het duidelijk sneller of trager
wegrotten van de, kunstmatig besmette, moederknollen.
Ook beregenen na de loofdoding in combinatie met
rooienvijf weken naloofdoding,heeft de besmetting
vandeknollenmetbacteriënnietduidelijkbeïnvloed.
Literatuur
Pérombelon, M.C.M., V.M. Lumb, D. Zutra, L.J. Hyman and E.M.
Burnett. Factors affecting potato blackleg development. NATO
ASI Series.Series H.Cellbiology (1989),vol.28,p.421-431.

Summary

Landbouwkundigeinterpretatie
Een oorzaak voor het geringe effect van beregenen
op het optreden van bacterieziekten kan zijn dat de
omstandigheden voor het gewas in deze proeven
nog te gunstig waren: een erg goede structuur van
de grond en met uitzondering van juni 1991 erg
drogejaren. Bovendienzijndeproevenmetdehand
geoogst.
De conclusie mag echter niet zijn dat beregening
geen negatief effect op bacterieziekten kânhebben.
Uitde literatuur (Pérombelon et al.,1989) is bekend
dat omstandigheden die leiden tot een hoog vochtgehalte inde grond,zoals veel neerslag enberegening alsmede slechte drainage, de ontwikkeling van
bacterieziekten bijaardappelen kunnenbevorderen.

Theeffect of sprinklerirrigationon the infection of
potato plants and tubers with blackleg(Erwinia
carotovora subsp.atroseptica, (Eca))was investigated during 1989, 1990 and 1991 on two sites.
Tubers were vacuum-infiltrated in a suspension of
Eca, and plantedon lightmarine claysoils.
In comparison with the non-irrigatedtreatment,
standardanddoubledfrequentirrigations ledin only
one out of six experiments to more plants with
disease symptoms. The mother tubers sometimes
decayedmorerapidly, sometimes moreslowly after
irrigation treatments. The tuber progeny was not
significantlyaffectedbyirrigationlevel.
Irrigationafter chemical haulm destructionhad no
effecton thecontamination levelof the tubers that
were harvested5weekslater.
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