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seerd in biotoetsen, waarbij de ziekteverwekkers
Rhizoctonia en Streptomyces-schurft geïnoculeerd
werden in ongestoorde grondmonsters. Grond uit
de percelen met niet-kerende grondbewerking
was in 2013 en 2014 minder ziektewerend tegen
Rhizoctonia dan de grond die geploegd was. De resultaten in 2010 waren wisselend: geen verschil in
de grond van het uienperceel, en meer ziektewering in het perceel niet-kerende grondbewerking
van peen t.o.v. ploegen. Er waren geen eenduidige
verschillen in ziektewering tegen Streptomycesschurft en in wortelkolonisatie van jonge uienplanten met mycorrhiza-schimmels. Uit een
aantal extra metingen in 2013 bleek dat de hogere
waardes van de biologische parameters vooral toe
te schrijven waren aan de grondbewerking en niet
aan de aanwezigheid van de groenbemester. Meer

data zijn nodig om de herhaalbaarheid tussen
jaren te analyseren.
Uit de resultaten tot nu toe kunnen we concluderen dat grondbewerking een sterke invloed
heeft op diverse biologische parameters: meer
bodemleven en een hogere bodemactiviteit bij
gereduceerde grondbewerking. De invloed op
ziektewerende eigenschappen is tot nu toe echter
relatief gering, terwijl ziektewerendheid tegen
Rhizoctonia-aantasting in 2013 en 2014 iets was
afgenomen in de percelen met niet-kerende
grondbewerking t.o.v. ploegen.
Het steken van ongestoorde grondmonsters om
ziektewering van de bodem te onderzoeken in een
biotoets
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In de presentatie voor de werkgroep Bodempathogenen is ingegaan op het verschijnen van het rapport: ‘Het bodem-schimmel-schema’. Dit rapport
is in opdracht van het Productschap Tuinbouw
verschenen en is ook op hun website raad te plegen. Het bodem-schimmel-schema is tegelijkertijd
met het bodemplagen-schema verschenen. Deze
rapporten vormen de basis voor de uitbreiding
van het aaltjesschema dat via een web-applicatie
toegankelijk is. Op termijn is het de bedoeling om
het bodemschimmel - en bodemplagenschema op
te nemen in die web-applicatie.
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Het bodemschimmelschema behandelt een
vijftiental bodemschimmels en beoordeelt de gevoeligheid voor en de vermeerdering op de meeste
akkerbouw-, groente-, bloembol- en groenbemestingsgewassen van deze bodemschimmels. Er zal
een voortdurende evaluatie van de kennis over
deze interacties tussen pathogeen en gewas nodig
zijn om het schema actueel te houden. De inbreng
van een ieder wordt op prijs gesteld.
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