Onderzoek naar demogelijkheden voor voorspelling van koprot bij uien
Research into the possibilities ofprediction ofonion neck rot
ir.C.L.M,deVisser, PAGV

Inleiding
Koprot iseenziekte dierotaandebolgeeft tijdens
de bewaring, envoornamelijk veroorzaakt wordt door
Botrytis allii. Deze schimmel infecteert het gewas
reeds tevelde (Tichelaar, 1967). Voordat tervoorkoming van deziekte het zaad werd ontsmet, leiddede
ziekte frequent totgrote schade. Daarna isdeziekte
gereduceerd tot een probleem dat in de meeste
jaren slechts incidenteel voorkomt, maar in sommige
jaren nogop grote schaal schade kan veroorzaken
(Anonymus, 1988). Gezien hetoverwegend incidentele karakter van de ziekte, ontstond de vraag in
hoeverre het mogelijk is de aanwezigheid vande
schimmel inhetveld vast testellen voordat sprakeis
van koprot. Indienditmogelijk is,zouden ofwel maatregelen genomen kunnen worden om de ziekte te
voorkomen (bijvoorbeeld vroeg rooien en kunstmatig
drogen; Maude et al, 1984) ofwel zou overwogen
kunnen worden de partij niet in de bewaring te nemen. Derhalve is op het PAGV onderzoek verricht
naar een detectiemethode omdeschimmel inplantmateriaal te kunnen aantonen. Daartoe wordenonderdelen van planten geïncubeerd opvochtig filtreerpapier omzodoende de schimmel te stimulerenom
sporen te vormen. Vervolgens kan de schimmel
eenvoudig herkend kanworden.
Een gedetailleerde beschrijving vande proeven en
de resultaten van het onderzoek alsmede een beschrijving vande ziekte ende schimmel, zijn opgenomen in PAGV-verslag nr. 178. In dit artikel zal
daarom worden volstaan methetvermelden van de
belangrijkste resultaten.

Materiaalenmethoden
In hetkader van ditonderzoek zijn twee kasproeven
(1990 en 1992)en is één veldproef (1991) uitgevoerd. Indeveldproef isonderzocht wat heteffectis
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van hettijdstip vankunstmatige infectie metB. allii,
een bespuiting metbenomyl bij hetstrijken van het
loof eneenvelddroogperiode opdedetectie van de
schimmel inhetgewas ophetuiteindelijk percentage
koprot in bewaring. Hierbij is de velddroogperiode
vergeleken meteendirecte oogstmethode incombinatie met een kunstmatige droging op een droogvloer bij25-30°C. Getracht isdeschimmel tedetecteren door middel vanbladtoppen, verzameld gedurende hetgroeiseizoen, endelen vandehals,verzameld opdedagvande oogst. Volgens Böttcher &
Bochow (1982) iseen bespuiting met benomyl bij het
strijken effectief ter voorkoming van koprot. Ineen
kasproef in 1990is de invloed onderzocht van het
tijdstip van kunstmatige inoculatie metB.allii en wel
of geen bespuiting metbenomyl bij het strijken,op
de aanwezigheid vanB.allii in bladtoppen gedurende de groei en in de hals bij de oogst en ophet
optreden van koprot. Tenslotte is in de kasproef in
1992 de relatie onderzocht tussen het tijdstip van
kunstmatige inoculatie, de aanwezigheid vanB. allii
in diverse delen vandeplant (blad, hals, bol)gedurende degroei van de plant enhetpercentage koprot na bewaring.

Resultatenen conclusies
Het bleek niet goed mogelijk de (mate van)aanwezigheid van Botrytis allii in bladtoppen vast testellen.
De kasproef van 1992 maakte duidelijk dat de schimmel weliswaar kort nadeinfectie indebladtoppenis
te vinden, maar dat die aanwezigheid zich daarna
snel verplaatste naar debladbasis endehals en bol
(tabel 135). Alsgevolg vande inoculatie op26 mei
werd uiteindelijk 29% koprot gevonden, tegen38%
na inoculatie op23 juni (beide getallen verschilden
niet aantoonbaar vanelkaar). Deniet-geïnoculeerde
planten bleken nogvoor 8%besmet. Dematevan
aanwezigheid van de schimmel in de hals bij de
oogst bleek wel vastgesteld tekunnenworden.

Tabel 135.Aanwezigheidvansporulatie(inprocentenvanhetaantalwaarnemingen) door Botrytissp.opdiversedelenvanhetbladenop
monsters van halsenboloptwee tijdstippen van bemonstering eninafhankelijkheid van inocularjetijdstip in een kasproef met
zaaiuienin 1992(KAS92).
tijdstip
inoculatie

bemonstering

top

c porularjeop

sporulatieop blad
midden

basis

bol

hals

geen

9 juni
1 juli

1
13

0
1

1
6

0
3

0
3

26 mei

9 juni
1 juli

30
26

23
34

16
65

3
41

3
16

23juni

9 juni
1 juli

0
39

0
56

1
73

0
53

0
34

....

****

****

***

effecten:1
bemonstering(B)
inoculatie(I)
interactie(B*l)

ns

*

***

Varianrje-analyse uitgevoerd door alle getallen met 1te vermeerderen en vervolgens de redproke waarde te nemen.Overschrijdingskans:**" =<0,1% ;" * =0,1-1% ;**= 1-5% ;*=5-10%;ns= >10%.
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Figuur22. RelatietussendeaanwezigheidvanB.alliiindehalsbijdeeindoogstenhetuiteindelijkpercentage koprotnadebewaringbij
uien diedirect nahetrooien zijningeschuurdenkunstmatiggedroogd. Devierkantjes metstippellijnbetreffen gegevensvan
P2952;derondjesmetniet-onderbrokenlijnzijngegevensvanMurre (1991).
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Figuur23. Relatie tussen deaanwezigheid van 6. allii indehalsbijdeeindoogst enhetuiteindelijk percentage koprotnadebewaringbij
uien die zeven dagen op hetveld zijn gedroogd. Devierkantjes betreffen gegevens van P2952;de rondjes zijngegevens van
Murre(1991).

Op basis vandegegevens vandeveldproef in 1991
en de gegevens vanMurre (1991) bleek eenrelatie
te bestaan zoals weergegeven infiguur 22voor uien
die kunstmatig werden gedroogd. Eenverschil tussen beide proefgegevens kon uitsluitend worden
vastgesteld bijde intercept metde Y-as; de regressiecoëfficiënt bleek 1,34tebedragen. Een dergelijke
waarde betekent datper 10% extra aanwezigheid in
de hals, er 13,4% meer koprot werd gevonden.Dit
geldt voor eenvariatie in percentage aanwezigheid
in dehals tussen O en50%eninpercentage koprot
tussen 0 en 80%. Op basis vande gegevens van
uien die ophetveld zijn gedroogd, is figuur 10 gemaakt. Eenonderscheid tussen onze gegevens en
die vanMurre konniet gemaakt worden. Deregressiecoëfficiënt bedroeg 1,4. Dit betekent dat10%
extra aanwezigheid inde hals leidde tot 14% meer
koprot. Dat de intercepten met de Y-as in beide
figuren een positieve waarde hebben, betekent dat
wanneer geen schimmel indehalswordt gevonden,
niettemin koprot kan optreden. Overigens week alleen de intercept vande curve in figuur 9diegebaseerd was oponze gegevens, betrouwbaar afvan 0
(p<5%).
Ons onderzoek alsmede resultaten van eenkasproef
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uitgevoerd in 1991 inhetkader van onderzoek naar
het effect van fungiciden op koprot en onderzoek
uitgevoerd door Murre (1991), ondersteunden de
constatering van Ransom (1990) dat meer koprot
verwacht kan worden naarmate de schimmel het
gewas eerder infecteert (tabel 136).Wellicht heeftde
schimmel bijeen vroegere infectie meer tijd om een
grote populatie op te bouwen. Volgens Köhl et al
(1991) is koprot voornamelijk het gevolg vanhet
binnendringen vande schimmel viade wondengemaakt door het mechanisch klappen van het loof,
wanneer de schimmel uitbundig sporuleert ophet
dode loof. Ook Van Doorn etal (1962) vinden dat de
schimmel voornamelijk via beschadigingen de plant
binnendringt. Deze auteurs concludeerden dan ook
dat demeeste infecties waaruit direct koprot ontstaat
pas tijdens deafrijpingsperiode plaatsvinden. Maude
en Presly (1977) hebben echter aangetoond datin
geval vanbesmet zaad,deschimmel albijdeoogst
in dehals aanwezig kan zijn zonder dat van beschadigingen sprake was endatdeschimmel gedurende
het gehele seizoen in de plant kanworden aangetoond. Onderzoek van Tichelaar (1967) ondersteunt
dit. Ook de figuren 22en23laten zien datnainfectie tijdensdebolvorming ofbij het strijken,deschim-

Tabel 136. Invloedvantijdstipvankunstmatige inoculatievanzaaiuienophetpercentage koprolinbewaring.
inoculatie
kas 90

kas 92

geen

24 a

8a

bolvorming

56c

strijken
oogst

percentage koprotin proef1
veld91

kas 91

Murre

17 a

5a

3a

29 b

73 b

28 b

33 c

47 bc

38b

23 a

9a

22 b

33 ab

-

-

-

-

Dekasproef uit 1991 is uitgevoerd in het kader van onderzoek naar het neveneffect van fungiciden op koprot; de gegevens van Murre
zijnafkomstigvaneenverslagdatin 1991isverschenen.

mei bijdeoogst alindehals aanwezig kan zijn.De
gegevens uit tabel 135 laten tenslotte zien datde
schimmel zelfs debol alsnel kan hebben bereikt.
Deze constateringen roepen vraagtekens opomtrent
de effectiviteit vankunstmatig drogen als middelom
koprot te voorkomen. Wanneer metkunstmatig drogen de schimmel de pas kan worden afgesneden,
kan verwacht worden dat deze maatregel effect zal
hebben. Wanneer de schimmel echter reeds inde
hals of zelfs in de bol aanwezig is, zal minder of
geen sprake zijn van een effect. Dit wordt onderstreept door het feit dat in de veldproef al bijde
oogst alsgevolg van de kunstmatige infectie bij bolvor-ming, circa 40% koprot werd gevonden. In uien
die niet of tijdens het strijken waren geïnoculeerd,
bleek bijdeoogst circa 4% van deuien koprot aanwezig. Wel nam indeloop van dewinter het percentage uien metkoprot toetot circa 73 respectievelijk
20%. Wanneer de schimmel via bladinfectie koprot
wil veroorzaken, moet een blad worden geïnfecteerd
waarvan de bladschede een onderdeel is vande
vlezige bol (dus niet een droge huid). Dit zijn de
jongst aangelegde bladeren. Deze bladeren zijn
echter al vroeg in het seizoen (juni/juli) aanwezig.
Het isnog onvoldoende duidelijk hoe snel deschimmel na infectie vanzo'nblad de bol kanbereiken.
Omdat de schimmel een zwakteparasiet is, ishet
aannemelijk teveronderstellen datditpas mogelijkis
wanneer zo'n blad als gevolg van ouderdom verzwakt is (Tichelaar, 1967). Ditzou betekenen dat bij
vroege infecties kunstmatig drogen toegepast moet
worden, wanneer dejongste bladeren nog groen zijn.
Dit houdt indateerder dan bij50% afgestorven loof
geoogst moet worden alseraanwijzingen zijn dat de

schimmel het gewas heeft geïnfecteerd. Eendergelijke aanwijzing kanblijkens onsonderzoek niet geboden worden door bemonstering van bladtoppen.
Wellicht datbehalve bladtoppen ookandere bladdelen bemonsterd moeten worden (tabel 135). Een
andere mogelijkheid vormt wellicht eenELISA-toets,
waarmee de schimmel in uienweefsel kan worden
aangetoond (Linfield, 1993).

Samenvatting
Voorspelling van koprot bij uien op basis vanhet
incuberen van bladtoppen gedurende het seizoen om
de aanwezigheid vanBotrytis allii vast testellen lijkt
niet mogelijk. Aanwijzingen zijn verkregen dieerop
wijzen datbijeen dergelijke methode van bemonstering het niet beperkt moet blijven tot bladtoppen,
maar dat ookandere delen vanhet blad bijde bemonstering moeten worden betrokken. Het onderzoek heeft laten zien datvroegere infecties tot meer
koprot leiden. Bovendien is beredeneerd dat deeffectiviteit van kunstmatig drogen van direct geoogste
uien afhankelijk isvan hettijdstip van infectie van het
gewas door deschimmel enhet fysiologisch stadium
waarin geoogst wordt.
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Other parts ofthe leaves should beincluded. Itwas
shown that earlier infections result inmore neckrot.
It was discussed that the effect of artificial curing of
direct harvested onions is influenced by thetimeof
infectionofthecropand thefysiological ageatwhich
thecropisharvested.

