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PROJECTVERSLAG 1994
Beheersing van pathogène Erwinia spp. in de aardappelteelt met antagonisten
Algemeen
In 1993 bleken verscheidene, veelal van aardappel afkomstige, bacterie-isolaten op een kunstmatige
voedingsbodem een antagonistische activiteit te vertonen tegen Erwiniacarotovora subsp. atroseptica
(Eca) enE. chrysanthemi (Ech). Deze isolaten met in-vitro activiteit zijn in 1994 nader onderzocht op
effectiviteit op met Erwiniageïnoculeerde aardappelschijven. Genoemde schijven-toets is ook gebruikt
om een aantal schimmel-isolatente toetsen op antagonistische activiteit. Enige veelbelovende
antagonisten zijn bij in samenwerking met het HLBen het PAGVuitgevoerde veldproeven toegediend
tijdens het groenrooien. Het onderzoek naar geschikte media voor populatie-dynamisch onderzoek
aan Ecaen Echin aanwezigheid van antagonisten isvoortgezet.
Toetsing in-vitro actieve bacterie-isolaten op aardappelschijven
Op grond van de in 1993 uitgevoerde in-vitro screeningzijn 58 isolaten geselecteerd voor verder
onderzoek op antagonistische activiteit tegen Erwiniaspp. In 1994zijn de geselecteerde isolaten
getest op remming van natrot na gelijktijdige inoculatie van aardappelschijven met een mengsel van
5 recente isolaten van respectievelijk Eca,Erwiniacarotovorasubsp. carotovora(Ecc)of Echen het te
testen in-vitro actieve bacterie-isolaat. Bij de gebruikte dichtheden van pathogeen en antagonist was
geen van de isolaten in staat om de ontwikkeling van natrot volledig te remmen. Tien isolaten
reduceerden de ontwikkeling van natrot door Ecamet 50% of meer. Voor Echen Eccwaren dit
respectievelijk 8 en 2 isolaten. De isolaten WCS 324, G01 en G 22 bleken het meest effectief tegen
de drie genoemde Erwiniaspp.
Toetsing van schimmel-isolaten op aardappelschijven
Van de in 1993 voor de isolatie van bacteriële antagonisten gebruikte aardappelen werden ook
schimmels geïsoleerd. Eenzestien-tal van deze isolaten alsmede drie isolaten van Trichoderma spp.en
twee isolaten van Gliocladiumspp.werden op aardappelschijven getoetst op hun vermogen om door
Eca, Echen Eccveroorzaakte natrot te reduceren. Detoetsing werd onder condities gelijk aande
toetsing van bacterie-isolaten uitgevoerd met dichte sporen-suspensies. Geenvan de schimmelisolaten bleek effectief.
Toetsing van bacterie-isolaten op met grond afgedekte miniknollen
Bij deze toets is nagegaan in hoeverre de isolaten WCS 324, G01 en G22 in staat zijn om
aantasting door Ecaen Echvia diepe wonden in jonge miniknollen te verhinderen. Na verwonding
van de miniknollen werden deze achtereenvolgens besmet met hoge dichtheden van Ecaof Ech,
behandeld met antagonist en toegedekt met grond. Na eenweek incubatie werden de knollen
onderzocht op symptomen (natrot, necrose). Alle drie isolaten bleken in staat aantasting ten dele te
reduceren. Onder de gebruikte condities was het effect tegen Eca het grootst.
Geschiktheid van voedingsbodems voor vaststellen besmetting met pathogène Erwinia spp.
Daar natrot van aardappelknollen door tal van bacteriën veroorzaakt wordt, is natrot geen goede
maat voor de besmetting met pathogène Erwiniaspp. (Ecaen Ech).Vaststellen van de aantallen
kiemen van Ecaen Echin schilextracten resulteert in een betere schatting van de besmetting. Het
aantal kiemen van Ecaof Echwordt bepaald door de bacterie op te kweken in een geschikte
voedingsbodem en herkenbaar te maken m.b.v. immuno-fluorescentie kolonie-kleuring (IFC).
Tot 1993 werd alsvoedingsbodem voor IFC-tellingen een pectaat-medium (PT)gebruikt. Voor het
vaststellen van het aantal kiemen van Ecaen Echna toedienen van antagonisten iseen
voedingsbodem gewenst waarin de isolatie en ontwikkeling van kolonies van Ecaen Echniet wordt
beïnvloed door de aanwezigheid van deze antagonisten. Om deze reden is de in-vitro activiteit inPT
bepaald van de isolaten welke in 20%-PDA de groei van Ecaen of Ech remmen en is het oriënterend
onderzoek voortgezet naar mogelijkheden ter verbetering van IFC-tellingen.
Veertien effectieve isolaten uit boven genoemde selectie van potentiële antagonisten bleken goed tot
zeer goed te groeien in PT.Bovendien bleken vier van deze isolaten de groei van Ecaen EchinPT
-volledig te remmen. Eenander nadeel van PTis de groei van een aantal bacteriën welke een
serologische kruis-reactie geven met antiserum tegen Eca.
Toevoeging van een antibioticum aanTrypticase SoyAgar (TSA)verlaagde de detectiegrens van zowel

Ecaals Ech. Genoemd antibioticum geeft echter onvoldoende remming van de groei van potentiële
antagonisten en kruis-reageerders. Tevens bleken de potentiële antagonisten, die op PTin-vitro actief
waren, dit ook te zijn op TSA. Dein-vitro activiteit op TSA uitte zich in een sterke reductie van de
diameter van de kolonies vanErwinia.
Op het moment van schrijven van het verslag is duidelijk dat zowel PTalsTSA niet onder alle
omstandigheden geschikt isvoor het bepalen van de dichtheden van Ecaen Ech in aanwezigheid van
antagonisten. Geschikte alternatieven (selectieve media, immuno-isolatie) zijn op het moment niet
voorhanden. Bij een oriënterend experiment naarreductie van de interactie van in schilextracten
aanwezige saprofyten via immuno-isolatie van Echwaren de resultaten teleurstellend.
Veldproeven 1994
In samenwerking met het HLBen het PAGV zijn op respectievelijk zand (Hooghalen; ras: Elles)en op
klei (Lelystad; ras: Baraka) proeven ingezet met het doel de potentiële antagonisten WCS 324, G 01,
G 22, Trichoderma harzianumen T.viridete testen op geschiktheid om tijdens het groenrooien
besmetting via versmering te onderdrukken. De bacteriële antagonisten werden toegediend in de
vorm van 1:5 verdunde 48-uurs kweken in TSB;de schimmels alssporen-suspensie geoogst na twee
weken groei op tarwekorrels.
Van de veldproeven iseen deel van de oogst ingeschuurd met de bedoeling in de winter '94/'95 de
mate van besmetting van de knollen te bepalen.
dr. P.Kastelein
DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek

GROENROOIENENBACTERIEZIEKTEN
In Nederland wordt indepootgoedteelt van aardappelenhet loof in vergelijkingmet de
teeltvan consumptie-aardappelen relatiefvroeggedood.

V

roege loofdoding wordt gedaan
om virusinfectie (overgebracht
door bladluizen) van de knollen
te voorkomen. Het loof wordt ook gedood om de groei van de knollen te
stoppen wanneer de maat te groot
dreigt te worden. Bovendien is de
loofdoding in deze doorgaans jonge gewassen vooral een voorbereiding op
het rooien. Na loofdoding harden de
knollen af, waardoor deze minder
beschadigd worden op de oogstmachine. Het loof wordt, al dan niet na
klappen, met chemische middelen
doodgespoten. Problemen met lakschurft (Rhizoctonia solanü en het verbod op toepassing van effectieve
loofdodingsmiddelen, zoals Dinoseb,
hebben geleid tot het ontwikkelen van
alternatieven voor doodspuiten. Het
hierna beschreven groenrooien is zo'n
alternatief.

derzoek naar de ontwikkeling van de
schimmel Rhizoctonia solani, die lakschurft vormt tijdens het afharden
van de knollen. Uit dit onderzoek is
gebleken dat de afzetting van lakschurft wordt tegengegaan door een
goede doorluchting rond de knol en
het verbreken van het kontakt tussen
knol en moederplant na loofdoding.
Bij de methode groenrooien wordt dit
bereikt met mechanische loofvernietiging door zeer kort klappen of trekken
gevolgd door voorraadrooien met gedeeltelijk (50 tot 75%) uitzeven van de
grond en het terugleggen van de knollen op een zwad, waarna deze middels
aanaardschijven weer worden toegedekt.
Na een afhardingsperiode van 10of
meer dagen worden de knollen uiteindelijk gerooid en ingeschuurd.
De methode groenrooien biedt de mogelijkheid om de knollen voor het weer
onderdekken met chemische of biologische (antagonisten) middelen te behandelen tegen bepaalde knolaantastingen.

DE METHODE
GROENROOIEN
Het groenrooien is een oogstmethode
die is gebaseerd op resultaten van on-

Figuur l:Methode van loofvernietigmg en mate van besmetting van m 1991
op De Krim geoogste knollen van een zwaar door stengeinatrot aangetast
gewas van het ras Elkana na weten niet kunstmatige besmetting met
Erwinia chrysanthemi.
De knollen werden 10dagen na loofvernietigmg gerooid. De besmetting,
weergegeven als duizendtallen kiemen van de ziekteverwekker per ml
schilextract, werd bepaald naeen bewaarperiode van 6 maanden.
onbesmet =geen besmetting aangebracht;
besmet =kunstmatige besmetting aangebracht bij loofvernietigmg via rotte
knollen.
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Het groenrooien wordt momenteel
vooral op lichte gronden in de praktijk
toegepast. In 1992 is in Noordoost
Nederland ruim 400 ha pootaardappelen, waarvan +250 ha als basispootgoed, via de methode groenrooien
geoogst. Gebleken is dat het groenrooien een effectieve methode is om
virusoverdracht te voorkomen. In tegenstelling tot na klappen en spuiten,
en vaak ook na looftrekken. is bij
groenrooien hergroei geen probleem.
In de traditionele pootgoedteeltgebieden verloopt de introductie van het
groenrooien langzaam. Dit hangt o.a.
samen met het nog beschikbaar zijn
van alternatieve loofdoodmiddelen en
vragen omtrent het effect van groenrooien op de mogelijke verspreiding
van de door bacteriën (Erwinia-soorten) veroorzaakte ziekten zwartbenigheid (veroorzaakt door Erwinia
carotovora subsp. attoseptica) en stengelnatrot (veroorzaakt door E.

Figuur2.Methodevanloofvernietigmg,moment vanrooieni9en44 dagen na
loofvernietigmg) enmate van besmetting vanin 1991op De Oostwaardhoeve
geoogsteknollenvanhet ras Mondial naweiennietkunstmatige besmetting
met Erwinia chrysanthemi. De besmetting, weergegeven alsaantallen kiemen
vandeziekteverwekker permlschilextract.werd bepaaldnaeen
bewaarperiodevan6maanden. K+Sp =klappen enspuiten;CR = groenrooien
nakort klappen;onbesmet =geenbesmettingaangebracht; besmet=
kunstmatige besmettingbijloof- vernietigingaangebracht viarotte knollen.
* Dehogebesmettingnaklappen enspuiten op met-kunstmatig besmette
veldjeskomt door dehogebesmetting bijéén vandevier herhalingen; een
probleem datzichkan voordoen bijveldproeven
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chrysanthemi). De mechanisatie in de
aardappelteelt wordt beschouwd als
een belangrijke oorzaak voor de verspreiding van deze bacterieziekten. Bij
het mechanisch rooien en andere handelingen worden in rot knolmateriaal
aanwezige ziektekiemen over andere
knollen versmeerd.
Daarnaast worden de knollen beschadigd.
Deze beschadigingen zijn uitstekende
invalspoorten voor eventueel op de

schil aanwezige kiemen van Erwiniasoorten. Ook bij de methode groenrooien worden al dan niet rottende
moederknollen en jonge, niet atgeharde en daardoor gemakkelijk
verwondbare, dochterknollen gemengd
en weer ondergedekt. Daardoor ontstaat een mogelijkheid voor versmering
en besmetting met de veroorzaker van
zwartbenigheid of stengelnatrot. In onderzoek dat door het DLO - Instituut
voor Pianteziektenkundig Onderzoek

Tabel la. Effect oogstmethoden, met loofvernietiging door klappen en spuiten
of groenrooien en weer onder- dekken, op de besmetting met de
verwekkers van zwartbenigheid (Erwinia carotovora subsp.
atroseptica) van op De Oostwaardhoeve (zavel) en De Krim
(dalgrond) geoogste proefvelden. Er werd geen kunstmatige
besmetting aangebracht. De besmetting, weergegeven als aantallen
kiemen van de ziekte- verwekker per ml schilextract, werd bepaald
na een bewaarperiode van 6 maanden.

ras

jaar

Groenrooien

Klappen+Spuiten

DE OOSTWAARDHOEVE:
Bintje
Cardinal

1991
1992

76
1000

48
417

1991
1992

375
0

217
0

363

170

DE KRIM:
Elkana
Elkana

Gemiddelde:

Tabel lb. Effect oogstmethoden, met loofvernietiging door klappen en spuiten
of groenrooien en weer onder- dekken, op de besmetting met de
verwekkers van stengelnatrot (Erwinia chrysanthemi) van op De
Oostwaardhoeve (zavel) en De Krim (dalgrond) ge- oogste
proefvelden. Er werd geen kunstmatige besmetting aangebracht. De
besmetting, weergegeven als aantallen kiemen van de
ziekteverwekker per ml schilextract, werd bepaald na een
bewaarperiode van 6 maanden.

ras

jaar

Klappen+Spuiten

Groenrooien

DE OOSTWAARDHOEVE:
Bintje
Bintje
Mondial

1990
1991
1991

0
2
47

33
7
8

1990
1991
1992

1990
466
83

1558
308
0

431

319

DE KRIM:
Elkana
Elkana
Elkana

Gemiddelde:
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(IPO-DLO). het H.L. Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten (HLB) en
het DLO - Instituut voor Mechanisatie. Arbeid en Gebouwen (IMAGDLO) in nauwe samenwerking is uitgevoerd, is vanaf 1990 aandacht
besteed aan het effect van groenrooien
op de besmetting van pootaardappelen
met genoemde Erwinia-soorten.

BACTERIOLOGISCH
ONDERZOEK
In het oogstseizoen van 1990 en de
daarop volgende jaren is op een zavel(De Oostwaardhoeve, Slootdorp) en
een dalgrond (De Krim) onderzoek gedaan naar het effect van oogstmethoden voor pootaardappelen op de
verspreiding van zwartbenigheid en
stengelnatrot vanuit kunstmatig besmette knollen. In dit onderzoek zijn
de oogstmethoden met loofvernietiging
door klappen en spuiten, alsmede
groenrooien en weer onderdekken met
elkaar vergeleken. Kort voor loofvernietiging werden met onderlinge afstanden van twee meter door de
veroorzaker van zwartbenigheid of
stengelnatrot aangetaste knollen in de
ruggen aangebracht. Om de kans op
infectie met de bacteriën te vergroten,
is bij alle experimenten tijdens het
groenrooien "ruw" gewerkt. In tegenstelling tot het volgens de regels van de
kunst groenrooien, is het klopmechanisme onder de opvoerband van de
machine steeds op maximaal ingesteld
om zoveel mogelijk grond uit te zeven
en de knollen zoveel mogelijk te beschadigen.
Naast deze kunstmatig besmette veldjes waren er ook onbesmette veldjes.
In de onbesmette veldjes werden vlak
voor loofvernietiging gave knollen aangebracht in de plaats van kunstmatig
aangetaste knollen. Het in 1990 op de
De Krim gebruikte gewas (ras: Elkana)
bleek bij aanleg van de proef reeds
zwaar te zijn aangetast door stengelnatrot (27% zieke planten). Uit ziek
materiaal werd Erwinia chrysanthemi
geïsoleerd. De op De Oostwaardhoeve
gebruikte gewassen (rassen: Bintje,
Mondial en Cardinal) vertoonden geen
symptomen van zwartbenigheid of
stengelnatrot maar bleken achteraf bij
laboratoriumtoetsing licht besmet te
zijn met de verwekkers van deze
bacterieziekten.
Bij de oogst worden aardappelknollen
vooral uitwendig besmeurd met materiaal van rottende knollen en de daarin
aanwezige verwekkers van bacterieziekten. De meeste van deze ziekteverwekkers sterven tijdens een droge en
koele bewaring gedurende de winter.
Alleen de bacteriën, die op de één of
andere manier via openingen in de

schil (o.a. wonden) zijn binnengedrongen hebben een kans om te overleven
en in een volgend groeiseizoen ziekte te
veroorzaken. De mate van deze "feitelijke" besmetting van dochterknollen
na een gekoelde bewaring van ruim 6
maanden is bepaald door de aantallen
kiemen van de verwekkers van zwartbenigheid of stengelnatrot in schilextracten te schatten. Dit is in het laboratorium gedaan door na het
opkweken van deze bacteriën in een
geschikte voedingsbodem de bacteriekolonies met de zgn. immunofluorescentie koloniekleurings-methode (ook wel IFC- methode
genoemd) te kleuren en de gekleurde
kolonies te tellen. Met de IFC-methode
worden alleen kolonies van de verwekker van zwartbenigheid of stengelnatrot gekleurd. Op deze manier kunnen
1000 of meer levende kiemen van genoemde ziekteverwekkers in een milliliter schilextract worden aangetoond.

BESMETTING MET
ERWINIA-SOORTEN
Bij de in de afgelopen jaren uitgevoerde proeven werd na het groenrooien
van niet kunstmatig besmette (maar
wel, al dan niet latent besmet bevonden) veldjes geen wezenlijk hogere besmetting met de verwekkers van zwartbenigheid en stengelnatrot gevonden
bij tijdens de winter bewaarde knollen,
zelfs niet bij knollen van het in 1990
zwaar door stengelnatrot aangetaste
gewas van De Krim. De gemiddelde
bemettingen met de verwekkers van
zwartbenigheid en stengelnatrot, die
bij knollen uit de niet-kunstmatig besmette veldjes van veldproeven van de
jaren 1990 t/m 1992 werden gevonden, staan vermeld in respectievelijk
tabel la en lb.
Onafhankelijk van de oogstmethode

werden na kunstmatige besmetting
meestal hogere aantallen ziekteverwekkers in schilextracten aangetroffen (Figuren 1en 2). Verder is gebleken dat,
wanneer de weeromstandigheden het
noodzakelijk maken meer dan een
maand te wachten met het rooien en
inschuren, dit na loofdoding door
groenrooien en weer onderdekken geen
ernstige gevolgen heeft voor de besmetting met de verwekkers van zwartbenigheid en stengelnatrot (Figuur 2).
Gezien de zwaarte van de aangebrachte besmettingen en het feit dat bij het
groenrooien steeds "ruw" is gewerkt,
mag er op grond van genoemde veldproeven van worden uitgegaan dat,
vergeleken met andere oogstmethoden,
bij eventuele lichte besmetting in pootgoedgewassen na vakkundig uitgevoerd groenrooien geen extra risico's
te verwachten zijn met betrekking tot
bacterieziekten.

GROENROOIEN EN
BACTERIEZIEKTEN
Bij het rooien van aardappelen is beschadiging onvermijdbaar. Ook bij het
groenrooien zal, ondanks de beschermende werking van de op de rooimat
aanwezige grond, enige beschadiging
van de nog niet afgeharde knollen optreden. Deze beschadigingen zijn boven
al genoemd als mogelijke invalspoorten voor de verwekkers van zwartbenigheid en stengelnatrot. Het groenrooien biedt, in tegenstelling tot de
andere loofvernietigingsmethoden, de
mogelijkheid de knollen te behandelen
met nuttige micro-organismen die helpen verhinderen dat ziektekiemen via
wonden kunnen binnendringen. De bewaring in het toegedekte zwad na het
groenrooien van de knollen biedt daarnaast gunstige omstandigheden voor
een snelle, volledige wondheling en af-
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harding, zodat vervolgens veel minder
kwets-bare knollen gerooid en ingeschuurd worden. Het groenrooien en
weer onderdekken biedt hierdoor nieuwe mogelijkheden voor de beheersing
van bacterieziekten. Hierop zal in een
volgend artikel nader op worden ingegaan.
•
P. Kastelein;

E. Schepel;

DLO-Instituut voor
Plantenziektenkundig
Onderzoek (IPO-DLO),
Wageningen
H.L. Hilbrands
Laboratorium voor
Bodemziekten (HLB),
Assen
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Van den Boogert/ Luttikholt -IPO-DLO
Rapportagedatum: 4-1-1995
Doel: Implementatie van de mycoparasitaire schimmel Vertia'llium biguttatum als biologisch
gewasbeschermingsmiddel tegen lakschurft in het systeem van groenrooien.
Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar:
Veldexperimenten
* Effect van behandeling van gewasresten met V. biguttatum op de overleving van R. solani in
aardappelpercelen. Dit was een herhaling van het seizoen 1993. Toepassing van V. biguttatum tijdens
groenrooien had in Kollum en Creil een negatief effect op de overleving van R.solani op gewasresten,
gemeten 40 dagen na groenrooien.
* Toepassing, i.s.m. PAGV, van V. biguttatum en het Rhizoctonia-speöfieke middel moncereen als
combinatie, tijdens enkele veldproeven. Ook in 1994 blijkt V. biguttatum een relevante onderdrukking
van lakschurft teweeg te brengen. Moncereen is ook een effectief middel. Moncereen tijdens het poten
toegediend en V.biguttatum tijdens het groenrooien lijken elkaar teversterken.
* Toepassing, ism PAGV, van V.biguttatum en de P/iyfop/ifora-specifieke middelen cymoxanil
(Curzate 50%) en propamocarb (Previcur) tijdens een groenrooiproef op de Kollumerwaard om de
compabiliteit te toetsen. Dewerking van V.big werd, bekeken op gewasresten en knollen, niet negatief
beinvloed door de chemische middelen.
In het miniknollensvsteem (MTS) zijn onder andere uitgevoerd:
* Effect van moncereen en monarch op de antagonistische activiteit van V.biguttatum tov R.solani.
Beide hebben geen negatieve invloed op V.big en kunnen derhalve samen met V.big worden toegepast
tijdens het groenrooien.
* Herhalingen van proeven betreffende kolonisatie en behandeling van gewasresten met V. biguttatum
laten zien dat V. biguttatum kolonisatie van R.solanitegen gaat zelfs als alleen de gewasresten met
V.big behandeld zijn.
Wordt in dit systeem de grond met loofresten en de grond met R.solanien knolletjes gescheiden
gehouden, dan is er nauwelijks sprake van sklerotien-ontwikkeling. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat R.solani de gewasresten alsvoedingsbron gebruikt.
In vitro experimenten:
Het mechanisme van lakschurftonderdrukking door V.biguttatum in vitro werd verder onderzocht.
De benodigde hoeveelheid V.big is voor AG3-isolaten lager dan voor AG2t en AG4-isolaten. Er bleek
ook verschil in de lakschurftonderdrukking door deverschillende V.big-isolaten.
Massakweek
De samenwerking met TNO-voeding, Zeist en de Agrarisch Hoge School Friesland (AHSF) wordt
voortgezet. In 1994 zijn er alleen V.big sporen van het IPO gebruikt in veldproeven. Erzijn wel batches
van AHSF in MTS getoets. Deze bleken een vergelijkbare biologische activiteit te bezitten. Sporen
gekweekt door TNOwerden in in-vitro experimenten gebruikt.
literatuur
* Green-crop-harvesting, a mechanical haulm destruction method with potential for disease control of
tuber pathogens in potato, Boogert van den P.H.J.F., P. Kastelein, A.J.G. Luttikholt, Seed Treatment:
Progrèsand Prospects, 5-7 jan 1994, Editor Martin T., Monograph No 57.
* Groenrooien en de mogelijkheden voor ziektebeheersing in aardappel. Boogert van den P.H.J.F,
A.J.G. Luttikholt, P. Kastelein,Aardappelwereld, 1994 -jaargang 48 -no 11.
*Poster en abstract:
Pathogenicity, disease dynamics and biocontrol of Rhizoctonia solani in flowerbulbs and potato.
Boogert van den P.H.J.F, G. Dijst, J.H.M. Schneider, N. Fokkema, EFPP, 3rd conference: Environmental
biotic factors in integrated plant disease control. 5-9 september 1994, Poznan,Polen.

BiologischebestrijdingvanR.solani;proeven in1994
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Mechanischemaatregelenrondomdeloofdodingzijnonvoldoendebetrouwbaar:
- vortelsnijdenheeftgeenduidelijkeeffektenopdehoeveelheidRhizoctoniaopdegeoogsteknollen.
- looftrekkenisnietaltijdbeterdanloofklappen.
- groenrooienzónderVerticilliumbiguttatuaheeftvaak (iL/proevenin3
jaar)eensterkereaantastingdoorRhizoctoniatotgevolg,vergeleken
metalleenlooftrekkenof-klappen.

BiologischebestrijdingmetV.biguttatuabiedtwelperspektieven:
- eenvoorjaarstoepassingvermindert dehoeveelheidRhizoctoniaende
vitaliteit daarvanbij loofdodingenoogst.Diteffektisineenwarm
voorjaargroterdanineenkoudvoorjaar.
• eentoepassing tijdensgroenrooienvermindertvooraldevitaliteitvan
deRhizoctoniaopdegeoogsteknolleninaanzienlijkemate.
- eentoepassingbijhet inschurenvandeaardappelenkandehoeveelheid
Rhizoctoniaendevitaliteitdaarvansterkverminderen.Dezewerkingis
echtersterkafhankelijkvaneenvoldodndehoge temperatuur indeperiodenainschuren.

VoorspellendevaardevanvitaliteitvanRhizoctoniaOPhetpootgoed
InverschillendeproevenzijnnateeltenvanVerticillium-behandelingenin
1993gevolgd indenateelt in1994.Daardoorkondenrelatiesgelegdworden
tussendekwaliteitvanhetpootgoed (hoeveelheidRhizoctonia,SI,ende
vitaliteit daarvan,Vitlnd)endegezondheidvangewas (stengelaantasting,Stlnd)enoogst(knolaantasting).
• DeSIophetpootgoedvoorspelteendeelvandelatereaantasting,de
Vitlndvanhetpootgoedeveneens.Meestaldebestevoorspelling indien
beidegekombineerdworden.
• Dezevoorspellend«waarde isperbedrijfsterkverschillend.
- Op1bedrijfhebbenSIenVitlndophetpootgoedeennegatiefeffektop
devitaliteitvandeRhizoctoniabij loofdodingenoogst.
WordtbijeenhogereenaktievebeginpopulatievanRhizoctoniaeengroterepopulatieaannatuurlijkevijandenopgebouwd??

KoaiquaHoipar«,LBI/PACVj31oktob«r 1994;p«g.1
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tabal0 Voorapellendewaard«van SI«nSvltophat pootgoadm.b.t.aantastingvan «tengels an
knollanbij loofdodingaaoogac door Rhizoctonia.
Weergegeven lahat percentage verklaardevariantla. 0»gaan relatie; 100» zeer
»terka relatie.Ean percentage van 30ofhoge*iavoor da praktijk relevant (inda
tabalvat gedrukt).
Svlt - SIxVltlnd
*
• ontbrakanda waarneming

Monique Boapara,LBI/PAGV; 31oktober 1994;pag.2

VoorjaarstoepassingvanV.biguttatum
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Tabel1

VoorjaarebehandalingmacVerclcilliuaiblguttatum in1994.
• «oncbrakand« waarneming.
** -caweinig Rhizoctonia voor goad«vleallceiCabepallog.

Tabel2

Voorjaarabahandeling 1993ennat««lt1994.
* - ontbrekend« *aarn«ming.
** -caweinig thizocconlavoorgoad«yltalitaitabepallng.

Konklusies voorjaarsbehandeling met V.biguttatum
Uit de proeven van 1993en 1994 b l i j k t h e t volgende:
Door een behandeling met V e r t i c i l l l u m blguttatum b i j h e t poten wordt de
Monique Hoapera,LBI/PAGV;31oktober 1994» peg.3

aantastingvandestengelsdoorRhizoctoniasolan!indatzelfdejaar
weinigverminderd.Welkandeaantastingvandeknollenbijloofdoding
enoogstdoorRhizoctonia (SI)endevitaliteitvandieRhizoctonia
(Vitlnd)doordebehandelingverminderdworden.
Diteffektisnaeenwarmvoorjaar (1993)sterkerdannaeenkouder
voorjaar (1994).Uiteerderonderzoek isbekend,datRhizoctoniabijeen
hogeretemperatuurbetergroeit.
Debehandelingwerktdoorinhetteeltjaardatvolgtophetjaarvan
behandeling.DeaantastingvandestengelsenvandeknollenbijloofdodingenoogstdoorRhizoctoniakanindenateeltverminderen.
BijeenhogerniveauvanRhizoctonia-aantastingisheteffektvande
behandelingsterker.

Moniqu«Ho«p«r«,LBI/PAGV;31oktober1994;ptg.4

GroenrooienmetofzonderV.biguttatum
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Resultatenvanwelofnl«t groenrooien, netenzonderVerticilli.uala1994.

KonklusiesgroenrooienmetenzonderVerticilliumbiguttatum
Uitdeproevenin1992,1993en1994blijkthetvolgende:
- GroenrooienzónderVerticilliumkaneenverhogingvandehoeveelheid
Rhizoctoniaopdeoogsttotgevolghebben.Dathangtmogelijksamenmet
loof-enstengelmateriaaldatindebuurtvandeafhardendeknollen
terechtkomt.GroenrooienalléénisdusnietgeschiktalsRhizoctoniabestrijding.
- GroenrooienmètVerticilliumverlaagtdevitaliteitvanRhizoctonia
aanzienlijk.DehoeveelheidRhizoctonia (SI)istenopzichtevanalleen
looftrekkenof-klappengelijkofenigszinslager.
- Hoewellooftrekkeninhetalgemeenbetereresultatengeeftdanloofklappen, isdatindezeproevennietaltijdhetgeval.
Groenrooiengeeftinallegevallen100%loofdoding.

Monique Hoepere,LBI/PA£V|31oktober 1994;peg.S

ToepassingvanVerticilllum Inde bewaarplaats

SI

Vltlnd

behandeld

14

34

onbehandeld

19

35

LSD

2
.'

Tabel4

Resultatennadebewaarperiodevandebehandelingbijlnachuren (ooget 1993).

Stlnd

SIbijoogst

beh

11

10

onbeh

11

8

beh

19

24

onbeh

17

29

Bedrijf
6

PAGV

TabelS.

Nateeltbewaarproaf.Ditbetreftdenoneterevantabel 4jdeenehelft isia1994
opbedrijf 6nag«teeld,deanderehelftopPAGV.
Deverschillen tussenbehandeld enonbehandeld zijnniet betrouwbaar,da
verschillen tussenbedrijf 6enPAGV wèl.

KonklusiesbehandelingmetVerticilliumbijinschuren
Uitd«proevenvan1992-1993en1993-1994blijkthetvolgende:
Indienpootaardappelenbijhet inschurenwordenbehandeldmetVerticilH u m biguttatumkandaardoordehoeveelheidRhizoctoniaendevitaliteit
daarvanverminderdworden.Eengoedewerking isafhankelijkvaneen
voldoendehoge temperatuur indeeersteperiodevandebewaring.
- Afhankelijkvandeomstandighedenkandebehandelingooknahetuitpoten
vandezeaardappelendeaantastingvandestengelsenvandeknollenbij
loofdodingenoogstdoorRhizoctonia terugdringen.
- DevitaliteitvanRhizoctoniaopaardappelen isnadebewaarperiode
bovenineenbewaarplaats lagerdanonderin,waarschijnlijk tengevolge
vandehogererelatieve luchtvochtigheid.

Monique Hospers, LBI/PAGV; 31oktober 1994;peg.6
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ONTWIKKELINGLAKSCHURFTNAGROENROOIENENONDERDEKKENBIJPOOTAARDAPPELEN
(KW221)
J.K.Ridder,C.B.Bus enH.W.G.Floot

INLEIDING
Hetgroenrooienenweeronderdekkenvanpootaardappeleniseenmechanische
wijzevanloofdoding.Bijditsysteemwordtalsregelhetloofzeerkort
geklapt.Vervolgenswordendeaardappelenvoorzichtiggerooid,degrondten
deleuitgezeefdendeknollenvervolgensmetoverblijvendegronden
stengelstompenweerneergelegdenondergedekt.Tweetotzeswekenlater
wordtdefinitiefgerooid.Uiteerderonderzoek,voornamelijkopzandgrond,
wasgeblekendatmeteendergelijksysteemdeloofvernietigingheel
effectiefwasendatooklakschurftzichnagroenrooien/onderdekken
nauwelijksuitbreidde.Opkleigrond isminderonderzoeknaar
groenrooien/onderdekkenverrichtmaarbleek,o.a.opROC-"DeWaag"teCreil
in1991en1992,datlakschurftzichweluitbreidde.Daarom isindit
onderzoeknagegaanofeentoepassingvanpencycuron (Moncereen)tijdenshet
groenrooieneffectief istegenuitbreidingvanlakschurft.

PROEFOPZETENUITVOERING

HetonderzoekopROCKollumerwaard isuitgevoerdmethetrasFrescodatop
13meiisgepootenop9juni80%opkomsthad.Hetpootgoedhadeen
lakschurft-bezettingvan25%lichten2%matig.Hetpootgoed isniet
behandeld tegenRhizoctonia.Ineenaantalobjecten isbijhetpoteneen
grondbehandelingmetMoncereen indepootruggentoegepast.Bijhet
groenrooien/onderdekkenzijnbehandelingenuitgevoerdmet2en51
Moncereenperha.Deproefisaangelegd in4herhalingenende
loofdodingsobjecten,tewetengroenrooien,loofklappen,doodspuitenen
wortelsnijden,zijnuitgevoerdop25juli.Deobjectenstaanvermeld inde
eerstedriekolommenvantabel1.
HetVerwijderenvanhetloof,hetzogenaamdescherentotvlakbovenderug,
isuitgevoerdpertweerijenmeteenloofklappermetzijafvoer.Indezelfde

werkgang ishetgroenrooienenonderdekkenuitgevoerdmeteenSamongroenrooier.DebehandelingmetMoncereenisuitgevoerd tijdenshet
groenrooiendooreenbespuitingmet3gerichtedoppentijdensdevalvande
knollenvanafdemachine.
Verderzijnerknollengeoogstopdedagvanhetgroenrooienen10en21
dagennâhetgroenrooienomdeontwikkelingvanlakschurft tevolgen.Op
basisvandelakschurftbezetting (nawassen)isderhizoctonia-index
berekendvolgensonderstaande formule,waarbijhetaantalknollenper
categoriemeteenwegingsfactor isvermenigvuldigd.
1xzeerlicht+2xlicht+3xmatig+4zwaar
x 100%
4xtotaalaantalknollen

RESULTATENenDISCUSSIE
VlaknaopkomstwaS indieobjecten,waarbijhetpotengeenMoncereenwas
toegepast,aleenaantalplantenmetRhizoctonia- symptomentezien
(knijpers,achterblijvers enverwelkende stengels).Indeverdere
ontwikkelingblevendezeverschillenalsgevolgvanRhizoctoniaduidelijk
bestaan.
Bijdeloofvernietigingop25juliwaserbetrekkelijkweinig loof.Ditwas
lichtgroenvankleur.BijdeobjectenAt/mHwerdhetloofbovengronds
bijnavolledigweggeklapt.Deondergrondse stengeldelen,stompenvan15 à
20cmlengte,werdenmeegerooidenweervolledig indenieuweruggestopt.
Vandeknollenkwambijhetgroenrooiennaarschatting75%losvandeplant
enderestbleefvastaandestengelsenstolonenzitten.Degrondwerd
tijdenshetrooienvoor 70%uitgezeefd.Deknollenwerdenvanafdemachine
vrijgoedgeraaktdoordemiddelen.
Delakschurft-indexbijhetgroenrooienenbijhetklappen/spuitenop25
julien10en21dagenlaterisweergegevenindetabel.Uitdetabel
blijktdatdelakschurftbezettingbijhetrooienop25julireedsvrijhoog
was.Ookindiegevallenwaarbijhetpoten5of101Moncereenperhawas
toegepast.
Inhetgeklaptedeelkwamdelakschurftbezetting opdeknollenop25juli
overeenmetdevergelijkbarebehandelingenvangroenrooien.
Hetscheren/groenrooienwas indezeproefnietbeterdanklappen/spuiten,
watblijktuitdevergelijkingenvandeobjectenAenJ,BenK,GenL.
Bijdeoogstdatumvan15augustuswasdeindexbijdeobjectenBenG,
-2-

groenrooien,zelfshoger.BijBwasditverschilstatistischbetrouwbaaren
bijGniet.
Uitdeproefblijktgeenbetrouwbaarverschil inlakschurftbezetting tussen
hetgebruikvan2,5en101Moncereenbijhetpoten.
Hetgebruikvan21Moncereenbijhetgroenrooienheeft,evenals51,een
zeerpositiefeffectopdeverdereRhizoctonia-ontwikkeling,watblijktuit
devergelijkingvanBtenopzichtevanD,AtenopzichtevanCenDten
opzichtevanF.
ObjectFlijkteenbeterresultaattegevendanG,alhoewelbijbeidein
totaal101Moncereenisgebruikt.BijGgebeurdeditinéénmaalbijhet
potenenbijFintweemaalbijpotenengroenrooien.Op25juliisde
indexbijFweliswaar lagerdanbijG,maardeverhogingnaardelaatste
oogstdatum isbijFveelgeringerdanbijG.HetobjectM,klappen/
doodspuitenpluswortelsnijden,heeft10en21dagennaloofvernietiging
geenverbetering inlakschurft-indexgegeventenopzichtevanalleen
klappen/spuiten,objectK.

SAMENVATTING

Indezeproefisnagegaanwelke invloedhetgroenrooienenweeronderdekken
heeftophetverloopvandelakschurftbezettingvandeknollen.Eveneensis
hetgroenrooien indezeproefvergelekenmetloofklappen/doodspuiten.
Hierbij istevensonderzochtwelke invloedverschillendehoeveelheden
Moncereen,toegediendaandegrond inderijentijdenshetpotenen/of
gespotenopdeknollenbijhetgroenrooien,hierophebben.
HetgebruikvanMoncereenbijhetpotenheeftduidelijkminderRhizoctonia
gegeven,waarbijdedoseringvan51vrijweleenzelfderesultaatgafals10
1.Delakschurft-bezettingvandeknollennamsterktoeindetijd,met
nameindieobjectenwaargeenMoncereenwastoegepastbijhetpotenen/of
bijhetrooien.
DelingbijdegroenrooiobjectenlijktdewerkingvanMoncereente
verbeterentenopzichtevandehelehoeveelheid ineensbijhetpoten.Het
lijkterverderopdatbijdelingvandetotaleMoncereengiftbijpotenen
groenrooienmeteenlageretotalehoeveelheidMoncereenkanworden
volstaan.
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TABEL Rhizoctoniabezettings-indexopdrieoogstdatanaloofdoding;
ROC -Kollumerwaard,Munnekezijl (rasFresco)

Loofdoding

Behandelingtijdens:
* poten

25/7

4/8

15/8

*groenrooien

0Monc.

0Monc

21

26

39

B- alsA

5Monc.

0Monc

7

21

38

C- alsA

0Monc.

2Monc

24

21

23

D- alsA

5Monc.

2Monc

7

8

16

E- alsA

2Monc.

2Monc

16

17

25

F- alsA

5Monc.

5Monc

4

6

13

G- alsA

10Monc.

0Monc

14

24

35

H- alsA

0Monc.

5Monc

26

15

28

J- klappen/

0Monc.

20

20

38

K- alsJ

5Monc.

8

14

16

L- alsJ

10Monc.

7

17

26

M- klappen/

5Monc.

6

16

25

A- scheren/
groenrooien

doodspuiten

doodspuiten/
wortelsnijden
7,4

LSD (0, ,05)-
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8,6

10,7

Bijdrage "Onderzoek1994-SIOMiddenoost-Noordoost-Nederland"

ONTWIKKELINGLAKSCHURFTNAGROENROOIENENONDERDEKKENBIJPOOTAARDAPPELEN
(KB1042)
J.K.RidderenC.B.Bus

INLEIDING

Hetgroenrooienenweeronderdekkenvanpootaardappelen iseenmechanische
wijzevanloofdoding.Bijditsysteemwordtalsregelhetloofzeerkort
geklaptenzijwaartsafgevoerd.Vervolgenswordendeaardappelen
voorzichtiggerooid,degrond tendeleuitgezeefdendeknollenvervolgens
metoverblijvendegrondenstengelstompenweerneergelegdenondergedekt.
Tweetotzeswekenlaterwordtdefinitiefgerooid.
Uiteerderonderzoek,voornamelijkopzandgrond,wasgeblekendatmeteen
dergelijk systeemdeloofvernietigingheeleffectiefwasendatook
lakschurftzichnagroenrooien/onderdekkennauwelijksuitbreidde.Op
kleigrond isminderonderzoeknaargroenrooien/onderdekkenverrichtmaar
bleek,o.a.opROC-"DeWaag"teCreilin1991en1992,datlakschurftzich
tochuitbreidde.Daarom isinditonderzoekopzowelklei- alszandgrond
nagegaanofeentoepassingvanpencycuron (Moncereen)ofVerticillium
biguttatum (V.big.)tijdenshetgroenrooienzinvolkanzijntegen
uitbreidingvanlakschurft.

PROEFOPZETENUITVOERING

Hetonderzoek isuitgevoerdopROCKooyenburgmethetrasEllesdatop9
meiisgepoot.Vanhetpootgoedwas2%zeerlichten3%lichtbezetmet
lakschurft.Hetisnietbehandeld tegenRhizoctonia.Ineenaantalobjecten
isbijhetpoteneengrondbehandelingmetMoncereeninderijtoegepast.
Hiernaastzijnbijhetgroenrooien/onderdekkenbehandelingenuitgevoerd
met51MoncereenofV.big.Deproefisaangelegd in4herhalingen.
Hetverwijderenvanhetloof,hetzogenaamdescherentotvlakbovenderug,
isuitgevoerdop27julipertweerijenmeteenfrontloofklappermet
zijafvoer.Indezelfdewerkgang ishetgroenrooienenonderdekken
uitgevoerdmeteenSamon-groenrooier.DebehandelingmetMoncereenen
V.big.isuitgevoerd tijdenshetrooiendoormiddelvaneenbespuitingmet
-1-

3gerichtespuitdoppentijdensdevalvandeknollenvanafdemachine.
Erzijnknollengeoogstopdedagvanhetgroenrooienenop12en22dagen
nâhetgroenrooienomdeontwikkelingvanlakschurft tevolgen.Opbasis
vandebezettingmetlakschurft (nawassen)isdelakschurft-indexberekend
volgensonderstaande formule,waarbijhetaantalknollenpercategoriemet
eenwegingsfactor isvermenigvuldigd.
1xzeerlicht+2xlicht+3xmatig+4zwaar
x 100%
4xtotaalaantalknollen

RESULTATEN
Bijhetuitvoerenvanhetgroenrooienop27juliwasheteenzwaargewas,
vollediggesloten.Hetloofisbovengrondsbijnavolledigweggeklapt.De
ondergrondse stengeldelen,stompenvan15 à 20cmlengte,werdenmeegerooid
enindenieuweruggestopt.
Vandeknollenkwambijhetgroenrooiennaarschatting40%losvande
stengels.Degrondwerd tijdenshetrooienvoor60%uitgezeefd.Deknollen
warentijdensdevalvanafdemachinevrijgoedterakendoordemiddelen.
Delakschurft-bezettingbijhetgroenrooienop27julienbijdeoogstop8
en18augustus isweergegeven intabel1.Uitdezetabelblijktdaterin
deproefweiniglakschurft isgeweest.Dientengevolge iserweinigte
zeggenoverheteffectvangrondbehandelingbijhetpotenen/oftoediening
vanMoncereenofVert.big.bijhetgroenrooienopdeontwikkelingvan
lakschurft.Welblijktduidelijkdatnietstoevoegenbijhetpotenen
groenrooienbijdeoogstop18augustus,20dagennagroenrooien,totde
meestelakschurftheeftgeleid.DitisevenwelnoglagerdandeNAK-norm
voordeklasseE.Hierinmag inongewassenpootgoed 25%lichtbezet
pootgoedvoorkomen,overeenkomendmeteenindexvancirca13.

SAMENVATTING

Erisnagegaanwelke invloedhetgroenrooienenweeronderdekkenheeftop
hetverloopvandelakschurftbezettingvandeknol.Hierbij istevens
onderzochtwelke invloedverschillendehoeveelhedenMoncereen,toegediend
tijdenshetpotenen/ofgroenrooien,hierophebben.
Indeproef isweiniglakschurft totontwikkelinggekomen.Welbleek22
dagennahetgroenrooiendatMoncereenbijhetpotenen/ofbijhet
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groenrooiendeontwikkelingvanlakschurfthadgeremd.Hetisechterniet
mogelijkomconclusies tenaanzienvandoseringenentijdstippenvan
toepassingtegeven.Verticillium.bigguttatum,toegepastbijhet
groenrooien,gingeveneensdeontwikkelingvanlakschurfttegen.

TABEL1.Lakschurft-indexbijhetgroenrooienop27julien
na12en22dagen;ROC-Kooyenburg,Rolde (ras:Elles)

Loofdoding

Behandelingtijdens:
*poten

Oogstdata:

*groen-

27juli

8aug.

18aug.

0Monc.

0,1

1,6

9,1

rooien

A- scheren/ 0Monc.
groenrooien
B- alsA

5Monc.

0Monc.

0,1

0,3

0,1

C- alsA

0Monc.

V.big

0,1

2,2

1,3

D- alsA

5Monc.

V.big

0

0

0

E- alsA

0Monc.

5Monc.

0,6

3,4

2,2

F- alsA

5Monc.

5Monc.

0

0,1

0

G- alsA

10Monc.

0Monc.

0,1

0,1

1,0

H- alsA

10Monc.

V.big

0

0

0

0,4

2,1

2,4

LSD (0; ,05)
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Bijdrage "Landbouwkundigonderzoek inFlevolandenNoord-Holland1994"
ONTWIKKELING LAKSCHURFTNAGROENROOIENENONDERDEKKEN BIJPOOTAARDAPPELEN
(WG385enBEM939)
ing.J.K.Ridderenir.C.B.Bus
INLEIDING
Hetgroenrooienenweeronderdekkenvanpootaardappelen iseenmechanische
wijzevanloofdoding.Bijditsysteemwordtalsregelhetloofzeerkort
geklapt.Vervolgenswordendeaardappelenvoorzichtiggerooid,degrondten
deleuitgezeefd endeknollenvervolgensmetoverblijvende gronden
stengelstompenweerneergelegdenondergedekt.Twee totzeswekenlater
wordtdefinitiefgerooid.Uiteerderonderzoek,voornamelijkopzandgrond,
wasgeblekendatmeteendergelijksysteemdeloofvernietigingheel
effectiefwasendatooklakschurftzichnagroenrooien/onderdekken
nauwelijksuitbreidde.Opkleigrond isminderonderzoeknaar
groenrooien/onderdekkenverrichtmaarbleek,o.a.opROC-"DeWaag"in1991
en1992,datlakschurftzichtochuitbreidde.Daarom isinditonderzoek
nagegaanofeentoepassingvanpencycuron (Moncereen)en/ofVerticillium
biguttatum tijdenshetgroenrooieneffectief istegenvormingvan
lakschurft.
Hetonderzoek isin1994onderandereuitgevoerdopdeROC's"DeWaag"te
Creilen"Prof.Dr.J.M.vanBemmelenhoeve"teWieringerwerf.

PROEFOPZETENUITVOERING
Hetonderzoek isopbeideproefplaatsenuitgevoerdmethetrasBintje.Op
DeWaag isop27aprilgepootenopdeVanBemmelenhoeveop3mei.Het
pootgoed indeproefteWieringerwerfhadeenlakschurft-bezettingvan6%
lichten3%matig,datvandeproefopDeWaag10%zeerlichten1%
licht.Hetpootgoed isinbeidegevallennietbehandeld tegenRhizoctonia.
OpdeVanBemmelenhoeve isdegrondvóóraanlegvandeproefkunstmatig
besmetmetRhizoctoniaommeerzekerheidtehebbenoverhetwelslagenvan
deproef.
Ineenaantalobjecten isbijhetpoteneengrondbehandelingmetMoncereen
toegepast.Bijhetgroenrooien/onderdekkenzijnbehandelingenuitgevoerd
metdoseringenMoncereenenopDeWaagtevenseenobjectmetVerticillium

biguttatum (V.big.).Verticilliumbiguttatumiseenschimmeldie
Rhizoctoniadoodtenvoordeze toepassinggekweektwordt,maarookvan
nature indegrondvoorkomt.Deproevenzijnaangelegd in4herhalingenen
deobjectenstaanvermeld indeeerstekolommenvandetabellen1en2.
Hetklappenvanhetloof,hetzogenaamde scherentotvlakbovenderug,is
uitgevoerdpertweerijenmeteenloofklappermetzijafvoer.Het
groenrooienenonderdekken isindezelfdewerkganguitgevoerdmeteen
Samon-groenrooiermettweerooikettingen.DebehandelingmetMoncereenis
uitgevoerd tijdenshetrooiendoormiddelvaneenbespuitingmet3gerichte
spuitdoppen tijdensdevalvandeknollenvanafdemachine.
Verderzijnerknollengeoogstopdedagvanhetgroenrooienenopca.10
en20dagennâhetgroenrooienomdeontwikkelingvanlakschurft tevolgen.
Delakschurft-indexisberekendaangewassenknollenvolgensonderstaande
formule,waarbijhetaantalknollenpercategoriemeteenwegingsfactoris
vermenigvuldigd.
1xzeerlicht+2xlicht+3xmatig+4zwaar
Index-

x100%
4xtotaalaantalknollen

RESULTATEN
DeWaag
BijhetgroenrooienvandeproefopDeWaagop3augustuswashetgewasnog
vollediggeslotenengroenvankleur.Hetloofwerdbovengrondsbijna
volledigweggeklapt.Deondergrondse stengeldelen,stompenvan15 à 20cm
lengte,werdenmeegerooidenweer indenieuwerugondergedekt.
Vandeknollenkwambijhetgroenrooiennaarschatting50%losvande
stengels.Derestbleefvastzitten.Degrondwerdtijdenshetrooienvoor
70%uitgezeefd.Deknollenwarentijdensdevalvanafdemachinevrijgoed
terakendoordemiddelenvanwegedeweinigegronddatoverdeketting
meeliep.
Delakschurft-bezetting op3augustus,bijhetgroenrooien,enop12en24
augustus,ca.10en20dagenlater,isweergegeven intabel2.Uitdeze
tabelblijktdaterbijhetgroenrooienenigelakschurftopdeknollen
aanwezigwas.WaargeenbehandelingmetMoncereenbijhetpotenis
uitgevoerdwasdebezettingaanmerkelijkhoger,ziehiervoorderesultaten
vandeobjectenA,B,FenGop3augustus.Nahetgroenrooienisde
toenamevanlakschurftvrijsterk isgeweest,waarbijdebehandelingbij
hetpotenmetMoncereenduidelijkdetoenameheeftafgeremd.Ditblijktuit
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devergelijkingvandeobjectenCenDmetB.
HetobjectD,101Moncereenbijhetpoten,geeftopop24augustuseen
lagere indexdanobjectC,51.ObjectE,2maal51Moncereen,heeft
minder toenamegegevendan1maal101bijhetpoten.
HetgebruikvanVerticilliumbiguttatumbijhetpotenheeftdeontwikkeling
vanlakschurftniettegengegaan,watblijktuitdeindexvanobjectHop3
augustus.DetoepassingvanVerticilliumbiguttatumheeftwatwisselend
resultaatopgeleverd,watvooraluitdeobjectenFenHblijktopde
laatsteoogstdatum.
Detoenamevanlakschurftwasbijdecombinatie looftrekken/groenrooien
(objectA)opdeoogstdata12en24augustusduidelijkminderdanbijde
combinatie scheren/groenrooien (object B). Hetobjectloofklappenen
doodspuitenvandestengelstompen,objectG,laghierjuisttussenin.
Indezeproefzijnbijdeoogstdatavan12en24augustustot12%rotte
knollenopgerooid indegroengerooideobjecten.Dezewarenaangetastwaren
doordeschimmelPhytophthoraerytroseptica (roodrot).InhetobjectG,
klappenenspuiten,isditnietwaargenomen.
VanBemmelenhoeve
Hetloofwasbijhetgroenrooienop2augustusnogvollediggroenenhet
gewas indegroei.Bijhetgroenrooienkwamenongeveerde [Bhelftvande
knollenlosvandestengelsenwerd60%vandegronduitgezeefd.Doordater
weiniggrondmetdeaardappelenoverdekettingliependeknolnestenvrij
goeduitelkaargingenbijhetgroenrooienwerdendeaardappelengoed
geraakttijdensdebehandelingmetMoncereen.
Delakschurft-bezetting op2augustus,bijhetgroenrooien,enop12en23
augustus,respectievelijk 10en21dagenlater,isweergegevenintabel3.
Hieruitblijktdatdeaardappelenop2augustusvolledigvrijwarenvan
lakschurft indeobjectenwaarMoncereenwastoegepastbijhetpoten.
Hetgebruikvan2en51Moncereenbijhetgroenrooiengafeenduidelijke
remmingvanlakschurftontwikkelingbijde2een3eoogstdatumwaarbij
tussenhetgebruikvan2en51weinigverschilwas.Ziehiervoorde
vergelijking tussendeobjectenEenG.Devergelijking tussendeobjecten
DenFiseveneensdievan2en51.Hierbij isaandebasisgeenMoncereen
toegepastenkomt21beteruit.Bijdevergelijking tussenAenBisde
indexnalooftrekkenop23augustusbeterdannascheren,maarna
looftrekkenzijndanookgeengewasrestenterug inderuggekomen.
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SAMENVATTING
Indezeproevenisnagegaanwelke invloedverschillendehoeveelheden
MoncereenofVerticilliumbiguttatumbijhetpotenen/ofbijhet
groenrooienenweeronderdekkenhadophetverloopvande
lakschurftbezettingvandeknol.Bovendieniseenvergelijkingaangelegd
tussenlooftrekkenenscherenvoorafgaandaanhetgroenrooien.
UitbeideproevenblijktdathetgebruikvanMoncereenbijhetpotenniet
kanwordengemistalsmen10-20dagennaloofdodingeenproductwiloogsten
meteenlagelakschurftbezetting.Hetisverdergeblekendateentoepassing
vanMoncereenbijhetgroenrooiendeontwikkelingvanlakschurftduidelijk
heeftverminderdwaarbijop20dagennahetgroenrooieneenschonerproduct
werdgeoogst.
HetgebruikvanVerticilliumbiguttatumbijhetgroenrooienalsbestrijding
vanRhizoctoniaheefteenpositiefeffectopgeleverdviaeenlagereindex
opdeoogstdata.
Looftrekken,voorafgaandaanhetgroenrooien,20dagennahetgroenrooien
leidde inbeideproeventotaanmerkelijkminder lakschurftdanscheren
voorafgaandaanhetgroenrooien.Hetloofklappenendoodspuitenvande
reststompen,watalsextraobjectopDeWaagismeegenomen,lagin
lakschurftbezettingtussenvoornoemdeobjectenin.

TABEL1.Lakschurft-indexbijhetgroenrooienenweeronderdekkenop
3augustusenna9en21dagen;ROCDeWaag,Creil(Bintje)
Loofdoding

Behandeling tijdens: Oogstdata:
poten

A-looftrekken/

groenrooien

3aug.

12aug.24aug.

0Monc. 0Monc,

6,0

8,9

18,5

0Monc. 0Monc,

9,7

24,1

37,1

C- idem (B)

5Monc. 0Monc.

4,6

8,6

17,7

D-idem

10Monc.0Monc.

2,9

11.4

7,9

E- idem

5Monc. 5Monc

5,1

6,6

F-idem

0Monc. V.big

1,1
8,4

11,7

23,6

G-klappen/

0Monc.

5,2

15,2

26,9

5,3

9,8

13,2

13,1

13,4

groenrooien
B- scheren/
groenrooien

spuiten
H- idem(B)

V.big

V.big
LSD (0,05)-

6,5

TABEL2.Lakschurft-indexbijhetgroenrooienenweeronderdekkenop
2augustusenna10en21dagen;R0CProf.Dr.vanBemmelenhoeve,
Wieringerwerf (Bintje)
Loofdoding

Behandel ingtijdens:

2aug.

12aug.23aug.

poten

groenrooien

0 Monc.

0 Monc.

1,7

16,3

27,7

0 Monc.

0 Monc.

1,1

13,9

39,0

C- idem (B)

5 Monc.

0 Monc.

0,0

2,5

9,7

D- idem

0 Monc.

2 Monc.

3,1

3,4

8,8

E- idem

5 Monc.

2 Monc.

0,0

0,0

0,6

F- idem

0 Monc.

5 Monc.

2,8

9,9

13,2

G- idem

5 Monc.

5 Monc.

0,0

0,1

0,4

H- idem

10Monc.

0 Monc.

0,0

1.6

3,3

A- looftrekken/
groenrooien
B- scheren/
groenrooien

LSD (0,05)-5-

1,9

8,3

18,4

