ONDERZOEKGLADIOOL

Droogrot gladiool ongevoelig voor Sumisclex
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De laatste jaren neemt het areaal gladiolen dat wordt afgekeurd
in verband met een aantasting door droogrot toe. Bijna alle gladiolen uit de door droogrot aangetaste partijen bleken ongevoelig voor Sumisclex.
VOLOP RESISTENTIE

Tot voor kort bleek steeds dat de droogrotschimmel voldoende gevoelig was
voor Sumisclex. Daarom werd ook aangenomen dat dit middel een aantasting
door droogrot voldoende zou kunnen
onderdrukken. Het afgelopen jaar echter is uit het monitoringonderzoek
gebleken dat in ernstig aangetaste partijen gladiolen (bij een aantal grote
knollentelers) er sprake was van ongevoeligheid van de droogrotschimmel
voor Sumisclex. Voor alle zekerheid zijn
de ongevoelige droogrot-isolaten dubbel
getoetst op een dubbele dosering
Sumisclex. Ook daarbij bleek dat de
droogrotschimmels gewoon uitgroeiden.
Er is dus in de praktijk sprake van sterk
verminderde gevoeligheid of resistentie
van de droogrotschimmel voor het middel Sumisclex.

Droogrot in gladiool

Bij de knollen- en bloementeelt van gladiolen is een aantasting door de schimmel Stromatinia altijd een grote zorg
geweest. Vooral de laatste jaren zien we
een gestage toename van het areaal
waarbij deze schimmelaantasting problemen geeft.
Tot nu toe zijn de adviezen om de ziekte tegen te gaan of te beheersen gebaseerd geweest op planten op gezonde
grond, gezond uitgangsmateriaal, een
warmwaterbehandeling van het fijnste
uitgangsmateriaal (kralen) en het zorgvuldig ontsmetten van de plantgoedknollen (pitten) en de grond.
Het enige middel wat daartoe gebruikt
mocht worden was het middel procymidon met als merknaam Sumisclex.
Sinds lange tijd is dit een goed werkend
middel gebleken. Omdat echter de laatste tijd door de BKD een toename van
aantasting door droogrot werd geconstateerd is enkele jaren geleden besloten om middels monitoringonderzoek

de werking van dit middel tegen droogrot in de gaten te houden. Daartoe zijn
door BKD-keurmeesters monsters gladiolen met een ernstige droogrotaantasting verzameld en is de droogrotschimmel bij PPO Bollen getoetst op gevoeligheid voor het middel Sumisclex.

HOE NU VERDER?

Wat kan een teler het komende seizoen
doen om een ernstige aantasting van
droogrot bij de teelt van gladiolen te
voorkomen nu het middel Sumisclex
niet meer overal voldoende blijkt te
werken? Ook al is er sprake van minde-

ONTSMETTINGSADVIES: (BRON DLV TAKBOEKJE)
Kralen en pitten worden op de volgende wijze behandeld:

Kralen: 3-4 maanden na het rooien een warmwaterbehandeling geven van 30 minuten in
water van 53 tot 55ºC. Voor het koken 48 uur voorweken in schoon water van 20ºC. Na
het koken de kralen afspoelen in koud stromend water en terugdrogen waarbij de kralen
binnen 24 uur winddroog moeten zijn. Voor het planten de kralen 48 uur voorweken in
stromend water en laten uitdruipen. Na uitdruipen de kralen ontsmetten in 0,5% captan +
0,4% prochloraz + 2% Sumisclex. De ontsmettingsduur voor droge kralen is 15 minuten en
voor natte kralen 30 minuten.
Pitten worden vlak voor het planten gedurende 15 minuten ontsmet in 0,5% captan +
0,4% prochloraz + 0,5% Sumisclex.

re gevoeligheid, er zijn nog volop partijen waarin geen resistentie tegen droogrot is vastgesteld.
Ten eerste blijft natuurlijk van belang
dat men bij een teelt uitgaat van
gezond uitgangsmateriaal. Dit betekent
dat men dus nog kritischer moet zijn
met betrekking tot het uitgangsmateriaal, omdat men niet meer altijd kan
rekenen op een goede werking van het
middel Sumisclex. Als een partij sterk
door droogrot is aangetast is het te
overwegen om een dergelijk partij niet
op te planten maar te vernietigen.
Kralen en pitten worden volgens het
advies behandeld (zie kader ontsmettingsadvies).
Het is absoluut noodzakelijk dat men
de kralen en pitten gaat planten op een
perceel waarvan bekend is dat er nooit
gladiolen zijn geteeld. Het is dus zaak
dat men goed navraag doet en goed
laat vastleggen dat een perceel niet eerder beteelt is geweest met gladiolen.
Dit omdat anders de kans bestaat dat
men een droogrotaantasting krijgt vanuit besmette grond. De droogrotschimmel kan immers vele jaren (men zegt
wel 25 jaar) in de grond achterblijven
en ook na vele jaren weer tot groei en
aantasting van gladiolen leiden.
Ondanks dat het middel Sumisclex niet
meer onder alle omstandigheden goed
werkt tegen de droogrotschimmel als
gevolg van verminderde gevoeligheid
hebben we op dit moment geen ander
toegelaten alternatief. Bovendien zijn
lang niet alle partijen gladiolen besmet
met een voor Sumisclex resistente
droogrotschimmel. Daarom blijft het
voorlopig nog wenselijk om het middel
Sumisclex te gebruiken tegen de droogrotschimmel.
Probeer hierbij extra uit te zien naar
percelen waar nooit eerder gladiolen
zijn geteeld.

Areaal gladiolen dat werd afgekeurd vanwege droogrot (Bron: BKD)
Jaar
2003
2004
Afgekeurd areaal in ares
4427
7821
Aantal partijen met verminderde
1 van de
13 van de
gevoeligheid voor Sumisclex
14 partijen
14 partijen
dat terrein interessante en/of bruikbare
ontwikkelingen voordoen, zal daarvan
melding worden gemaakt in de vakpers.

Dit onderzoek is gefinancierd door
Productschap Tuinbouw.

GRONDBEMONSTERING OP DROOGROT
(BRON DLV TAKBOEKJE)
Het perceel waarop volgend jaar gladiolen komen is in april te
bemonsteren op droogrot. Steek hiervoor grondmonsters. De
monsterdiepte is 0 tot 30 cm. Een perceel moet minimaal in
zessen worden verdeeld. Elk deel mag maximaal 1/6 ha groot
zijn. Per deel moeten 35 steken worden gestoken en moeten
goed over het perceelsgedeelte zijn verdeeld. Een goede
bemonstering staat weergegeven in de tekening. Doe elk
monster in een bak. Om besmetting te voorkomen mag de bodem van de bak maar
weinig doorlatend zijn. Breng op de bodem van de bak een laagje potgrond aan. Doe
vervolgens de te toetsen grond in de bak en let erop dat er niets over de rand heen
gaat. Plant per bak 40 gram goed ‘gekookte’ kralen die zijn ontsmet in 2% captan.
Gebruik kralen van droogrotgevoelige cultivars. Ontsmet de kralen beslist niet in
Sumisclex of prochloraz. Graaf de bakken in op een perceel waar dit jaar de gladiolen
komen. Vul ook een controlebak met potgrond of grond van een perceel waar nog
nooit gladiolen hebben gestaan. Bekijk tijdens het groeiseizoen of er in de monsterbakken meer droogrot voorkomt dan in de controlebak. Als dit zo is dan is het
bemonsterde perceel besmet. Vernietig de bakken dan direct om te voorkomen dat
het perceel waarin de bakken zijn ingegraven ook wordt besmet.

VERVOLGONDERZOEK

Op dit moment wordt volop gezocht
naar alternatieven en andere middelen,
die een goede werking tegen de droogrotschimmel hebben. Zo gauw zich op

Uitgroei van droogrotschimmel op voedingsbodem met Sumisclex
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