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Samenvatting
Wortelverdikking enPythiumwortel-enstengelrot zijnziekten dieveelschade kunnenveroorzaken bijde
substraatteelt vankomkommer. Door deinzetvanchemische bestrijdingsmiddelen en/of
ontsmettingsmiddelen blijft deeconomische schade door dezeziekten indehuidige praktijk beperkt.De
Nederlandse overheidwilechter hetgebruikvanchemische middelen indeland-entuinbouw sterk
beperken. Niet-chemischealternatieven zijndaarom noodzakelijk omschade door wortelpathogenen bijde
teelt vankomkomer tevoorkomen.Naasthet ontwikkelenvanteeltsystemenmet eenhoge matevan
weerbaarheidtegenwortelziekten kunnenbiologische middelendeafhankelijkheid vanenhetgebruikvan
chemische middelenmogelijk verminderen.Indit onderzoek zijndiverse biologische middelen geselecteerd
opbasisvanliteratuurgegevens engetoetst opeffectiviteit tegenPythiurmo\.Eénmiddelisgetoetsttegen
wortelverdikking. Tevens isonderzocht ofhetplaatsenvaneenhalvepottussensteenwolmaten
opkweekpot aantastingvanplantendoor Pythiumkanverminderen enof stekers afkomstig uit pottenwaarin
zieke plantenhaddengestaaneenbesmettingsbron kunnenzijn.
Debiologische middelen Polyversum,Supresivit,AtEze,Mycostop, TrichodermaharzianumJ-22, Bacillus
subti/isV, Biobooster, Bacillussubt/iis?ZB2A, Chitosan,Biosept, Pro-1endiverse Pseudomonadenwerden
getoetst opeffectiviteit tegen Pythium. Alleenhet middel chitosan koninmeerdere proeven schade door
Pythium aphanidermatumreduceren,maar heteffect was beduidend kleiner dandatvanhetchemische
middel Previcur N. Bovendienwerd insommige proevengeeneffect vanchitosangevonden.Toedieningvan
hetmiddel inopgeloste vorm opdeopkweekpotwas effectiever dantoedieningvanhetmiddel invast
vorm. Chitosan hadgeeneffect tegenwortelverdikking.Alleinhetonderzoek getoetste middelen,op
Mycostop na,hebbeninNederlandgeentoelating alsgewasbeschermingsmiddel tegen Pythium'm
komkommer. Chitosan isvoorgedragenvoor plaatsing opde RUB(Regeling Uitzondering
Bestrijdingsmiddelen) alsmiddeltegen aantastingvankomkommer door Pythiumaphanidermatum. Voorhet
bepalenvandeoptimale wijzevantoedieningvanchitosanindepraktijk, bijvoorbeeldverwerkt inde
opkweekpot, is aanvullend onderzoeknodig.
Hetplaatsenvaneenhalvesteenwolpottussenopkweekpot ensteenwolmat hadeen ziekte-reducerend
effect wanneer matten kunstmatigwarenbesmet met myceliumfragmentenvanPythium, maar nietwanneer
mattenwerdengebruiktwaarop zieke plantenhaddengestaan.Indepraktijk zalgebruik vaneenhalve
steenwolpot daaromvermoedelijk geeneffect hebben.Stekers afkomstig uitpottenwaarin zieke planten
haddengestaanwarengeeninfectiebron ineentoets metkomkommerzaailingen.
Heteffect vanhetindit onderzoek meest effectieve biologische middel,chitosan,is onvoldoende bijeen
hoge ziektedruk vanPythium. Zonder gebruik vanchemische middelen zalbijteelt op steenwolen
aanwezigheidvanpathogène Pythium-soortenveel schade kunnenontstaan.Aanbevolenwordt omin
onderzoek vooral aandachtte besteden aanverschillen inziektewerendheid tussen verschillende
substraten,zoals steenwol,perliet, puimsteen enkokos. Insubstraten meteenhoger zuurstofgehalte (bijv.
puimsteen) of eenhogere microbiële activiteit (kokos)worden minder problemen met Pythiumverwachtdan
insteenwol.

1

Algemene inleiding

Voet-enwortelrot veroorzaakt door Pythiumisnaastwortelverdikking de belangrijkste wortel-envoetziekte
indesubstraatteeltvankomkommer. Deziektewordtvoorkomen/bestredendoor gebruikvanchemische
middelen. Deinzetvanchemische middelen isechter onwenselijk i.v.m.eventuele schadelijke effectenvan
deze middelenop mens enomgeving.Wereldwijdwordt derhalve gezocht naar alternatieve methoden,
waaronder deinzetvanbiologische middelen,ter voorkoming of bestrijdingvan Pythiumenandereziekten.
Verschillende biologische producten zijninmiddels ontwikkeldtegendiverse wortelzieken. Deze middelen
zijngebaseerd op micro-organismen,dieeenantagonistische werking hebbentegen pathogenen en/of een
plantversterkend effect hebben,of zijngebaseerd opvannaturevoorkomende stoffen,zoalsplantextracten,
dieeendirect toxische werking hebbenen/of eenplantversterkend effect hebben(b.v. resistentie-inductie).
Vandemeestevandeze producten isnietbekendofzekomkommerplantenvoldoende bescherming
kunnenbiedentegen Pythiumonder praktijkomstandigheden. Daaromis in 1999 op hettoenmaligePBG
(hethuidige Praktijkonderzoek Plant&Omgeving,sector glastuinbouw) eenproject gestart omte
onderzoekenof er biologische middelenzijndieeengoedalternatief kunnenzijnvoor chemischemiddelen.
Alleinhetonderzoek getoetste middelen,op Mycostopna,hebbeninNederlandgeentoelatingals
gewasbeschermingsmiddel tegen Pythiuminkomkommer. Deresultatenvanhetonderzoek staan
beschreven inditverslag.Inhetproject istevens onderzocht ofhetplaatsenvaneenhalve pottussen
steenwolmatenopkweekpot aantastingvanplantendoor Pythiumkanverminderen enof stekers afkomstig
uitpottenwaarin zieke planten haddengestaaneenbesmettingsbron kunnenzijn.
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Lijstvanmiddelen enmicro-organismen getoetst
tegen Pythiumaphanidermatuminkomkommer

Naammiddel
Polyversum
Supresivit
AtEze
Mycostop

BioBooster

FZB24

Biosept

PRO-1

Actieve stof
Pythium oligandrum
Trichodermaharzianum
Pseudomonas chlororaphis
Streptomycesgriseovirides
TrichodermaharzianumT-22
Bacillussubtilis V
Pseudomonas1
PseudomonasH
Plantextract
Diverse Pseudomonaden
BacillussubtilisFZB24
Chitosan
33% grapefruitzadenextract

Leverancier
Brinkman B.V.
Brinkman B.V.
EcoSoilSystems
Kemira.Koppert
Koppert
UniRoyal
SLU(Zweedse Landbouwuniversiteit)
SLU(Zweedse Landbouwuniversiteit)
Shieer Benelux
Laboratoriumvoor Fytopathologie, WU
Bayer,Taensa
Sigma
CintamaniEuropeAS

PseudomonasBTP1

Unitéde Bioindustries, Faculté
Universtaire des Sciences
Agronomiques deGembloux
Plantsuppport B.V.

Rhamnolipide (biosurfactant)
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Effectvanbiologische middelenentweebacterieisolatentegen Pythiumrottijdens deopkweekfasevan
komkommer

3.1 Inleiding
Omeengroot aantalbiologische middelente kunnentoetsen ophunvermogen Pythiumwortel-en
stengelrot inkomkommer te onderdrukkenwerden middelen getoetst in3-4wekendurende proeventijdens
deopkweekfase van komkommer.

3.2
3.2.1

Materiaal enmethoden
Plantmateriaalenteeltomstandigheden

Steenwolblokken werdengedompeld invoedingsoplossing (EC1.7,pH5.5) waarna gezaaidwerd
(komkommer cv.Odessa). Deblokkenwerdengeplaatst ineenplastic bak (binnendiameter 62 x41cm)
waarvandebodemwas afgedekt metwitwaterdicht plastic. Ineenbakwerden 18pottengezet.Vanaf 15
dagennazaaienkregen deplantenregelmatigvoedingsoplossing door deze indebaktegieten.
Temperatuurinstellingenkas:23/25°C stoken/luchten.

3.2.2

Toedienen biologische middelen

Demiddelenwerden gesuspendeerd of opgelost inleidingwater en 100 mlvandesuspensiewerd directna
hetzaaienopelke potgegoten.Degebruikte concentraties staanvermeld inTabellen 1t/m 3 enwaren
conformdeaanbevelingen vandeleveranciers. Chitosanwerdopgelost in0.04 IN HClendaarnawerdde
pHbijgesteldtot 5.6 met 2 NKOH.Hettoedienenvande middelenwerd herhaald 5dagennazaaien.
Middelendiefytotoxisch (kunnen)zijnwerdenalleen 5dagennazaaienop desteenwolpot gegoten.Inelke
proef waren2 controles: eenonbesmette controle, eenbesmette controle. Indeeerste 2 proevenwasook
eenchemische controle (Previcur N,concentratie 0.05%, a.i.propamocarbwaterstofchlride) aanwezig.In
totaalwerden3 proeven uitgevoerd

3.2.3

Besmetten met Pythiumaphanidermatum

TweeisolatenvanPythium aphanidermatum, 301 enVI, werdengekweekt opPDAbij24°C gedurende 1
week. De1-weekoude cultureswerdenvermalen inleidingwater enverdundtot 1plaat per 10 Lwater.
Honderdmlvandeze suspensiewerd opeensteenwolpot gegoten(langs debuitenrandvandepot), 10of
11dagennazaaien.

3.2.4

Waarnemingen

Hetaantal zieke endode plantenwerd bepaaldopverschillende tijdstippen nabesmetten (Tabellen 1-3).

3.2.5

Proefopzet enstatistische analyse

Eénexperimentele eenheidbestond uit 1bak met 24(proef 1)of 18 (proef 2 en3)plantenin
steenwolblokken. Erwaren4 herhalingen per behandeling.Deproef hadeenvolledige gerandomiseerde
opzet. In totaalwarener 6 behandelingen,waaronder eenniet-besmetteeneenbesmette controle.De
percentages verwelkte endode plantenwerden berekend engeanalyseerd mbvvariantie-analyse gevolgd
door Fisher's protected LSD-test(P=0.05).
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3.3

Resultaten

Bijdechemische behandeling (Previcur N)vielgeenenkele plant uit. Demeeste biologische middelengaven
geenreductie inPythium-aantasïmg. Slechts enkele middelenvertraagden en/of reduceerden aantasting
door /^/i//77(Tabellenlt/m 3).Vande biologische middelen hadchitosanhetbeste effect (Tabel3).

Tabel 1-

Proef 1 : het effect van biologische middelen op aantasting van komkommer door
Pythium aphanidermatum.
%zieke endode planten
Behandeling
Concentratie"
8d.n.b.y
11d.n.b.
15 d.n.b.
Controle - Pythium
Controle + Pythium
Polyversum
Supresivit
AtEze
Mycostop
TichodermaT-22
Bacillussubtilis

0.5 R/L
0.3 gA
5mlA
0.025 g/L2
0.5g/L z
0.5 mIA

0.0
5.6
6.9
22.2
20.8

6.9
9.8
16.7

0.0

0.0

13.9
12.0
42.1
26.4
15.3
18.1
25.0

44.4
29.2
75.0
66.7
47.9
48.6
65.3

LSD(P=0.05)
13.4
18.1
28.6
*Aanelke opkweekpotwere 100 mivan desus pensie/oplossing to( sgedienddirect naz aaienen5dagen
nazaaien.
y
d.n.b. = aantaldagennabesmetting
2
éénmaligtoegediend 5dagennazaaien

Tabel2 -

Proef 2: Het effect van biologische middelen op aantasting van komkommer door
Pythium aphanidermatum.
%ziekeendodeplanten
Behandeling
Concentratie"
4d.n.b.y
7 d.n.b.
10d.n.b.
Controle -Pythium
0.0
0.0
0.0
Controle + Pythium
64.4
92.2
97.8
108kve/mlw
61.1
Pseudomonas1
84.3
n.b.
108kve/ml
PseudomonasII
82.4
91.7
n.b.
3mlA
Biobooster
36.1* 2
59.3*
86.1
FZB24
22.2*
49.1*
62.0*
lR/L
17.8
15.4
20.7
LSD(P=0.05)
kve= kolonievormende eenheden
"Aanelke opkweekpot werd 100 mlvandesuspensie/oplossing toegediend direct nazaaienen5dagen
nazaaien.
y
d.n.b. = aantaldagenna besmetting
2
Een'*' geeft aandat dewaarde significant verschilt vandecontrole + Pythium(LSD,P=0.05)
w

14

Tabel3 -

Proef 3: Het effect van biologische middelen op aantasting van komkommer door
Pythium aphanidermatum.
%zieke endode planten

Behandeling
Controle -Pythium
Controle + Pythium
Chitosan
FZB24
FZB24 + Mycostop
FZB24 + Polyversum

Concentratiex

3g/L
lg/L
lg/L, + 0.025
g/L
lg/L +
0.5 R/L

4 d.n.b.y

8d.n.b.

11d.n.b.

0.0

0.0

0.0

32.0
8.3*z
34.7
33.0

76.4
23.6*
73.6
61.6*

97.2
36.1*
91.7
93.0

22.2

65.3

76.4*

16.3
13.8
13.1
LSD(P=0.05)
100
ml
van
de
sus
Aanelke opkweekpotwere
pensie/oplossing toegediend direct nazaaienen5dagen
nazaaien.
y
d.n.b. = aantaldagennabesmetting
2
Een'*' geeft aandatdewaarde significantverschilt vandecontrole + Pythium(LSD, P=0.05)
x

3.4

Conclusies

Vandegetoetste biologische middelen haddenalleenchitosan enFZB24eensignificant effect tegenuitval
bijkomkommer door Pythiumaphanidermatum. Heteffect vanFZB24was niet herhaalbaar.
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Effect van chitosan en Bacillussubtilis FZB24 tegen
Pythiumrot tijdens deteeltfase van komkommer

4.1 Doel
Hettoetsen vanhet effect vandebiologische middelen BacillussubtilisFZB24enchitosan opproductie bij
komkommer enaantasting door Pythiumaphanidermatumonder teeltomstandigheden. Dezemiddelen
haddenineeneerdere proef (ziehoofdstuk 3)uitvalvanjonge komkommerplantendoor P. aphanidermatum
significantverminderd.

4.2 Materiaalenmethoden
4.2.1

Teeltomstandigheden:

Komkommer cvOdessawerdgezaaid op 10september 1999 insteenwolblokken. Deplantenwerden
geplaatst op steenwolmattenop 7oktober (plantafstand 68 cm).Detemperatuurinstellingenindekas
waren:stooktemperatuur 25/23°C (16/8 uur)gedurende deeerste 3 dagen,vervolgens 2dagen 23/20°C
endaarna 21/18°C. Dehogere temperaturen aanhet beginvande proef warenbedoeld omgunstige
conditiesvoor Pythium{ecreëren.

4.2.2

Toedienen middelen

Demiddelen chitosan enBacillussubtilisFZB24werdentwee keer toegediend:direct nahetzaaienenvlak
voor hetpoten(Tabel4).Chitosanwerdopgelost in0.04 NHClendaarnawerdde pHbijgesteldtot 5.6
met2 NKOH(zie Hoofdstuk 3).Previcur N(a.i.propamocarbwaterstofchlride)werddirect nahetplantenin
water opelke pot gegoten(Tabel4).

4.2.3

Besmetten met Pythiumaphanidermatum

Eénweek oude PDA-platenvandeisolaten 301 enVI, opgekweekt bij 24°C.werdenvermalenin
leidingwater en50 ml(concentratie: 2 platen/L)werd opelk plantgat gegoten.Vervolgens werdende
plantenopde plantgaten gezet.

4.2.4

Waarnemingen

Wekelijks werdhetaantaldode planten,hetaantalverwelkte enhet aantal plantenmet stengelbasisnecrose
bepaald. Komkommers werden 3x per weekgeoogst enbinneneenuur naoogst onderverdeeld in3
klassen(klasse I(export), klasse IIenstek)enper klasse gewogen. Deproef werd beëindigdop 10
december 1999.

4.2.5

Experimentele opzet enstatistische analyse

Deproef werduitgevoerd ineenkasvan280 m2met 8 geslotenwatergeefsystemen. Per systeemwaren4
of 5gotenaangesloten.Vanelk systeem lagen4 gotengeward over 4 blokken inde kas.Devijfde gootlag
langs dezijgevelvandekas endiende alsrandrij.Perwatergeefsysteemwerd éénbehandeling
toegewezen metopelke goot 10planten.Deproef hadeenfactoriële opzet met alsproeffactoren wel/niet
besmettenen4 middelen/behandelingen:onbehandeld,Previcur N(chemisch middel), chitosan en Bacillus
subtilisFZB24. Eéngoot met 10 plantenwerd bijde statistische analyse behandeldalséénherhaling.
Omdatde4goten binnenéénwatergeefsysteem met elkaar verbonden zijn,warende herhalingenechter
nietvolledig onafhankelijk. Het effect vandeverschillende behandelingen op uitval door Pythiumwerd
geanalyseerd door variantie-analyse toete passenop hetoppervlak onder deziekte-curve (decurve diehet
verloop aangaf vanhet percentage dode planten) enhettotaal percentage uitgevallen plantenaanheteinde
vandeproef. Detotale opbrengst per goot werd berekend engeanalyseerd mbvvariantie-analyse. Naeen
significante F-toets(P=0.05) werdengemiddelden vergeleken mbv LSD(P=0.05).
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Behandelingen uitgevoerd in de proef
Tabel4
Middelen
Nazaaien
100 mlwater
Controle
PrevicurN
100 mlwater
BacillussubtilisFZB24
100m i l lg/l)
Chitosan
100 ml(0.3g/1)

4.3

Voor planten
250 mlwater
250 ml(1ml/l)
250ml(lR/l)
250 ml(0.3g/1)

Resultaten

Verwelkingwerd nietwaargenomen inde behandelingen die nietbesmetwaren met Pythium. Indemet
Pythiumbesmette behandelingen gingentijdens zonnige dageninoktober ennovember debladschijvenvan
98 en92% vandeplanten slaphangeninrespectievelijk decontrole ende FZB24-behandeling.Eénvande
40 metchitosan behandelde plantenvertoonde verwelkingsverschijnselen innovember. Inde behandeling
met Previcur Nwerdengeenverwelkte plantenwaargenomen.Alle plantenvertoonden stengelnecrosena
ca 3wekenindebesmette behandelingen behalve bijde Previcur Nbehandeling(Fig. 1).Chitosan
vertraagde hetoptredenvanstengelnecrose significant (LSD,P=0.05).Twee,éénentwee plantengingen
tijdens deproef doodinrespectievelijk decontrole, de FZB24enchitosanbehandelingen besmetmet
Pythium.
Deopbrengst vankomkommers inkgwas significant lager indemet Pythiumbesmette behandelingendan
indecontrole zonder Pythiumbehalvevoor demetchitosanbehandelde planten(LSD,P=0.05) (Fig.1).
Géénvandemiddelen hadeensignificant verhogend effect opde komkommerproduktieindeonbesmette
behandelingen(Fig.1).

4.4

Discussie

BacillussubtilisFZB24hadgeeneffect tegen Pythium. Chitosan reduceerde daarentegen
opbrengstvermindering als gevolgvan/^/7/i//7>aantasting significant. El-Ghaouthet3/(1994) toondenaan
dat chitosan eenfungitoxisch effect heeft tegen Pythiumeneenresistentie reactie induceert bij
komkommer tegen Pythium. Indeproef beschrevenindit hoofdstuk hadchitosan slechts eengering effect
ophetverloopvanhet aantal plantenmet stengelvoetnecrose. Mogelijk induceerde chitosaneendusdanige
reactie indeplant dat hetdeverdere ontwikkeling vanPythiumingeïnfecteerde plantenremdewaardoor de
plantenminder schade ondervonden.Daarnaast zouchitosan eengroeibevorderend effect kunnenhebben.
Inde behandelingzonder Pythiumhaddenchitosan-behandelde plantende hoogste opbrengst maarde
verschillenwaren nietsignificant. Groeistimulerende effecten vanchitosan zijnwel aangetoond bij Eustoma
grandiflorum(Ohta etal., 2000).

18

CD
CO

o
o

CD
C
CO

100 h

'w
co

Controle +P

CD
O)

c
CD
CO

Q)

E
c

0
*-*
c
_co
o.
CD
O)
CO

-I-J

c

CD
ü
0)
CL

•

8

16

24

40

32

L* V48
56

Aantal dagen na planten

Met Pythium

Zonder Pythium

a

a

c
•2

2

CO

O)

c
CD
.Q
CL

O

Controle Previcur FZB24 Chitosan Controle Previcur FZB24 Chitosan

Behandeling
Figuur 1- Effect Previcur N, chitosan en FZB24 op aantasting door Pythium aphanidermatum en
opbrengst bij komkommer.

19

5

Effectvandiverse pseudomonadentegen Pythiumrot
tijdens deopkweekfasevankomkommer

5.1

Inleiding endoel

Voor zover bekendhebbende,opdit momentcommercieel beschikbare, biologische middelengeenofeen
zeervariabel effect tegen Pythiumrot bijkomkommer insteenwol.Daarom ishetbelangrijk omonderzoek
te doennaar nieuwe,meer effectieve antagonisten.Hetlaboratoriumvoor Fytopathologievande
Wageningen Universiteit heeft eengroot aantal bacteriën(pseudomonaden) geselecteerd met
antagonistische eigenschappen. Eénvandeze pseudomonaden bleek inonderzoek bij PPO-bollenzeer
effectief te zijntegen Pythiuminenkele bloembolgewassen. Hetdoelvandeze proef washettoetsenvandit
isolaat naast9 andere pseudomonaden.

5.2
5.2.1

Materiaal enmethoden
Bacterie-isolaten

Bacterie-isolatenwerdenverkregenvanJos Raaijmakers(Laboratorium voor Fytopathologie,Wageningen
Universiteit). Deisolatenwerdengekweekt opKing's Bmediumgedurende 48 uur bij kamertemperatuur
waarnadebacteriënvandeplaatwerdenafgeschraapt engesuspendeerd inleidingwater. Desuspensie
werdverdundtot 107 bacteriën perml.

5.2.2

Opkweek komkommerplanten

Zadenvancv.Odessawerdengezaaid insteenwolpotten engeïncubeerd bij ca.20°C. Pottenwerden
geplaatst inplantenkwekersbakken waarvandebodem bedektwas met plastic. Ineenbakwerden9 potten
geplaatst. Inhet plastic werd eengatgemaaktwaarineenrubber kurkwerd geplaatst. Vanaf 15dagenna
zaaienwerdregelmatigvoedingsoplossing opde bodemvaneenbak gegoten.Door ca 15 minna
watergevendekurk uitdebakteverwijderen liepdevoedingsoplossing, die nietwas opgenomen doorde
potten, uitdebak.

5.2.3

Toedienen bacteriën

Vijf dagennazaaienwerd 100 mlvaneenbacteriesupensie (107bacteriën per ml)opeenpotgegoten.
Pottenvandecontrolebehandeling kregenelk 100mlwater.

5.2.4

Productie Pythiummoc^urw enbesmetten steenwolpotten

Pythiumaphanidermatumisolaat 301werdgeënt op PDA.Eén-weekoude platenwerdenvermalenin
leidingwater. Dezoverkregen suspensie werdverdundtot 1plaat per 10 Lwater. Tiendagen nazaaien
werd 100 mlvandeverdunde Pythiumsus^er\s\e opdesteenwolpotgegoten.

5.2.5

Waarnemingen enanalysevanderesultaten

Vijfwekennazaaienwerd hetaantaldode plantenenhetaantal plantenmet stengelvoetnecrose (zieke
planten) bepaald. Erwaren8 herhalingen per behandeling.Hetpercentage plantendat doodof ziekwas
werdberekend per herhaling. Natoetsing ophomoscedaticiteitvandegegevens waarbijtransformatie van
degegevens niet nodig bleek werdvarantie-analyse toegepast opde percentages zieke endodeplanten.

5.3

Resultaten endiscussie

Hetpercentage zieke endode plantenwas bijeenaantal behandelingen aanzienlijk lager danbijde
besmette controle (Tabel 5). Devariatietussendeherhalingenwas echter groot enverschillenwarenniet
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significant (F-toets, P=0.188). Aanbevolen wordt om de 3 beste isolaten, P6, 9 en 10 opnieuw te toetsen
tegen Pythium in komkommer.

Tabel5 -

Gemiddeld percentage dode komkommerplanten en planten met
stengelvoetnecrose na toediening van verschillende bacterie-isolaten en
besmetting met Pythium aphanidermatum
Behandeling/Bacterie-isolaat
Controle niet besmet
Controle besmet

PI
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Percentage zieke endode planten

0.0
81.5
67.0
68.9
60.2
62.5
60.6
52.8
65.3
70.8
52.4
50.3
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Effectvanchitosan en PseudomonasBWl tegen
Pythiumrottijdens deteeltfase vankomkommer

6.1

Inleidingendoel

Indeteeltproef uitgevoerd inhet najaarvan 1999 bleek éénvande biologische middelen,chitosan,
opbrengstderving veroorzaakt door Pythiumduidelijk te kunnenverminderen.Indeze proef werd ditmiddel
voor eentweede keer getoetst naasteenPseudomonasbacterie dienognieteerder wasgetoetst.Deze
bacteriewasafkomstigvaneenBelgisch instituut waar herhaaldwasaangetoond dat deze bacterie effectief
wastegen Pythiumrot bij komkommer.

6.2
6.2.1

Materiaal enmethoden
Plantmateriaalenteeltomstandigheden

Komkommerplanten,cvOdessa,werdengeplaatst opsteenwolmattenop 15februari 2000 (plantafstand
68 cm).Detemperatuurinstellingeninde kaswaren:stoken/luchten 23/25°C dagennacht.

6.2.2

Biologische middelenenbehandelingen

Erwaren6behandelingen:
1. Controle nietbesmet
2. Controle besmet
3. Previcur N(a.i. propamocarbwaterstofchlride)
4. Chitosan
5. PseudomonasBTP1
6. PseudomonasBTPl-zaadbehandeling
Chitosan(Sigma,C3546) werdvermalenenvervolgens opgelost in0.04 NHClwaarna de pHomhoog
werdgebrachttot 5.6 mbv2 NKOH.Vierhonderd mlvandeopgeloste chitosan(0.3 gA) werd opeen
steenwolblok gegoten4 dagenvoor plantenen7dagennaplanten.Previcur N (0.1%, 200 mlper pot)werd
eveneenstwee keertoegediend,direct naen7dagen naplanten.DePseudomonasbacterie werd
gekweekt opeenvast medium(CM:CasaminoAcidsAgar). Debacteriënwerdengesuspendeerd in0.85%
NaCIendesuspensie werdverdundtot 1010 en 108 bacteriën per mlvoor respectievelijk dezaad- en
potbehandeling. Bijdezaadbehandelingwerd hetzaadvlakvoor zaaien 5mininde bacteriesupsenpensie
geïncubeerd.Bijdepotbehandeling werd400 mlvande bacteriesuspensie opeenpotgegoten 4 dagen
voorzaaien.

6.2.3

Besmetten met Pythiumaphanidermatum

Tweeisolaten,301enVI, werden gekweekt op PDAbij 24°C gedurende 1week. De 1-weekoude cultures
werdenvermalen inleidingwater enverdundtot 1plaat per Lwater. 50 mlvandeze suspensie werdophet
plantgat gegotenvlakvoor hetplanten.

6.2.4

Waarnemingen

Wekelijkswerdhetaantal dode planten,het aantalverwelkte enhetaantalplanten met stengelvoetnecrose
bepaald. Komkommers werden 3x per week geoogst enbinneneenuur naoogst onderverdeeld in3
klassen(klasse I(export), klasse IIenstek) engewogen.

6.2.5

Experimentele opzet enstatistische analyse

Deproef werd uitgevoerd ineenkasvan280 m2met8geslotenwatergeefsystemen. Per systeem waren4
of 5goten aangesloten.Vanelk systeem lagen4 goten geward over 4 blokken inde kas.Devijfde gootlag
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langsdezijgevelvandekasendiende als randrij.Perwatergeefsysteem werd éénbehandelingtoegewezen
metopelke goot 10 planten.Eengoot met 10plantenwerd bijdestatistische analyse behandeld alséén
herhaling. Heteffect vandeverschillende behandelingen opuitvaldoor Pythiumwerd geanalyseerddoor
variantie-analyse toe te passenophetoppervlak onder de"ziekte-curve"(decurve die hetverloop aangaf
vanhetpercentage dode planten) enhettotaal percentage uitgevallen planten aanheteindevande proef.
Detotale opbrengst per goot werdberekend engeanalyseerdmbvvariantie-analyse. NaeensignificanteFtoets (P=0.05) werdengemiddelden vergeleken mbv LSD(P=0.05).

6.3

Resultaten

Erstierven minder planten diewarenbehandeld met PseudomonasBWl of chitosan danonbehandelde
planten;deverschillen warenechter niet significant (P=0.08). Degemiddelde opbrengst perveldjewas
significant hoger indechitosan enPseudomonasBTP1behandelingen danindeonbehandelde planten
besmet met Pythium(F\g. 2).

6.4

Discussie

Evenals indeproef beschreven inhoofdstuk 4 gaf chitosan eensignificant positief effect. Pseudomonas
BTP1hadook eenpositief effect opdeopbrengst. Dezebacterie induceert resistentie bijkomkommer en
heeft mogelijk ook eengroeibevorderend effect (Ongena etal.,1999). Zowelchitosanals Pseudomonas
BTP1biedenperspectieven als biologische middelentegen Pyth/um'm subtraatteelt van komkommer.
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7

Effect vaneencombinatie vanchitosanen
Pseudomonas BTP1 tegen Pythiumxo\ bij
komkommerzaailingen

7.1

Inleiding endoel

Zowelchitosan als Pseudomonas BTP1kunnenschade bijkomkommer veroorzaakt door Pythium
reduceren. Mogelijk geeft eencombinatie vandeze middelen eenbeter effect danelkvandemiddelen
apart. Indeze proef werd bij komkommerzaailingen heteffect vaneencombinatie vanchitosanen
PseudomonasBTP1opaantastingdoor Pythiumonderzocht.

7.2

Materiaal enmethoden

Komkommerplanten(cv.Odessa)werdengezaaid insteenwolpotten inplantenkwekersbakken, 18 potten
per bak. Debakkenwerden geplaats bij 23°C enna7dagenbij21°C.Tiendagennazaaien,decotylen
warenvolledigontvouwen,werdendebiologische middelen opdepotten gegoten (200 ml/pot, Tabel6).Op
depotten bijdecontrolebehandeling werd leidingwater gegoten.Veertien dagennazaaienwerdende
potten besmet met 100mlvaneenPythiumsuspens\e. De/>y#7/i//7>suspensiewas bereid door volgroeide
PDA-platentevermalen inwater (1plaat/10 L).Tweewekennabesmettenwerd hetpercentage ziekeen
dode plantenbepaald.
Deproef hadeenvollediggerandomiseerde opzetmet4 herhalingen per behandeling(1herhalingwas 1
bakmet 18 planten). Degegevenswerdengeanalyseerd m.b.v.variantie-analyse.

Tabel6 -

Behandelingen en biologische middelen getoetst tegen aantasting van komkommer
door Pythium aphanidermatum
Behandelingen/middelen
Gebruikte concentratie
Controle nietbesmet
Controle besmet
PseudomonasBTP1
lOVml
Chitosan
0.1 g/L
Chitosan
0.3 g/L
Pseudomonas^?! + Chitosan
107/ml + 0.1g/L
PseudomonasBTP1+ Chitosan
lOVml + 0.3g/L

7.3

Resultaten endiscussie

Geenvandebiologische middelen hadeensignificant effect (Tabel7).Invergelijking meteerdere proeven
warendeplantenkleiner toen zebehandeldwerden met de biologische middelen enbesmetwerdenmet
Pythium aphanidermatum. Indeze proef waren 10 dagennazaaiendecotylenvolledig ontvouwenterwijlin
deeerdere proevenheteerste bladalaanwezigwas opdattijdstip.Jongere planten zijnvatbaarder dan
oudereplantenenmogelijk werkenchitosanenPseudomonasBTP1nietof onvoldoende bijzeerjonge
kommerplanten.
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Tabel 7 -

Effect van chitosa n en Pseudomonas BTP1 tegen Pythium bij
komkommerzaailir gen
Behandeling
Percentage dode enzieke planten
Controle-Pythium
0.0
Controle + Pythium
49.3
39.5
PseudomonasB1PI
Chitosan0.1 g/L
44.4
Chitosan 0.3 g/L
50.0
PseudomonasBTP1+ chitosan
50.0
(0.1 g/L)
PseudomonasBTP1+ chitosan
43.9
(0.3 g/L)
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8

Effectvaneenhalf steenwolblok opaantastingvan
komkommer door Pythiumtijdens deteelt

8.1 Inleiding
Uiteerder onderzoek wasgebleken dat hetplaatsenvaneenhalf steenwolblok tussen desteenwolmat en pot aantastingdoor Pythiumkanreduceren (P.Patemotte,pers. med.)(Fig.3).Uitproeven uitgevoerdinde
praktijk wasechter geblekendathetplaatsenvaneenhalf bloktussen potenmatnietaltijdtot eenreductie
inaantastingleidt. Ditzouverklaard kunnenworden doordat inproevenaltijd kunstmatig inoculumis
gebruikt indevormvanmyceliumfragmentendiewaarschijnlijk eenvrij korte levensduur hebben.In de
periode datdewortels door hethalve blok heengroeien zoueendeelvanhetinoculumkunnensterven
voordat dewortels incontact komenmethetinoculum.In"natuurlijk"-besmette matten zullenzeer
waarschijnlijk ook rustsporenvanPythiumaanwezigzijndieveellanger kunnenoverlevendanmycelium.
Eenandereverklaring zoukunnenzijndatdoor besmette stekers heteffect vanhet halveblok,datervoor
zorgt datdewortels aandeonderkantvandepot nietdirect inaanraking komenmet de besmette mat,
tenietwerdgedaan.Hetdoelvandeze proef wasomheteffect vaneenhalf blok op aantastingdoor
Pythiumtebepalenopkunstmatig-besmette matten en"natuurlijk"-besmette matten.Daarnaastwerd
onderzocht of stekers afkomstig uit pottenwaarineendoor Pythiumaangetaste komkommerplanthad
gestaaneenbesmettingsbron kunnenzijn.

Steenwolmat
Figuur 3 - Proefopstelling met halve steenwolpot tussen mat en opkweekpot.

8.2
8.2.1

Materiaal enmethoden
Plantmateriaalenteeltomstandigheden

Komkommerplanten,cvOdessa,werdengeplaatst opsteenwolmattenop 18 april 2000 (plantafstand 68
cm). Detemperatuurinstellingenindekaswaren:stoken/luchten23/25°C dagennacht. Deproefwerd
beëindigdop3 mei2000.

8.2.2

Productie inoculum van Pythium aphanidermatum

Pythiumaphanidermatumisolaat 301 werd gekweekt op PDAbij24°C. Tweewekenoude cultures (platen)
werdenvermalen inleidingwater ende suspensie werdgebruikt om steenwolmatten kunstmatigte
besmetten.Voor hetbesmetten werd 100 mlvandesuspensie ophetplantgat gegotenvlakvoordatde
plantophetplantgatwerd geplaatst.

8.2.3

Behandelingen en proefopzet

Deopzetwaseensplit-plot proef met als hoofdfactor dewijzevanbesmetten met 8 verschillende
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behandelingen: 2 controles zonder Pythium, 3 behandelingen met nieuwe matten die kunstmatigwerden
besmet metverschillende inoculumdichtheden,en3 behandelingen met oude mattenwaarop eerder
plantenhaddengestaandiedoor Pythiumwarenaangetast:
1. Controle,zonder Pythium(nieuwemat)
2. Kunstmatig besmet: 0.002 plaat/plant
3. Kunstmatig besmet: 0.01 plaat/plant
4. Kunstmatig besmet: 0.05 plaat/plant
5. Controle, zonder Pythium(oudemat)
6. Natuurlijk besmet A(oudemat)
7. Natuurlijk besmet B(oudemat)
8. Natuurlijk besmet C(oudemat)
Deoude mattenwarenafkomstig uitdeteeltproef beschreven inHoofdstuk 6. Decontrole-behandeling(no.
5)was dematdie inteeltproef IInietwas besmet. MatA(behandeling no.6)was decontrole + Pythium,
mat B(no.7)dechitosan-behandeling enmatC (no.8)de PseudomonasBTPl-behandelinguitdeproef
beschreven inHoofdstuk 6. Opdeoude mattenwarendeplantenuit deeerdere proef bijdevoet
afgesneden ende nieuwe plantenwerden 5-10 cmnaasthetoude plantgat geplaatst. Dekas had8
gesloten systemen met 4 goten per systeemverdeeld over 4 blokken met 10 planten per goot.Elke
behandeling(vande hoofdfactor) werd at randomtoegewezen aaneensysteem. Denevenfactor wasde
aan-/afwezigheid vaneenhalf steenwolblok: opelkegootwerden 5planten direct opde matgezet enbij5
plantenwerdeenhalf steenwolblok tussen matenpotgeplaatst.Vijftien dagennaplantenwerd hetaantal
plantenmetstengelnecrose enhetaantaldode plantenbepaald.

8.2.4

Stekers

Stekers verzameldvandeoude matten uitdebehandelingen,controle -Pythiumencontrole + Pythiumuit
deproef beschreven inHoofdstuk 6werdenvlak naast 10-dagenoude komkommerplantjes in
steenwolpotten gestoken.Twaalf dagenlater werdhetaantal zieke planten bepaald.Intotaalwarener 4
herhalingen per behandeling metelk 10 pottenmetstekers.

8.3

Resultaten endiscussie

Bijkunstmatige besmetting reduceerde envertraagde eenhalf bloktussen pot enmat Pjtf/w//7>aantasting
aanzienlijk. Bijdeoude mattenwaser geenof slechts eenkortstondig effect vaneenhalf blok op aantasting
door Pythium(Fig. 3). Dit betekent dat indepraktijk het plaatsenvaneenhalve pottussen maten
opkweekpot zeer waarschijnlijk geenziekte-reducerend effect heeft.
Erwerden geenzieke plantenwaargenomen indepottenwaarineensteker wasgeplaatst afkomstiguit
proef beschreven inhoofdstuk 6. Stekers afkomstig uit pottenwaarin zieke planten hebbengestaanlijken
dusgeenbelangrijke besmettingsbron voor Pythium. te zijn. Omdatniet uitgesloten kanworden datvia
stekers indepraktijk Pythiumkanworden overgedragen wordttoch aanbevolende stekers die bijzieke
plantenhebbengestaanteverwijderen.
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Effectvanchitosan,PseudomonasBWl, PRO-1 en
Biosepttegen PythiumxoX.tijdens deteeltfasevan
komkommer

9.1

Inleidingendoel

Indeze proefwerd het effectvaneencombinatie vanchitosan enPseudomonasBTP1getoetsten
vergelekenmet middel PRO-1enBiosept. Zowel PRO-1als Biosept zijngebaseerd op natuurlijke chemische
stoffen. PRO-1is eenbiosurfactant enveroorzaakt lysisvanzoösporen.Biosept heeft eenalgemeentoxisch
effect tegenmicroörganismen.

9.2
9.2.1

Materiaal enmethoden
Plantmateriaal enteeltomstandigheden

Komkommerplanten,cvOdessa,werden geplaatst opsteenwolmattenop 11september 2000 (plantafstand
68 cm).Detemperatuurinstellingenindekaswaren:stoken/luchten23/25°C dagennacht. Deproefwerd
beëindigdop2 november 2000. Devoedingsoplossing werdnietgerecirculeerd.

9.2.2

Biologische middelen enbehandelingen

Erwerden4 biologische middelen getoetst. Erwarenintotaal8 behandelingen :
1. Controle- Pythium
2. Controle +Pythium
3. Previcur N(200 ml/pot, 0.1%)
4. Chitosan(400 ml/pot, 0.3 g/L)
5. PRO-1(0.01%)
6. PseudomonasBTP1(400 ml/pot, 107/ml)
7. PseudomonasBTPK400 ml/pot, 107/ml) enchitosan(400 ml/pot, 0.3 g/L)
8. Biosept(200 ml/pot, 2 mg/L)
ChitosanenPseudomonasBTP1 werden 4 dagenvoor plantenaande steenwolpot toegediend. PRO-1 werd
direct naplantenop depot gegoten (200 ml/pot, 2500x verdund) entevens aande voedingsoplossing
toegediend (40ml/100L). PRO-1werdvervolgens 2x per weektoegediend aandevoedingsoplossing.
Bioseptwerddirect naplantenop de pottengegoten (200 ml/pot, 2mg/L). Devoedingsoplossing werdniet
gerecirculeerd. Deeerste 3wekennaplantenwerddeonderbak 2x perweek bijgevuldtegelijk methet
toedienenvanPRO-1.Daarnaverbruikten deplantenzoveelwater dat debakvaker dan2xperweekdiende
teworden bijgevuld.Temperatuurinstellingen kas:23/25°C stoken/luchtendagennacht.

9.2.3

Besmetten met Pythiumaphanidermatum

Twee Pythiumisolaten, 301 enVI, werdengekweekt opPDAbij 24°C gedurendel week. De1-weekoude
cultures werdenvermalen inleidingwater enverdundtot 1plaatper Lwater. 50 mlvandeze suspensie
werdophetplantgat gegotenvlakvoor hetplanten.

9.2.4

Waarnemingen

Wekelijkswerdhet aantal dode planten,hetaantalverwelkte enhetaantalplanten met stengelvoetnecrose
bepaald. Komkommers werden 3x per weekgeoogst enbinneneenuur naoogst onderverdeeld in3
klassen(klasse I(export), klasse IIenstek) enper klassegewogen.
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9.2.5

Experimentele opzet enstatistische analyse

Deproef werduitgevoerd ineenkasvan280 m2.Deproef was eenvolledig gewarde blokkenproef met4
blokkenen 1herhaling per blok. Hetpercentage dode enzieke planten ende cumulatieve opbrengst(klasse
IenII)werden berekend aanhet einde vandeproef engeanalyseerd m.b.v.variantie-analyse.

9.3

Resultaten

Indeze proef gingen slechts enkele plantendoodalsgevolgvanaantasting door Pythium. Erwarengeen
significante verschillen inhetverloop enhettotale aantal plantenmet stengelvoetnecrose tussendemet
Pjtf/wwbesmette behandelingen. Erwarengeensignificante verschillen inopbrengsttussende
behandelingen (F-toets,P>0.05,Tabel8).

Tabel8 -

Effect Chitosan, Pseudomonas BTP1,PRO-1 en Biosept op komkommer na
besmetting met Pythium aphanidermatum
Percentage dode enzieke planten

Behandeling
Controle -Pythium
Controle + Pythium
PrevicurN
Chitosan
PRO-1
PseudomonasBTP1
Chitosan + BTP1
Biosept

9.4

Dood

Doodof stengelnecrose

0.0

0.0
0.0
0.0
2.5
2.5

80.0

0.0
67.5
92.5
75.0
82.5
77.5

10.0

7.5
5.0

Opbrengst perveldje
36.0
35.1
35.0
32.0
33.0
30.6
31.5
31.0

Discussie

Deplantenwerdenindeze proef welgeïnfecteerd door Pythiummaaiondervonden hierdoor weinigschade.
Géénvandebiologische middelen konhetaantalplanten met stengelvoetnecrose verminderen ofhet
ziekteverloop vertragen.PRO-1konhetaantalplantenmet stengelvoetnecrose nietverminderenof
vertragen hoewel hetmiddel in vitrozoösporenvrijwel direct uitschakelt. Dittegenvallende effect kan
mogelijk verklaardworden door: (I)eensnelle afbraakvanhet middel indewortelzone,(II)eenniethomogeneverdeling inde steenwolmaten/of (III)infectie vanwortels via directe kiemingvanOosporen,dus
kiemingzonder zoösporen. Hetmiddel BioDuxvandefirma DuxoninDenemarken zoueenvergelijkbaar
effect hebbenopzoösporen als PRO-1maar gebaseerd op andere stoffen (vetzuren). Ditmiddelwerd
getest door Paaske &Larsen(2000) inhetopkweekstadiumvankomkommer tegen Pythium. Zijvonden
met dit middelgeenziekteonderdrukkend effect insteenwol.
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(kg)

10

Effect van dewijze vantoedienen van chitosan tegen
PythiuimoXbij komkommer

10.1 Inleidingen doel
Uiteerdere proevenisgebleken datchitosan schade bijkomkommer veroorzaakt door Pythium
aphanidermatumkanverminderen.Voor eenpraktische toepassing zouchitosanmogelijk hetbeste invaste
vormdoor deopkweekpot of hetsubstraat kunnenwordengemengd.Eenanderemogelijkheid isomhet
aandevoedingsoplossing toete dienen.Tot nutoe ischitosan steeds opgelostvoordat hetwerd
toegediend.In4 proevenwerd heteffectvanchitosan bepaald natoediening invastevormof opgeloste
vorm ennatoediening aanhetsubstraat of aande voedingsoplossing

10.2 Materiaalenmethoden
10.2.1

ProefI

10.2.1.1
Proef I:plantmateriaalenteeltomstandigheden
Komkommerplanten,cvOdessa,werdengeplaatst opsteenwolmattenop2 maart 2001 (plantafstand 68
cm). Plantenwareninhet3ebladstadium ophetmomentvanplanten.Detemperatuurinstellingenindekas
waren: stoken/luchtenbij 20/21°C gedurende deeerste week envervolgens 22/23°C.De
voedingsoplossing werdgerecirculeerd. Deproef werd beëindigd op22 maart2001.
10.2.1.2
Proef I:behandelingen
Chitosanwerdopverschillend wijzentoegediendwaarbij insommige behandelingentussen pot enmateen
halvepotwerd geplaatst (Tabel8, Fig.4).In4 behandelingenwerdchitosan niet opgelostvoordat hetwerd
toegediend.Bijdeze behandelingen werdde gewenste hoeveelheid chitosan met 150 mlvoedingsoplossing
opde(halve) pot gegoten(Tabel8).Inéénbehandelingwerd chitosan opgelost in0.04 NHClzoals
beschreven inHoofdstuk 3. Deoplossingwerdverdund metvoedingsoplossing tot degewenst concentratie
waarna de pHvoor hettoedienen bijdeplantwerdverhoogdtot 5.5 m.b.v.NaOH.
Tabel9 -

Behandeling

1
2
3
4
5
6
7
8

Proef 1: doseringen en wijze van toedienen van chitosan bij de verschillende
behandelingen
Chitosan
Pythium Halvepot
Dosering per plant
Vast/opgelost
nee
Nee
Geen, controle
Geen,controle
Nee
ja
Ja
Geen,
controle
ja
Nee
0,1 gram chitosan 4 dagenvoor planten
Vast
ja
Ja
0,1 gram chitosan4 dagenvoor planten+ 0,1
Vast
ja
gram chitosan op halve pot op dagvanplanten
Nee
0,5 gramchitosan4 dagenvoor planten
Vast
ia
Ja
0,1
gram
chitosan
op
halve
pot
op
dag
van
Vast
ja
planten
Nee
0,1 gram opgeloste chitosan4 dagenvoor
Opgelost
ja
planten

10.2.1.3
Proef I:inoculum
Isolaat 301 vanPythium aphanidermatumwerdinvloeibaar V8-mediumgekweekt. Natweewekenincubatie
bij24°C werd de myceliummat metdaarinOosporengewassen envervolgens vermalenengezeefddoor
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kaasdoek. Het aantalOosporenindesuspensie werd bepaaldm.b.v.eentelkamer.Vlakvoor het planten
werd opelk plantgat 100 mlvandeschimmelsuspensie gegoten metintotaal8*10 5 Oosporen.
10.2.1.4
Proef I:waarnemingen
Naplantenwerd 2x perweekhetaantalziekeendode plantenbepaald.Hierbijwerdenverschillende
categorieën onderscheiden:verwelkte planten,planten metstengelvoetnecrose, verwelkte plantenmet
stengelvoetnecrose endode planten.Twintig dagen naplantenwerdendelevende plantenvlak bovende
pot afgesneden enwerd perveldje hettotaal versgewicht bepaaldvandeplanten.
10.2.1.5
Proef I:proefopzet enstatistische verwerkingvandegegevens
Per behandelingwarener4 herhalingenverdeeld over 4 blokken.Eénherhaling bestond uiteengootmet
10planten.Depercentages dode planten,planten met stengelvoetnecrose, hettotaal percentage dodeen
zieke plantenenhetplantgewicht bepaaldaanheteindvandeproef werden genalyseerd m.b.v variantieanalysegevolgddoor Fisher's protected LSD-test(P<0.05).

10.2.2

ProefII

10.2.2.1
Proef II: plantmateriaal enteeltomstandigheden
Komkommerplanten,cvOdessa,werden geplaatst op steenwolmattenop29 mei 2001 (plantafstand 68
cm). Plantenwareninhet3ebladstadium ophetmomentvanplanten.Detemperatuurinstellingenindekas
waren: stoken/luchtenbij 20/21°C. Degemiddelde gerealiseerde temperatuur tijdens de proef was 22.3°C.
Devoedingsoplossing werdgerecirculeerd. Deproef werdbeëindigd op 15juni2001.
10.2.2.2
Proef II: behandelingen
Erwaren8 behandelingenwaaronder 2 controle-behandelingen en6 behandelingenwaarbij chitosanop
verschillende wijzenwerdtoegediend (Tabel9). Bijdebehandelingen waarbij chitosanwerdtoegediendaan
deonderbak,tijdens deopkweek ofteelt,werdde chitosan ineenzakje vankaasdoek geplaatst enhet
zakje werdm.b.v eentouwtje indeonderbak gehangen(Tabel9).

Tabel 10Behandeling
1
2
3
4

5
6
7
8

Proef II: doseringen en wijze van toedienen van chitosan
behande ingen
Pythium
Chitosan
Toediening per plant
nee
Controle
Controle
ia
50 gramChitosanindruppelwater (onderbak)
ja
tijdens teelt
0,1 gram opgeloste chitosan 4 dagenvoor
ja
planten + 50 gram chitosan indruppelwater
(onderbak) tijdens deteelt
Controle
ja
Ja
0,1 gram opgeloste chitosan4 dagenvoor
planten
0,1 gram chitosan4 dagenvoor planten
ja
50 gram chitosan inonderbak tijdens deopkweek
ia

bij de verschillende

Vast/opgelost
Nvt
Nvt
Vast
Opgelost envast

Nvt
Opgelost
Vast
Vast

10.2.2.3
Proef II: Inoculum,waarnemingen, proefopzet enstatistischeverwerkingvandegegevens
Zie proef I.Opelk plantgatwerd 50 mlschimmelsuspensie gegoten met intotaal 7*10 4 Oosporen.

10.2.3

ProefIII

10.2.3.1
Proef III: plantmateriaal enteeltomstandigheden
Komkommerplanten,cvOdessa,werden geplaatst op steenwolmatten op4juli 2001 (plantafstand 68cm).
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Plantenwareninhet 5ebladstadium op hetmomentvanplanten.Detemperatuurinstellingenindekas
waren:stoken/luchtenbij 18/19°C. Devoedingsoplossingwerdgerecirculeerd.Deproef werdbeëindigdop
16 augustus2001.
10.2.3.2
Proef III:behandelingen enproefopzet
Deproef werduitgevoerd ineenkasmet8geslotenwatergeefsystemenwaarbij per systeem4 goten
warenaangesloten.Deproef hadeensplit-plot opzetwaarbij dehoofdfactor bestond uit 4behandelingen:
1. controle-Pythium
2. controle + Pythium
3. 0.1 gopgeloste chitosan per pottoedienen4 dagenvoor planten+ Pythium
4. 0.1 gniet-opgeloste chitosan per pottoedienen4 dagenvoor planten + Pythium
Dechitosanwerdopgelost enin200 mlwater opde steenwolpot gegoten direct naplaatsingvande potop
desteenwolmat. Behandelingen 1en4 haddenelkéénherhalingmet4 gotenenbehandelingen 2en3
haddenelk3 herhalingen metelk 4 goten.Desubfactor wasinoculumdichtheidmet4 trappen: 10 2 ,10 3 ,
104en 105 Oosporenper plantgat. Het"hoofplot" bestonddusuit 1watergeefsysteemmet4 goteneneen
"split-plot" uitééngoot met daarop 10planten.
10.2.3.3
Proef III: inoculumenbesmetten
OosporenvanPythiumaphanidermatumisolaat 301werdengeproduceerd zoals beschrevenonder proefI
(10. 2.1.3).Tweedagennaplantenwerddesteenwolmat besmetdoor 100 mlvoedingsoplossing met
lxlO 2 , lxlO 3 , lxlO 4 of lxlO 5 Oosporendirect naast elke pottegieten.
10.2.3.4
Waarnemingen enstatistische verwerkingvandegegevens
Naplantenwerdwekelijks hetaantalziekeendodeplantenbepaald.Hierbijwerdenverschillende
categorieën onderscheiden:verwelkte planten,plantenmet stengelvoetnecrose, verwelkte plantenmet
stengelvoetnecrose endode planten.Komkommers werden geoogst eningedeeld inklasse I (export),
klasse II(binnenland) enstek enper klassewerdhettotaalgewicht bepaald. Defracties dode enzieke
plantenendecumulatieve opbrengst per veldjeaanhet eindvandeproef werdengeanalyseerd metbehulp
vanvariantie-analyse. Fracties werden hiervoor eerst getransformeerd d.m.v. eenlogit-transformatie ende
opbrengsten ingrammen per veldje dmv eenlog(e)-transformatie. Gemiddeldenvande behandelingen
werdenvergelekenm.b.v. Fisher's protected LSD-testwaarbijrekeningwerdgehoudenmethetongelijke
aantalherhalingen perbehandeling.

10.2.4

ProefIV

10.2.4.1
Proef IV:plantmateriaal enteeltomstandigheden
Komkommerplanten,cvOdessa,werden geplaatst opsteenwolmattenop 18 september 2001 (plantafstand
68 cm).Plantenwareninhet3ebladstadiumophetmomentvanplanten.Detemperatuurinstellingen inde
kaswaren:stoken/luchtenbij 20/21°C. Devoedingsoplossing werd niet gerecirculeerd. Deproef werd
beëindigd op 11oktober2001.
10.2.4.2
Proef IV:behandelingen
Erwaren 7behandelingenwaarvan 3 behandelingen met chitosan enéénbehandeling met het biologische
middel Polyversum(Tabel 10).Demiddelenwerden in200 mlvoedingsoplossing opde pot gegoten
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Tabel 11 Proef IV: overzicht van de verschillende behandelingen
Behandeling
Pythium
Toediening per plant

nee
ja
ja
ja

1
2
3
4
5
6
7

ia
ja
ja

Controle
Controle
200mlO,l%PrevicurN
0,1 gram opgeloste chitosan
0,1gram opgeloste chitosan
0,1 gram opgeloste chitosan
200 ml0,05%Polyversum

Tijdstip toediening
Aantaldagen
- = voor planten
+ = naplanten

Oen+15

4
-8
-4 en-8
-4, Oen+15

10.2.4.3
Proef IV:inoculum
Demattenwerdenvlakvoor hetplantenbesmet door 50 mlvoedingsoplossing met lxlO 4 Oosporenopelk
plantgattegieten.
10.2.4.4
Proef IV:proefopzet, waarnemingen enstatistische verwerking vandegegevens
Deproef was eenvollegerandomiseerde blokkenproef met4 blokkenenéénherhalingper blok.Een
herhaling bestond uitééngoot met 10 planten.Drieëntwintig dagennaplantenwerd hetaantaldode
planten,hetaantalplanten met stengelvoetnecrose enhetgewichtvande(nog)levende plantenbepaald
perveldje. Degegevens werdengeanalyseerde m.b.v.variantie-analyse gevolgddoor Fisher's protected
LSD-test(P<0.05). Bijdeanalysevanhetaantalzieke en/of dode plantenwerd degegevensvandenietbesmette controle behandeling nietmeegenomen omdat er geenziekte optrad indeze behandelingende
variantietussen deherhalingendus0was.

10.3 Resultaten
10.3.1

ProefI

Minder plantengingen dood bij debehandelingen metchitosan eneenhoger plantgewicht perveldjewerd
verkregent.o.v. de niet-besmette controle behandeling (Tabel 11). Het beste effect werdverkregen bijde
behandelingwaarbijdechitosan was opgelostvoordat hetwastoegediend.

10.3.2

ProefII

De laagste percentages dode planten en de hoogste plantgewichten per veldje werden verkregen
bij de behandelingen waarbij chitosan in opgeloste vorm was toegediend (Tabel 12)
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Proef 1: effect chitosan op aantasting van komko
mmer door Pythium aphanidermatum.
Dode planten
Plantgewicht per
Behandeling
Dode enzieke
veldje
(g)
planten
(%)
(%)
Dosering chitosan
Halve pot Pythium
Geen, controle
Geen, controle
Geen, controle
0.1 g 4 dagen voor planten
0.1 g 4 dagen voor
planten+0.1 g op halve pot
op plantdag
0.5 g 4 dagen voor planten
0.1 g op halve pot op
plantdag
0.1 g (opgelost) 4 dagen
voor planten
1

0.0

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja

Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

0.0
30.0 ba
15.0 ab
10.0 a
5.0 a

97.5
92.5
92.5
87.5

735.7 d
368.1 a
446.5 b
507.1 bc
541.4 c

Nee
Ja

Ja
Ja

12.5a
15.0 ab

85.0
80.0

536.9 c
499.3 bc

Nee

Ja

2.5 a

87.5

556.9 c

Waardengevolgd door dezelfde letter zijn nietsignificant verschillend volgens Fisher's protected LSD-test.

Tabel 12-

Proef II:effect chitosan op aantasting van komkommer door Pythium
aphanidermaturn.
Behandeling
Dode planten
Dode en zieke planten
Toediening
Vast/
(%)
(%)
Chitosan
opgelost Pythium

Plantgewicht per
veldje (g)

Controle
0.0
nee
0.0
943.0 e
a
Controle
75.0 bc
100.0
71.2 ab
ja
Controle
100.0
50.0 ab
150.8 bc
ja
50 g in druppelwater
100.0
vast
55.0 b
128.8 b
ja
tijdens teelt
0.1 g 4 dagen voor
opgelost ja
35.0 ab
100.0
242.7 d
planten +
50 g in druppelwater
vast
tijdens teelt
0.1 g 4 dagen voor
opgelost ja
100.0
218.0 c
32.5 a
planten
0.1 g 4 dagen voor
vast
70.0 b
100.0
91.2 ab
ja
planten
50 g in eb/vloedbak
vast
95.0 c
100.0
17.4 a
ja
tijdens opkweek
a
Waardengevolgddoor dezelfde letter zijn niet significant verschillend volgens Fisher's protected LSD-test.

10.3.3

ProefIII

Indeniet-besmette controle-behandeling werdengeenplanten aangetast door Pythiumendegemiddelde
komkommeropbrengst per veldjewas39,8 kg.Inde besmette controle werden 20tot 100%vandeplanten
zichtbaar aangetast door Pythium. Erwas geensignificant effect vanchitosan opde percentages ziekeen
dode plantennochopde opbrengst per veldjevergeleken met de besmette controle.Het
besmettingsniveau hadweleenduidelijk effect. Bijeenhoger besmettingsniveauwerdenmeer plantenziek
engingen meer plantendoodenwasdeopbrengst lager danbij eenlager besmettingsniveau (Tabellen
13,14).
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Tabel 13 -

Behandeling

Proef III: percentages dode en zieke komkommerplanten besmet met verschillende
aantallen Oosporen van Pythium aphanidermatum. Twee dagen na planten was de
steenwolmat direct naast elke plant besmet met IQ 2 , 10 3 , 10 4 of 105 Oosporen.
%dodeplanten
%zieke planten
%dode enzieke planten

102

Controle

10,0

103
6,7

104

105

102

103

104

105

102

103

104

6,7

23,3

60,0
76,7

73,3
93,3

10,0
13,3

20,0
33,3

16,7
20,0

26,7

Chitosan
opgelost
Chitosan
vast

6,7

20,0
20,0

26,7
56,7

76,7
96,7

100,0
100,0

20,0

20,0

80,0

90,0

10,0

20,0

20,0

10,0

30,0

40,0

100,0

100,0

Tabel 14-

Proef III: gemiddelde komkommerproductie per veldje bij verschillende
besmettingsniveau's met Pythium aphanidermatum (10 2 -10 5 Oosporen per plant).
Per veldje waren 10 planten gepoot.
Productie per veldje(kg)
Behandeling
2
4
5
3
10

Controle
Chitosan opgelost
Chitosanvast

10.3.4

39,6
28,9
24,1

10

10

10

38,6
28,5
24,7

23,7
15,1

10,1

8,4

3,8
3,7

proefIV

Geenvande behandelingen metchitosan of met hetmiddel Polyversumhadeeneffect tegen Pythium.
Plantenbehandeld methetchemische middel Previcur IM gingen nietdood,maar de meest plantenwaren
wel zichtbaar aangetast door Pythium(Tabel16).

Tabel 15-

Proef IV: Effect chitosan, Previcur N en Polyversum op aantasting van komkommer
door Pythium aphanidermatum
Behandeling
Dodeenzieke
Dode
Plantgewicht per
Toediening middel
Pythium planten(%)
planten(%)
veld(g)
Controle
0,0
0,0
9585,0
Nee
Controle
Ja
72,5
100,0
952,0
200 ml0,1% PrevicurN
82,5
Ja
0,0
4867,0
0,1 gramopgeloste chitosan
100,0
327,0
Ja
85,0
0,1 gramopgeloste chitosan
100,0
Ja
85,0
379,0
0,1 gram opgeloste chitosan
100,0
729,0
Ja
72,5
200 ml0,05% Polyversum
85,0
100,0
346,0
Ja
19,4
4,9
66,1
LSD(P=0.05)
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10.4 Discussie enconclusies
Significant positieve effecten met chitosanwerdenalleenverkregenwanneer hetmiddel inopgelostevorm
werdtoegediend.Wanneer het middelinvastevormwerdtoegediend lostevermoedelijk teweinigchitosan
indeopkweekpot opomeeneffect te hebben.Mogelijk dat het middel,wanneer hetvanaf hetmomentvan
zaaienindeopkweekpot invaste vorm aanwezig is,weleffectief is.Chitosan zalvermoedelijk langzaam
oplossen indeopkweekpot engedurende degeheleopkweekfase komt zomogelijk voldoende opgeloste
chitosan beschikbaar omeffect te hebben.Chitosanislastigoplosbaar envoor eentoepassing inde
praktijk zouverwerkingvanchitosan indeopkweekpot het meest praktisch zijn.
In2 proeven,proeven IIIenIV,werdgeeneffect vanchitosan gevonden.Inproef IIIwerdchitosanpas
toegevoegdtoen de plantalopdematstond en2dagenlater werden de matten besmet met Pythium. In
eerder proevenwas chitosanten minste 4 dagenvoor besmettingtoegediend.Het belangrijkste
werkingsmechamismevanchitosanisresistentie-inductie (ElGhaouth etal.,1994), enmogelijk moet
chitosan meer dan2dagenvoordat deplantwordt blootgesteld aanhetpathogeen zijntoegediend omeen
goedeffect te krijgen.Het slechte resultaat kanmogelijk ookveroorzaakt zijndoor verdunningvanhetaan
depottoegediende chitosan met devoedingsoplossing vrij snelnatoedienen. Ineerdereproevenwasna
toedieningvanchitosan depotvanonderaf bevloeidterwijl inproef IIIdeplantvanbovenaf (viaeensteker)
voedingsoplossing kreeg.Hierdoor kanchitosanzijnuitgespoeldwaardoor deconcentratie indepotsterk
verminderde kort nadathetwastoegediend.Inproef IVwaschitosanwel4 dagen(of nogeerder)voor
plantentoegediend aande potten maar indeze proef werdnietgerecirculeerd inhetteeltsysteem.
Uitspoelingvandechitosantijdens deteeltwas mogelijk de redendat geeneffect werdgevonden.
Daarnaastwas inproef IVde ziektedruk erg hoogenheeft chitosan bijeendergelijke hoge ziektedruk
vermoedelijk geeneffect. Inproef IVwashetchemische middel Previcur N(proef IV)ook beduidendminder
effectief danineerdere proeven. Dereden hiervoor waszeer waarschijnlijk uitspoelingvanhetmiddel
doordat er nietwerdgerecirculeerd.
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11 Effectvanchitosan opwortelverdikking

11.1 Inleiding
Chitosanbeschermt komkommer gedeeltelijk tegen aantasting door P.aphanidermatum. Indeze
oriënterende proef is heteffect vanchitosantegen eenandere belangrijkewortelziekte bij komkommer,
wortelverdikking, getoetst.

11.2 Materiaal enmethoden
11.2.1

Plantmateriaal enteeltomstandigheden

Komkommers, cvOdessa,werdengezaaid insteenwolpotten op 10juli 2001.Depottenwerden geplaatst
inplantenkwekersbakken waarvandebodemwasafgedekt metwaterdicht plastic. Inelkebakwerden5
pottengeplaatst.Temperatuurinstellingenvandekaswaren:22/24°C stoken/luchten

11.2.2

Behandelingen

Erwaren3 behandelingen: 2controles eneenbehandeling metchitosan(Tabel 11.1). Chitosanwerd
opgelost in0,04 NHClennaverdunning invoedingsoplossing tot 0.5gA werd depHvoor hettoediening
verhoogdtot 5,5. Opelke potwerd 13 dagennazaaien 200 mlvandechitosanoplossinggegoten.
Tabel i .1.1 Behandelingen proef meten
Behandeling
1
Controle - WVD
2
Controle +WVD
3
Chitosan +WVD

11.2.3

zonder wortelverdikking(WVD)
Dosering

0,1 gram/pot

WVD-inoculum

HetWVD-agensisniet kweekbaar enwerd instandgehouden oplevende komkommerplantenin
hydrocultuur. Indeproef werden plantenbesmet door eenkomkommerzaailing metWVDindebak metde
plantente plaatsen ineenlaagjevoedingsoplossing.

11.2.4

Waarnemingen

Veertien dagennabesmettenwerdendewortels beoordeeld opdematevanWVD.Erwerd eenwaardering
van0tot 3gegeven.
0 = geenwortelverdikking
1 = licht aantasting(enkelewortels met aantasting)
2 = matige aantasting
3 = zware aantasting((bijna)allewortels aangetast)
Dekomkommerplanten werdenvervolgens vlak bovendepot afgesneden engewogen.

11.2.5

Proefopzet enanalyse

Deproef hadeenvollediggerandomiseerd opzet met 3 herhalingen (3 bakkenmet 5 planten elk).De
gegevens werdengenalyseerd m.b.v,variantie-analyse gevolgd door Fisher's protected LSD-test(P<0.05).
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11.3 Resultaten
Alleplanten besmet met hetWVD-agens kregenWVD.Deze plantenhaddeneenlager gewicht dande
planten die nietwarenbesmet. Erwarengeensignificante verschillen inplantgewicht of matevan WVD
tussen debesmette behandelingen metenzonder chitosan (Tabel 11.2; Fig. 11.1)
Tabel 1] .2 Gemiddeldgewicht per plant endebeoordeling vandewortels.
Behandeling
Matevan WVD
Plantgewicht(g)
Controle-WVD
1
0,31a
284,7ba
Controle +WVD
228,3a
2
2,0b
Chitosan
+
WVD
207,9a
3
2,0b
a
Waardengevolgd door dezelfde letter zijnniet significant verschillendvolgens Fisher's protectedLSD
(P<0.05).

11.4 Conclusie
Chitosan heeft geeneffect tegenwortelverdikking.

Contrai«,
-WVb

W' i ivVD

Figuur 5 - Wortelontwikkeling bij komkommerplanten wel/niet besmet met het
wortelverdikkingsagens
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12 Algemene discussie enaanbevelingenvoor
vervolgonderzoek
Allegetoetste biologische middelen,behalvechitosan,haddengeen(herhaalbaar) effect tegen Pythium'm
komkommer. Dezetegenvallende resultaten metbiologische middelen komenovereen metonderzoek
uitgevoerddoor andereonderzoekers (Postma&Kerssies,2000; Paaske&Larsen,2000). Chitosanhad
eenduidelijk effect inmeerdere proeven,maar heteffect waswelkleint.o.v. hetchemische middelPrevicur
N.Insommige proevenwas helemaal geeneffect watmogelijkverklaard kanwordendoor dewijzeenhet
tijdstipwaarop destof wastoegediend.Destof chitosan,dieviaeeneenvoudige bewerkingwordt gemaakt
uitchitine afkomstig vanschaaldieren,isvolgens deliteratuur niettoxisch (Sandford, 1988} enis
voorgedragen voor plaatsing opdeRUBalsmiddeltegen Pythium\r\ komkommer (RegelingUitzondering
Bestrijdingsmiddelen).
Bijenkelegewassen isaangetoond datchitosaneenopbrengstverhogend effect kanhebben(Ohta etal.,
2000; Sandford, 1988).Ofchitosan deopbrengstvankomkommer onder Nederlandse omstandigheden
kanverhogenis niet bekend.Welbekendisdatchitosan ook effecten heefttegen ander pathogenen ,bv.
fz/s3/yi//7H/erwelkingsziekte intomaat (Lafontaine &Benhamou, 1996).Voortoepassing indepraktijkzou
het meest praktisch zijnomchitosan inopkweekpottenteverwerken.Indeproevenwaschitosannietof
minder effectief wanneer hetinvastevormwerdtoegedienddanwanneer heteerst werd opgelost. Mogelijk
datwanneer chitosanvanaf het begin(vanaf zaaien)invastevorm indeopkweekpot aanwezigis,tijdensde
opkweekvoldoende chitosan oplost omeffect te hebben.Ditzouexperimenteel kunnenwordenonderzocht
door bijdefabricage vanpotten chitosan inde potteverwerken enheteffect vaneendergelijke potop
PythiuimavXasWng tijdens deteeltfase tetoetsen.Ditzoukunnenworden uitgezocht door dergelijke
(experimentele) pottentefabriceren enheteffect vandergelijke potten op Pythium-rot tevergelijkenmet
eenbehandelingwaarbij chitosan enkele dagenvoor planteninopgeloste vormwordttoegediend.
Zonder gebruikvanchemische middelenzal Pythium, zeker bijwarmweer, eenprobleem blijvenbijdeteelt
vankomkommer op steenwol.Opdit momentwordt ineenander project (intern projectnummer: 433066)
onderzocht of erverschillen bestaan inziektewerendheidtussen bestaande substraten. Resultatenuiteen
eerste proef gevenaandatinpuimsteen enkokos minder snelproblemen zullenoptreden met Pythiumdan
daninsteenwol.Deredenenhiervoor zijnvermoedelijk datbijeennormale waterfgift puimsteenveelmeer
lucht bevatdansteenwol endat inhetorganische substraat kokos de microbiële activiteitveelhoger isdan
insteenwolwaardoor Pythiumminder kanskrijgt. Substraatkeuze lijkt dusveelmeer mogelijkhedente
biedenproblemen met Pythiumte voorkomen dandeinzetvanbiologische middelen.Verschillenin
ziektewerendheidtussen de diverse substraten endekarakteristieken waardoor de matevan
ziektewerendheidvaneensubstraat wordt bepaald dienendanookverder teworden onderzocht.
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