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Inleiding
Uitval inperkplanten door deschimmel Chalara e/egansis opmeerdere bedrijven eenprobleem.Een
inventarisatie is uitgevoerd omhet probleemgoedinkaartte brengenenomte bepalenwelk onderzoek
gewenst is,dat kanleidentot maatregelenter verminderingvande uitval. Hierbij iseenkorte
literatuurstudie uitgevoerd enzijndiverse bedrijvenbezochtdierecentproblemen hebbengehadmet
Chalara elegans. Opbasisvanhet literatuuronderzoek endegesprekkendiezijngevoerd metdiverse
tuindersworden inhoofdstuk 4vanditverslag aanbevelingengedaanvoor vervolgonderzoek.
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Literatuurstudie

2.1 Inleiding
Chalara elegans(synoniem: Thielaviopsisbasicola) iseenbodemschimmel die dewortels vaneengroot
aantalplantensoorten,waaronder veel bloemisterijgewassen, kanaantasten. Deschimmelvormt 2typen
vansporen:dikwandige chlamydosporenendunwandige conidiën.Dechlamydosporenkunnenjaren inde
grondoverleven,deconidiën hebbeneenveelkortere levensduur. Hoelangde conidiën kunnenoverlevenis
echter nietbekend.Verspreiding vandeschimmel zalvooraloptreden met verspreidingvangrondresten
waarindeschimmel zit en/of metaangetaste plantendelen.Deschimmel isechter ook inluchtmonsters
aangetoond inkassen inFlorida;verspreidingvandeschimmel door de lucht isdus mogelijk (Graham&
Timmer, 1991).Graham&Timmer (1991) konden Chalaraaantonenopeentafel die eenmaandeerderwas
ontsmet. Detafelwasvermoedelijk herbesmet door verspreidingvan Chalarasporen door delucht.Deze
resultatengevenaandat hetlastigzalzijnom(delenvan)eenbedrijf volledigvrijte makenvande
schimmel. Hetis nietwaarschijnlijk datdeschimmel metdepotgrondwordt geïntroduceerd.InDuits
onderzoek konde schimmel nietworden aangetoondin6verschillende potgondmengsels(Lohrer&
Gerlach,2000).

2.2
2.2.1

Effect teeltomstandighedenopaantasting
Vochtgehalte potkluit

Opzettelijk besmettenvanCyclamen enEuphorbia fulgensplantenmet sporenvan Chalara elegansleidde
niettot zieke planten(Numansen etai, 2000; DJ. vander Gaag,pers. med.)wat erop duidt dat Chalara
elegansbijdeze 2gewassen eenzwaktepathogeen is envooraltoeslaat onder voor de plant ongunstige
teeltcondities. BijCyclamen zouaantasting metnameoptreden nadat depotkluit flink natisgemaakt naeen
periode waarinde kluitvrij droog isgehouden(Anonymous, 1995). Bijpoinsettia is onderzoek gedaannaar
heteffect vanvochtgehalte op hetrisicovan Chalarawortelrot (Bateman, 1960). Dekans op Chalara
wortelrot namtoe mettoenemendvochtgehalte tot eenvochtgehalte dat lagrond de 70%vandemaximale
hoeveelheidwater dat eenpot kanbevatten(containercapaciteit). Tussenca. 70 en 100%ishetrisicoop
wortelrot gelijk (Bateman, 1960). Eente natte potkluit envermoedelijk ook sterke schommelingenin
vochtgehalte vande potkluit verhogen dusde kansopaantastingdoor Chalara elegans.

2.2.2

pHpotgrondmengsel

BijeenpHbenedende6treedt minder wortelrot opdoor Chalara elegansdanbij eenhogere pH(Daughtrey
etal,1995; Bateman, 1962). Deaanbevolen pHvoor potgrondmengsel voor de meeste perkplanten ligt
tussende 5.2 en6.0. pH-verlagingbinnendittraject zaldusweinig effect hebben.Inieder gevalzalmoeten
wordenvoorkomen dat de pHbovende6.0 komt.

2.2.3

Potgrond

Toevoegingvancompost of bastvanbomen lijktweinig effectte hebbentegen Chalarawortelrot. Graham
(1995) toetste 6 mengselswaarvan 5 met bastvanbomen.Erwerdengeenverschillen gevonden inmate
vanaantastingtussen demengsels. Krebs(1990) vondzelfs eentoename van Chalarawortelrotwanneer
compost gemaaktvanbomenbastwastoegevoegd aanhetpotgrondmengsel.

2.2.4

Temperatuur

Wortelrot door Chalaratreedt insterkere mate opbij lagere danbij hogeretemperaturen enmetnamebij
temperaturen die ongunstig zijnvoor dewaardplant.
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2.3

Chemische middelen

Chemische middelen behorendetot degroepvande benzimidazolen zoals carbendazimenbenlate hebben
eengoede werkingtegen Chalara elegans. Carbendazim enbenomylremmen opschaal[invitro) degroei
van Chalara elegansvolledig bijeenconcentratie van 1ppm(Lohrer etal., 2001). Demiddelen hebbeneen
systemische werking.Zewordendoor deplant opgenomen enmetdesapstroom meegetransporteerd.Dit
betekent dat hetmiddel naar bovenmaar nietnaar benedenwordt getransporteerd.Omdewortels goedte
beschermen zalhetmiddel dusindegehele potkluit moeten komenbijtoediening.
Indeliteratuur zijndiverse publicatie over deeffectiviteit vanmiddelenvoor hetontsmettenvan
oppervlakten besmet met Chalara elegans{Tabel 1).Hieruit blijkt dat middelen gebaseerdopquaternaire
ammonium-of broomverbindingenonvoldoende werkzaam zijn. Daarnaast blijkt hetsoort oppervlak,de
inwerkduur enconcentratie vanhet middelvaninvloedzijnopdeeffectiviteit vanhetmiddel.
Tabel 1. Effectiviteit vanontsmettingsmiddelen tegen Chalara elegans
Actieve stof
Merknaam
Getoetste
Toedieningswijze, Schimmelstructuur
concentratie materialene.d.
indienvermeld
?
?
7
Dimanin
quaternaire
ammoniumverbinding
Algicidfluid
Desalgo
Dimanin A

Menno-terforte
Delegal
Orbiplant
Spezial

Prevent

Agribrom

?
?

quaternaire
ammoniumverbinding
quaternaire
ammoniumverbinding

Zoals
aanbevolen
door
fabrikant

sporen inwaterige
oplossing
gedurende 10
minuten

Conidiën

Effectiviteit
(%doding)

100

<100
<100
<100

Bayer

Brielmaier,
1984

<100

?

<100

?

100

Natrium10%=
hypochloriet, 0,52%a.i.
5,25%a.i.x
Natrium20%=
hypochloriet, 1,04% a.i.
5,25%a.i.
Quaternaire
2,1 ml a.i.A
ammoniumverbinding,
10% a.i.
Broom0,27 g a.i.A
Verbinding,
93,5%a.i.

MennoFlorade Benzoëzuur
/MennoClean
:
a i : actieveingredient

Referentie

Plastic, hout,
metaal
Spuiten, na24uur
monstername

Conidiënen
chlamydosporen

93 (plastic)
87 (hout)
100(metaal)
lOO(plastic)
94(hout)
100 (metaal)
6 (plastic)
3(hout)
2(metaal)

Copes&
Hendrix,
1996

12(plastic)
0(hout)
0 (metaal)

Goedewerking bijeeninwerkduur van 16 uur (concentratie
0,5%) of 4 uur(concentratie 2%)

Lohrer etal,
2001
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Inventarisatie op bedrijven

3.1

Inleiding

In totaalwerden 4 bedrijven bezocht enzijn3 perk-enpotplantenbedrijven telefonisch benaderd.Eén van
debedrijven kocht zaaigoed,deandere 6 bedrijven kweekten hetplantgoed zelf op.Uitval(plantjes die
sterk achter blijveningroei)treedt voornamelijk opindeopkweekfase.Wanneer eengezond uitziend plantje
wordtverspeendtreden indeteeltfase geenproblemen op.Hetbedrijf dat plantgoed kocht hadgeen
problemen met uitval.Bijde6 bedrijven die zelf zaaiden hadéénbedrijf geennoemenswaardige problemen;
deandere 5bedrijvenwel.Uitvalpercentages diewerden genoemdvarieerdenvanenkele procententot het
uitvallenvanvrijwel alle plantjes inéénzaaitray. Bijaldeze bedrijvenwasdeschimmel Chalara elegans
microscopisch aangetoond opdewortels vandeplantjes. Chalara elegansisdusdevermoedelijke
veroorzaker vandeuitval.

3.2

Gewassenenrassen

Eénbedrijf hadzowelbijpetunia alsviool problemen.Opdeandere 5bedrijventrad uitvalvrijwel alleenop
bij petunia.Erzijnvermoedelijk rasverschillen maar dit iszover bekendnooit uitgezocht. Mogelijk dathet
hierbij meer gaat omeenverminderde gevoeligheidvoor Chalaradanerwerkelijk sprake isvanverschillen
inresistentieniveau. Petunia's indekleuren roodenwit lijkenhet meest gevoelig. Echter bijééntuinder
warendeproblemen hetgrootst bijdeblauwe petunia's. Eenredenzelf omgeen blauwe petunia's meerte
kweken.

3.3

Perioden,weersomstandigheden enpotgrondmengsels

Uitvalproblemendoenzichgedurende degehele periode voor waarin petunia's worden opgekweekt.Januari
-februariwerdgenoemd alseenkritieke periode door 2tuinders. Perioden met sterke wisselingen inhet
weer werdendoor demeeste tuinders genoemdalsperiodenwaarinveeluitvaloptreedt. Sommigetuinders
gebruikenvrij luchtige mengsels metrelatief veelwitveen;anderengebruiken mengsels metvrijveel
zwartveen. Eéntuinder hadhetvermoeden dat hetgebruik vaneenzeer luchtig mengseltot meer uitvalhad
geleid doordat het mengsel sneluitdroogde waardoor sterkewisselingen invochtgehalte vandepotkluit
optraden. Detuinder die geenproblemen hadmet Chalaranoemdeals mogelijke redende iets hogere
temperatuur die hijhandhaafdetijdens de opkweek invergelijking metdeanderetuinders.

3.4

Chemische bestrijding

Alleondervraagde tuinders gebruiken het middelcarbendazimof benomyl(Benlate) preventief. Beide
middelen behorentot degroepvandebenzimidazolen. Het middelwerdbijna altijdwekelijks vanaf ca.1
week nakiemingtoegediend (ingieten). Eéntuinder diende hetmiddeldirect nazaaientoe. Bijdezetuinder
washetvermoeden dat problemenwarenopgetreden omdat hetmiddel metteweinigwaterwas
toegediendwaardoor hetonvoldoende diep indepotkluit wasgekomen.Problemen met Chalaralijkende
laatstejaren niette zijntoegenomen. Eéntuinder teelde al 10jaar petunia enhadniethet idee dathet
probleemwastoegenomen. Ditzelfde goldvoor eentuinder dieal4jaar opgrote schaalviolenopkweekt.
Demogelijkheid dat Chalararesistentie heeft opgebouwdtegen benzimidazolen lijkt daarom niet
waarschijnlijk. Lohrer etal. (2001) vondendatop schaal{in vitro) zowel carbendazim als benomyl degroei
van Chalara elegansvolledig remde bijeenconcentratie van 1ppm.
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4

Aanbevelingen voor onderzoek

4.1 Chemische bestrijding
Preventief wordt opdebedrijven carbendazimof benomylgebruikt. Deze stoffen zijnaanelkaar verwanten
behorenbeidetot degroepvandebenzimidazolen.Opde meeste bedrijvenwordt het middel metvrijveel
water opdezaaitrays gespoten (ingieten). Dehoeveelheidwater diewordt gebruikt zalinsterke mate
bepaleninhoeverre hetmiddel indekluitjes dringt enhetvermoeden bestaat dat de hoeveelheidwater
waarmee het middelwordt verspoten/ingegoten inbelangrijke mate heteffect bepaald.Daarnaast lijkthet
tijdstip vantoedieneneenbelangrijkefactor. Uitvalwordtvaak alheelsnelwaargenomen;binneneenweek
naopkomst. Demeeste bedrijven dienenhet middel pastoe nakiemingvande zaden.Beter is misschien
omhetmiddelaldirect nazaaientoetedienen.
•

Eenaanbevelingvoor onderzoek isdanook het bepalenvandeoptimale toediening vancarbendazim:
hettijdstip vantoedienen endewijzevantoedienen.Gezienhetbeleidvande overheid,eenreductie
vanhetgebruik vanchemische middelen inde land-entuinbouw met95%in2010 t.o.v. het
referentiejaar 1998,zaleenbelangrijk uitgangspunt hierbij moetenzijn:zoveel mogelijk effect metzo
weinigmogelijk actieve stof.

4.2

Besmettingsbronnen

Potentiële besmettingsbronnen zijndezaaitrays endezaaimachine.
•

Onderzocht zoukunnenwordenof Chalara eleganskanworden aangetoondop/in dezaaimachine enin
zaaitrays. Indiendezaaimachine eenbelangrijke besmettingsbron iszouonderzocht kunnenworden
hoedeze machinevlak voor hetzaaienhet beste ontsmet zoukunnenworden.Uit literatuuronderzoek
blijkengrote verschillen ineffectiviteit te bestaantussenontsmettingsmiddelen (zieook hoofdstuk 2).

4.3

Biologische bestrijding

Uiteerder onderzoek isgeblekendatde meeste biologische middelentegenwortelpathogenen geenofeen
kleineffect hebben.Erzijngeenbiologische middelen bekendmet eengoedeffect tegen Chalarawortelrot.
Omdatuitvalechter optreedt inhet kiemplantstadiumendanvermoedelijk vooral onder
stressomstandighedenzoudenmiddelen diedegroeivandeplant kunnenbevorderen uitval mogelijk kunnen
verminderen.
•

Biologische middelenwaarvan de licentiehouder serieus bezigis metdeaanvraagvoor eentoelating
zoudenkunnenworden getoetst tegen uitvaldoor Chalara elegans.

4.4 Teeltcondities
Uitvalinde praktijk lijkt met nameoptetreden inperioden met sterk wisselende weersomstandigheden.
Dergelijke omstandigheden zullenvermoedelijk gepaardgaan metsterkewisselingen inhet vochtgehalte
vandepotgrond.Ophet bedrijf dat geen uitvalproblemenhadkregen detrays met eengietboomwater
terwijl opdeandere bedrijven met de handwater werd gegeven.Mogelijk dat uitval kanworden verminderd
ofvoorkomendoor degrond gelijkmatiger nattehouden.
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•

Eenaanbevelingvoor onderzoek isomte bepaleninhoeverre sterke schommelingen invochtgehalte
vandepotkluit uitvalinde handwerken en,indiendatzois,eenteeltsysteemte ontwerpenwaarbijhet
vochtgehalte indezaaitrays optimaal kanwordengehandhaafd.

4.5 Toetssysteem
Chalara elegansstaatvooralbekendalseenzwaktepathogeen dat metnametoeslaat als deplanthet
moeilijk heeft. Kunstmatige besmettingvandepotgrond metdeschimmel hoeft dus ook nietaltijdtot uitval
te leiden.Lohrer &Gerlach(2000) kregengeenuitvalmetchinese koolzaailingen (werdalstoetsplant
gebruikt) nabesmetting vande potgrond metchlamydosporenof conidiën inhoeveelhedenvan0,1 tot
1400 sporen per gramgrond leidde niettot uitval.Mogelijk datinhetonderzoek vanLohrer &Gerlachde
omstandigheden voor deplantte gunstigwaren.
•

Voordat begonnenkanwordenmethettoetsenvanmiddelenen/of heteffect vanteeltomstandigheden
opuitvaldoor Chalara elegans, dient eerstteworden uitgezocht hoeopreproduceerbare wijzeuitval
kanwordenverkregen bijpetunia.
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