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De hypothese ‘Ziektewering tegen bodemgebonden
plantpathogenen kan worden versterkt in mengteelten
in vergelijking met de ziektewering in de corresponderende monoculturen’ is getest met biotoetsen in de kas
met veldgrond van mono- en mengteelten. Op twee locaties werden hiervoor spruiten, gerst en de mengteelt
spruiten-gerst geteeld.
De uitgevoerde biotoetsen betroffen, Rhizoctonia solani – wortel (drie maal), Pythium ultimum – komkommer (één maal) en Fusarium oxysporum f.sp. lini – vlas
(drie maal). Grond (één locatie) werd verzameld voor
bemesting en grondbewerking. In twee biotoetsen (R.
solani-wortel en F. oxysporum f.sp. lini-vlas) werden de
toetsplanten significant minder ziek op grond die afkomstig was van de monoteelt gerst dan die van de andere behandelingen. Dit geeft aan dat er een zekere
mate van ziektewering is bij de teelt van gerst op dat
bepaalde tijdstip in deze grond. Ook bij biotoetsen die
later in het seizoen uitgevoerd werden met gronden
van twee locaties, werden vergelijkbare gewaseffecten
gevonden.
Een tweede experiment wordt uitgevoerd op een veld
met een natuurlijke besmetting met Gaeumannomyces
graminis (veroorzaker van tarwehalmdoder). Op dit
veld worden triticale en klaver als mono- en menggewas geteeld. De mengteelt zal worden vergeleken met
de monogewassen met betrekking tot specifieke ziektewering van tarwehalmdoder. Ook biotoetsen met F.
oxysporum f.sp. lini-vlas en R .solani-wortel zullen worden uitgevoerd om de mate van niet-specifieke ziektewering te testen.
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Diverse Fusarium spp. kunnen naast opbrengstderving
ook schadelijke stoffen (mycotoxinen) vormen in
graankorrels. De infectie van de aar vindt voornamelijk
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plaats tijdens vochtig weer gedurende de bloeiperiode.
Naast vruchtwisseling en grondbewerking kunnen ook
de rassenkeuze en de inzet van fungiciden bijdragen
aan de beheersing. Er zijn enkele fungiciden toegelaten
die gedeeltelijk werkzaam zijn tegen toxigene Fusarium
spp. In 2000 en 2001 is in veldproeven onderzocht of de
beperkte werking van fungiciden kon worden verbeterd. Een bespuiting met tebuconazool in de bloei had
een duidelijk effect op F. culmorum en productie van
DON. Het spuiten met TwinJet doppen en het toevoegen van een hulpstof gaven in een aantal gevallen een
verbetering van de bestrijding te zien. De inzet van tebuconazool in de rassen met een hoger resistentiecijfer
(Residence, Florida) leidde tot lagere aantastingsniveau’s van aarfusarium en DON dan in het gevoelige
ras Ritmo. Bij de zware fusariumdruk in de proeven had
tebuconazool in het gevoelige ras Ritmo niet voldoende
werking om de aantasting en DON-gehalte op een aanvaardbaar niveau te brengen. Deze resultaten tonen
eens te meer aan dat er niet een maatregel is die het fusariumprobleem oplost maar dat het een samenspel
moet zijn van vruchtwisseling, grondbewerking, rassenkeuze én optimale inzet van fungiciden.

P-B5
Relatie tussen inoculumdichtheid
van Verticillium dahliae bij
esdoorn en trompetboom en
effect van biologische
grondontsmetting
J.C. Goud, W.J. Blok, G.C.M. Coenen, T. Lans en
A.J. Termorshuizen

[POSTERS

Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging

Biologische bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit,
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Op twee locaties werd het effect van biologische grondontsmetting onderzocht op besmetting van de grond
met Verticillium dahliae. Deze methode omvat de inbrenging van vers organisch materiaal in de grond gevolgd door afdekking met luchtdicht plastic gedurende
een aantal weken. Biologische grondontsmetting had
een reductie van 85-90% van de grondbesmetting met
V. dahliae tot gevolg. Ook Pratylenchus fallax liet een
zeer sterke reductie zien van 90-99%. Verticillium-verwelking bij Noorse esdoorn en trompetboom (Catalpa
bignonioides) in de jaren na biologische grondontsmetting was 55-90% geringer in de behandeling met biologische grondontsmetting. Doordat ook de deelbehandelingen (alleen inwerking van gras en alleen afdichten
met plastic) onderdeel waren van de experimenten
ontstonden velden met een grote verscheidenheid in
inoculumdichtheden van zowel V. dahliae als P. fallax.
Regressie-analyse van de mate van verwelking op de inoculumdichtheden van V. dahliae en P. fallax gaf aan
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