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Bodemgebonden pathogene schimmels en nematoden
zijn veelal moeilijk te bestrijden vanwege hun moeilijke
bereikbaarheid voor gewasbeschermingsmiddelen.
Bovendien komt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds meer onder druk te staan. Daarom zijn alternatieve beheersingsstrategieën noodzakelijk om een gezonde teelt mogelijk te maken. Door het
toevoegen van organische materialen zoals compost,
gewasresten of andere ongecomposteerde organische
reststoffen aan de bodem kunnen gunstige voorwaarden geschapen worden voor antagonisten en verstoring van plantsignalen, waardoor het schadelijke optreden van gewasbelagers wordt beperkt.
Diverse typen compost, in de landbouw veelal gebruikt
als meststof of om de structuur van de grond te verbeteren, kunnen tevens de aantasting door ziektes verminderen. Uit kas- en veldproeven blijkt de potentie
van compost t.a.v. ziektewering in verschillende pathogeen-gewascombinaties. Door toevoeging van compost
werd onder bepaalde omstandigheden het aantal door
Rhizoctonia solani, Pythium aphanidermatum en
Fusarium oxysporum aangetaste planten gereduceerd.
Ook is een sterk verminderde aantrekking van de virusoverdragende nematode Paratrichodorus teres naar
waardplantwortels door toevoeging van een klein percentage compost aan probleemgronden aangetoond.
Het niveau en de herhaalbaarheid van de ziektewerende eigenschappen van compost zijn echter variabel.
Onder bepaalde omstandigheden kan zelfs stimulering
van de aantasting of fytotoxiciteit optreden. Het is
daarom van groot belang om te weten te komen wanneer en in welke toegestane dosis een bepaald com-
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posttype bij de verschillende gewas-pathogeen combinaties ziektewering stimuleert en zo mogelijk wat het
werkingsmechanisme is. De ziektewerende eigenschappen van compost en andere organische materialen kunnen door toevoeging van antagonisten mogelijk
verbeterd en zekergesteld worden, zodat een bedrijfszekere toepassing in de landbouw mogelijk wordt.
Ook ongecomposteerde industriële organische reststoffen kunnen bodemgebonden pathogenen onderdrukken. Zo bleek lignosulfonaat, een afvalproduct van de
papierindustrie, het aantal Pratylenchus penetrans dat
toetsplanten binnendrong met een factor 6 te reduceren. Het voeden van Paratrichodorus teres werd met
meer dan een factor 3 verminderd. Van een ander industrieel afvalproduct, papiercellulose, is aangetoond
dat het de verspreiding van de aantasting door de pathogene schimmel Rhizoctonia solani met circa. 30 %
reduceert.
Tenslotte kan ook de verwerking van gewasresten op
het veld van invloed zijn op het schadelijk optreden of
op de dichtheden van bodemgebonden gewasbelagers.
Nader onderzoek moet bijvoorbeeld uitwijzen of het
inwerken van resten van gewassen met specifieke toxische afbraakproducten (bijvoorbeeld isothiocyanaten)
een sterker onderdrukkend effect hebben op nematoden en schimmels dan doorsnee gewasresten.
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Naar verwachting zal uit de evaluaties blijken dat de reductiedoelstelling van het Meerjarenplan Gewasbescherming voor het herbicidengebruik in 2000 in de
open teelten niet werd gehaald. Om deze reductiedoelstelling verder te ondersteunen is in 1999 een programma gestart waarin het strategisch en toegepast onkruidkundig onderzoek nauw samenwerkt aan twee
thema's: 1. de reductie in afhankelijkheid van herbiciden, en 2. de reductie in het gebruik van deze herbiciden. Onderwerpen van het eerste thema zijn de ontwikkeling en het testen van preventieve maatregelen
die bijdragen aan vermindering van de noodzakelijkheid van een hoge inzet in onkruidbestrijding, uitbreiding van de mogelijkheden van mechanische en fysische bestrijding, biologische bestrijding en innovatieve
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nadelige effecten van biologische grondontsmetting
zijn op de gewasgroei en dat deze methode een voor de
praktijk afdoende bestrijding kan geven van een aantal
lastige bodemziekten. De toepassingsmogelijkheden
verschillen per bedrijf en hangen o.a. af van het teeltplan, de verwachte schade en de grondsoort. Voorbeelden van gewas-ziekteverwekkercombinaties waarvoor
de methode interessant is, zijn: asperge met Fusarium,
aardbei en boomkwekerijgewassen met Verticillium en
Pratylenchus, bloembollen met Rhizoctonia en
Fusarium, groentegewassen met Meloidogyne. Voor een
aantal teelten wordt momenteel door het praktijkonderzoek onderzocht wat de toepassingmogelijkheden
zijn voor biologische grondontsmetting.
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fysische technieken (bijvoorbeeld laser). Het tweede
thema richt zich met name op chemische onkruidbestrijding met lagere doseringen (bijvoorbeeld de minimum letale herbicidedosering- MLHD), verlaagde doseringen afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van
het onkruid (aangepast doseringssysteem -ADS en lage
doseringssysteem -LDS), en het gebruik van chlorofylfluorescentie om het risico van onvoldoende bestreden
onkruiden drastisch te verminderen.
Het toekomstig gewasbeschermingsbeleid is gericht op
het verbeteren van de milieukwaliteit en het verhogen
van de voedselveiligheid en de arbeidsveiligheid. Dit
wordt uitgewerkt in geïntegreerde teelt op gecertificeerde bedrijven. Ondernemers krijgen met certificering de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te
nemen voor de plaats die gewasbescherming inneemt
op hun bedrijf.
Recente onderzoeksresultaten blijken goede invulling
te geven van geïntegreerde onkruidbeheersing met
daaraan gekoppeld certificering Enkele voorbeelden
worden gegeven. De ervaringen in het onderzoek met
vóór-opkomst eggen gevolgd door een aangepaste dosering herbiciden in de maïs hebben aan de basis gestaan van de invulling van de cross compliance in het
gewas maïs. De publicaties en demonstraties van onderzoek met onder andere vingerwieder en andere
nieuwe mechanische apparatuur hebben daarbij de
verkoop van deze machines duidelijk gestimuleerd.
Voor de meest milieukritische toepassingen wordt gezocht naar chemische en/of fysische alternatieven. Het
gebruik van de chlorofylfluorescentiemeter wordt in
Agromilieukeur beloond met de aftrek van strafpunten
bij gebruik van sommige milieukritische herbiciden.
Ook voor een verdere invulling van het toekomstig beleid beoogt het onkruidkundig onderzoek bouwstenen
te ontwikkelen die op de eerste plaats bijdragen aan
een preventieve benadering en op de tweede plaats
aan een milieubewustere, technisch en economisch
uitvoerbare onkruidbestrijding en de inbedding hiervan in certificeringssystemen.
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De afgelopen zeven jaar heeft wortelverdikking (WVD)
grote schade veroorzaakt zowel bij de opkweek als de
teelt van komkommer. Lange tijd was de veroorzaker
van deze wortelziekte onbekend. Onderzoek uitgevoerd

Pagina 48

in 1998 en 1999 toonde aan dat de ziekte vermoedelijk
door een bacterie wordt veroorzaakt. Het lukte echter
niet om de bacterie te isoleren op een kunstmatige voedingsbodem. Moleculaire analyses uitgevoerd door het
bedrijf Groen Agro Control hebben de hypothese dat
WVD door een bacterie wordt veroorzaakt bevestigd.
Inmiddels is door hetzelfde bedrijf een op PCR gebaseerde methode ontwikkeld waarmee de bacterie op
wortels en in de voedingsoplossing kan worden aangetoond.
Op het PBG wordt onderzocht of via teeltaanpassingen
het risico op het optreden van WVD kan worden verminderd. Hierbij is gekeken naar het effect van pH op
de infectiositeit van met het WVD-agens besmette voedingsoplossing. Aangetoond is dat bij een lagere pH de
infectiositeit van de voedingsoplossing sneller afneemt
dan bij een hogere pH (pH-range 4.0 – 6.5) en dat dit effect reeds meetbaar is binnen één uur na besmetten.
Afhankelijk van de wijze van besmetten varieerde de
infectieduur van besmette voedingsoplossing met pH
4.0 van een uur tot twee dagen terwijl bij pH 6.5 de infectieduur lag tussen drie en acht dagen. Verlaging van
de pH van de voedingsoplossing tot 4.0 had geen negatief effect op de groei van komkommerplanten. Naast
het effect van pH op de infectiositeit van het WVDagens wordt onderzocht of het WVD-agens schade kan
veroorzaken bij andere plantensoorten dan komkommer en/of zich op de wortels van deze planten kan
handhaven. Uit een eerste proef bleek dat het WVDagens alle getoetste gewassen (komkommer, tomaat,
paprika, verschillende Cucurbita spp. en lupine) kan
aantasten behalve Anthurium. Het WVD-agens kon 14
dagen na besmetten wel worden aangetoond in voedingsoplossing waarin een Anthurium-plant had gestaan maar niet in voedingsoplossing die niet in aanraking was geweest met een levende plant. Deze
resultaten geven aan dat het WVD-agens zich in stand
kan houden op/in wortels van een groot aantal plantensoorten en dus met plantgoed van verschillende gewassen op een bedrijf kan worden geïntroduceerd.

De Helpddesk Toelatingen van
het College voor de Toelating van
Bestrijdingsmiddelen
J.G. Mulder en A.W.H.M. Meijs
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB),
Postbus 217, 6700 AE Wageningen
Het CTB vindt het belangrijk om, voorafgaande aan
daadwerkelijke indiening van aanvragen tot (uitbreiding van) toelatingen, aanvragers te informeren over de
dossiervereisten voor aanvragen. Met ingang van januari 2001 heeft het CTB een begin gemaakt met deze ondersteuning door de oprichting van een Helpdesk Toelatingen. De ondersteuning via de Helpdesk zal
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