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KNPV-werkgroep
Bodempathogenen en
bodemmicrobiologie
Samenvattingen van de bijdragen, gepresenteerd op de bijeenkomst
van 19 april 2001 op PPO-Bloembollen te Lisse
Wortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne spp.): Kleine
verschillen, grote gevolgen
G.W. Korthals
PPO-Lelystad, Postbus 430, 8200 AK Lelystad
Op elk akkerbouwbedrijf zijn aaltjes of nematoden aanwezig. De aaltjesproblemen van de jaren vijftig en zestig
waren, met de opkomst van de natte grondontsmetting
eind jaren zestig, grotendeels verdwenen. Door verminderde inzet van nematiciden zijn een aantal van de oude problemen terug van weggeweest. Daarnaast komen
er nog steeds ‘nieuwe’ aaltjes-problemen bij. Zo zijn het
maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) en
het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne
fallax) pas in 1980 en 1996 beschreven.
Wortelknobbelaaltjes (WKA) komen vooral voor op de
zand-, dal- en lichtere kleigronden, hebben een brede
waardplantenreeks, snelle vermeerdering en kunnen
grote economische schade opleveren door een verminderde kwaliteit en opbrengst bij o.a. aardappel, peen en
schorseneer. WKA (Meloidogyne-soorten) danken hun
naam aan de knobbels die op wortels ontstaan. M. chitwoodi en M. fallax vormen een extra groot risico, omdat beide sinds 1 mei 1998 quarantaine-organismen
zijn. Problemen met deze en andere aaltjes moeten
worden voorkomen of in ieder geval beheersbaar blijven. De beheersing van aaltjes wordt vaak geënt op ervaringen met het aardappelcysteaaltje. Hoewel het
aardappelcysteaaltje met een ruimere rotatie en resistente rassen in de meeste gevallen een beheersbaar
probleem is geworden, heeft dezelfde strategie voor andere aaltjessoorten vaak geen nut. Voor het ontwikkelen van een specifieke Aaltjes Beheersings Strategie
(ABS), doet het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
(PPO) onder andere onderzoek naar waardplantgeschiktheid en schade van akker- en tuinbouwgewassen.
De spil van een goede ABS is een bouwplan dat is afgestemd op de aanwezige aaltjes en bijbehorende waardplantstatus en schadegevoeligheid van gewassen. Alleen
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al binnen de voor de Nederlandse akkerbouw relevante
WKA (M. hapla, M. naasi, M. chitwoodi en M. fallax)
geldt hierbij: kleine verschillen, grote gevolgen. Van de
vier soorten kan alleen M. hapla zich niet vermeerderen
op granen en grassen. M. naasi vermeerdert juist goed
op granen en grassen, maar heeft slechts één generatie
per jaar, en vormt daardoor meestal geen probleem.
Ondanks dat M. chitwoodi en M. fallax morfologisch
nauwelijks zijn te onderscheiden, kunnen ze grote gevolgen hebben voor de specifieke invulling van het
bouwplan. Wordt er bijvoorbeeld rogge verbouwd, dan
zal M. chitwoodi enorm toenemen, terwijl dit bij M. fallax niet of nauwelijks zal optreden. Dergelijke verschillen treden niet alleen op bij de waardplantstatus van
verschillende gewassen, maar ook bij de schadegevoeligheid. Kortom voor een juiste ABS is het noodzakelijk
om veel kennis van zaken (aaltjes) te hebben.
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Pythium aphanidermatum veroorzaakt wortelrot in
komkommer in kassen met recirculerende voedingsoplossing, waarbij zoösporen zorgen voor verspreiding van
infecties over het hele gewas. Een Xanthomonas sp., geïsoleerd uit de rhizosfeer van komkommer, bleek in herhaalde experimenten wortelrot bij jonge komkommerplanten te onderdrukken tot het niveau van
ongeïnoculeerde controleplanten. Er zijn verschillende
biotoetsen uitgevoerd op komkommerplanten om meer
inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme en de toepassingsmogelijkheden van de antagonist. Een korte biotoets werd uitgevoerd met twee weken oude plantjes,
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gekweekt in liggende flesjes met voedingsoplossing. De
bacterie werd toegevoegd door zaadbacterisatie, toediening van een bacteriesuspensie aan de voedingsoplossing, of beide. De toets is verder op verschillende wijzen
uitgevoerd: met ongewassen bacteriecellen van verschillende kweekmedia, gewassen cellen, of met steriel
cultuurfiltraat. In alle experimenten werden de planten
na bacterisatie van de voedingsoplossing geïnoculeerd
met zoösporen. Uit de experimenten bleek dat met alleen zaadbacterisatie geen ziekteonderdrukking optrad.
Toediening van een suspensie van ongewassen bacteriecellen of cultuurfiltraat aan de voedingsoplossing in
flesjes veroorzaakte goede onderdrukking van infecties.
Gewassen cellen waren ineffectief. Verder bleek het opkweekmedium van belang voor de effectiviteit van de
bacterie of het cultuurfiltraat.
Een wat langere biotoets werd met planten van vier tot
zes weken oud uitgevoerd in hydrocultures in bakken
van achttien liter met beluchting. Hierbij werd ook bij
herhaalde toediening van de bacterie (in suspensies van
ongewassen cellen) geen duidelijk effect gevonden. Dit
is mogelijk te wijten aan een groter verdunningseffect
van de bacterie of mogelijke actieve componenten uit
de suspensie, in vergelijking met de toets in flesjes. Momenteel wordt verder onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de persistentie van de bacterie in de rhizosfeer
en voedingsoplossing in systemen met oudere planten.

Pythium in de bloembollenteelt:
meten (weten ≠ weten)
G.J. van Os en J.P.M. Wijnker
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De bodemschimmel Pythium veroorzaakt wortelrot in
de bloembollenteelt, hetgeen leidt tot vroegtijdige afsterving en slechte bolgroei. Pythium kan zeer snel
groeien, maar is relatief gevoelig voor concurrentie om
voedsel en ruimte door de bodemmicroflora. Bollentelers willen graag het volgende weten over hun eigen
percelen in verband met het risico op schade:
● welke Pythium-soort(en) komt (komen) er voor in de
grond?
● wat is de waardplantenreeks van deze Pythiumsoort(en)?
● hoe hoog is de besmettingsdruk?
● is de kwaliteit van het bodemleven in relatie tot de
ziektewering tegen Pythium te meten?
In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan aan deze aspecten en is op de meeste vragen een antwoord gevonden.
In Noord- en Zuid-Holland zijn 35 bloembolpercelen
bemonsterd en grondmonsters zijn uitgeplaat op een
selectief medium voor Pythium. De Pythium-isolaten
zijn gedetermineerd met behulp van ITS-PCR en RFLP.
In alle percelen is Pythium aangetroffen, in totaal zes-
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tien verschillende soorten/groepen. In 90% van de percelen is een mengsel van verschillende soorten gevonden (gemiddeld 3,1 soort per perceel), waaronder altijd
één of meer potentiële pathogenen. Van tien algemeen
voorkomende soorten zijn verschillende isolaten getoetst op hun pathogeniteit in vatbare cultivars van iris,
crocus, hyacint, tulp en lelie (kasproeven). De pathogeniteit bleek isolaat-specifiek; isolaten van dezelfde
soort vertoonden grote verschillen in agressiviteit en
waardplantenreeks. Het lijkt dus niet mogelijk een uitspraak te doen over de waardplantenreeks gebaseerd
op de soortnaam.
De inoculumdichtheid van Pythium in grond is te bepalen met behulp van uitplaatmethoden. Hierbij kan
echter geen onderscheid worden gemaakt tussen wel
en niet pathogene soorten/isolaten. In kasproeven met
een inoculumreeks van een pathogeen isolaat was eerder al aangetoond dat de mate van aantasting grotendeels werd bepaald door het niveau van ziektewering in
de grond en slechts in beperkte mate werd beïnvloed
door de inoculumdichtheid van de Pythium. Bepaling
van de inoculumdichtheid in grond zou dus relatief
weinig voorspellende waarde hebben met betrekking
tot het risico op schade.
De bodemmicroflora speelt een doorslaggevende rol bij
de ziektewering tegen Pythium. Deze kan positief en
negatief worden beïnvloed door teeltmaatregelen, zoals
inundatie, grondontsmetting, toevoeging van organische materialen, etc. Er zijn vele kwantitatieve metingen mogelijk aan het bodemleven, zoals biomassa, dehydrogenase activiteit, ademhaling en
koolstofopname. Deze metingen worden over het algemeen beschouwd als goede parameters voor de hoeveelheid en activiteit van de microflora. In het onderzoek is gekeken naar de relatie tussen deze microbiële
parameters en de aantasting door Pythium in grond
waarin verschillende niveaus van ziektewering waren
aangebracht door middel van diverse grondbehandelingen (onbehandelde grond, geïnundeerde grond,
chemisch ontsmette grond en gesteriliseerde grond
met en zonder 1% gerijpte compost). De variantie in
ziektewering kon echter niet goed worden verklaard
door (een combinatie van) de microbiële parameters.
De correlatie bleek bovendien zeer afhankelijk van de
bij de analyse betrokken dataset (met of zonder de
compostbehandelingen). De methode lijkt als zodanig
niet geschikt om de kwaliteit van de ziektewering te
voorspellen in grondmonsters uit praktijkpercelen, die
doorgaans veel verschillende grondbehandelingen
hebben ondergaan.
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De resultaten uit het onderzoek hebben geleid tot adviezen met betrekking tot de timing van diverse teeltmaatregelen en gewas/cultivar-keuze in het bouwplan.
Het lijkt echter niet reëel om een perceelsgerichte uitspraak te doen over de kans op schade gebaseerd op
metingen aan grondmonsters, zoals identificatie van
Pythium-soorten, totale inoculumdichtheid en/of de
bovengenoemde microbiële parameters.

Pagina 121

