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nateelt bleek dat planten weer snel ziek werden, als de
kookbehandeling een beperkte aaltjesbestrijding gaf.

Schade aan lelies door
Pratylenchus penetrans-aaltjes
is sterk afhankelijk van de
zandgrond waarop deze worden
geteeld
C.G.M. Conijn
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek,
Postbus 85, 2160 AB Lisse
Met de toenemende spreiding van de lelieteelt in Nederland wordt duidelijk dat de geformuleerde (schade)drempelwaarde voor wortellesie-aaltjes Pratylenchus penetrans niet altijd correct is. Hevige schade
treedt op wanneer lelies worden geplant op duinzandgrond met een besmettingsgraad hoger dan de huidige
drempelwaarde van 10 P. penetrans-aaltjes per 100 ml
grond terwijl dit op (dek)zandgronden in het Oosten
van het land niet tot schade leidt.
Nu natte grondontsmetting nog slechts in beperkte
mate mogelijk is, neemt het belang toe om te kunnen
voorspellen of en in welke mate schade aan het leliegewas op zal treden. In onderzoek worden de verschillen
in plaagontwikkeling aan het gewas lelie op duin- en
dekzandgronden onderzocht. De schade is niet voorspelbaar door alleen de beginpopulatie P. penetransaaltjes te meten. Factoren waarin duin en dekzandgronden van elkaar verschillen, zoals textuur en
bodemleven, lijken hierop van grote invloed te zijn.

Gewasgezondheid, bedrijfssystemen en onderwijs
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In Flevoland is door de WU, Warmonderhof en de CAH
in het kader van het Agrarisch Kenniscentrum Flevoland gedurende de jaren 1996 tot en met 1999 samengewerkt aan ontwikkeling, monitoring en demonstratie
van duurzame gemengde bedrijfssystemen. Op de A.P.
Minderhoudhoeve van de WU werd een geïntegreerd
en ecologisch bedrijfssysteem ontwikkeld, op de Warmonderhofstede kwam een biologisch-dynamisch bedrijfssysteem tot ontwikkeling en de Schoolboerderij

van de CAH werd als het ‘gangbare’ (of ‘reguliere’) bedrijfssysteem beschouwd.
Bij het opstellen van een monitoringplan voor de vier
bedrijfssystemen werd geconstateerd, dat er wel duidelijke richtlijnen zijn voor het monitoren van enkele afzonderlijke ziekten en plagen (bijv. EPIPRE), maar niet
voor het monitoren van de gezondheid van een geheel
gewas, laat staan van een volledig bedrijfssysteem.
Aangezien binnen de biologische landbouw de bedreiging van het gewas door ziekten en plagen een belangrijker factor is voor opbrengstreducties dan bij geïntegreerde landbouw, werd het van belang geacht hiervoor
een methode te ontwikkelen. Bovendien lijkt dit aspect
het afgelopen decennium onderbelicht door de grote
aandacht voor nutriënten. Er werd een aanvullend project aangevraagd bij het bestuurlijk Overleg HAO-WU.
In deze voordracht worden opzet en eerste resultaten
van dit project (toegekend in het kader van deelprogramma 2 van Plan Dienstverlening LUW aan het overig landbouwonderwijs) gepresenteerd. Er zijn gegevens
verzameld met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de milieubelasting ten gevolge
daarvan in de jaren 1996 tot en met 1999 in het gangbare en geïntegreerde bedrijfssysteem.
In het geïntegreerde bedrijfssysteem namen zowel het
gebruik van werkzame stof van alle groepen gewasbeschermingsmiddelen als de milieubelasting van waterleven, bodemleven en grondwater af over de jaren
heen. In het gangbare bedrijfssysteem bleek het gebruik van fungiciden niet af te nemen, terwijl ook de
milieubelasting van het bodemleven en waterleven niet
minder werd. Een belangrijke rol bij deze resultaten
speelt het bouwplan, en met name het gewas uien. Verder werden in de jaren 1998 en 1999 gewaswaarnemingen gedaan in alle vier bedrijfssystemen en werden
teeltgegevens op een rijtje gezet. Er wordt nog gewerkt
aan het verder bewerken van de gegevens en aan het
geschikt maken van de resultaten voor gebruik in het
onderwijs.

Epidemiologie van witte roest in
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Witte roest (Albugo candida; Oomycetes; Peronosporales) veroorzaakt steeds grotere problemen in spruitkool
en andere koolsoorten, zoals bijvoorbeeld sluitkool. In
Nederland wordt witte roest bestreden met Daconil
(chloorthalonil). Dit chemische middel werkt preventief en moet dus tijdig en meermalig toegepast worden.
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Detectie van pathogene
Fusarium oxysporum f.sp.
gladioli in knollen van
grootbloemige gladiolen
J. van Doorn
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek,
Postbus 85, 2160 AB Lisse
Fusarium oxysporum f.sp. gladioli (FOG) fysio 1 tast zowel groot- als kleinbloemige gladiolencultivars aan.
Ondanks de introductie van resistente cultivars, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en toepassing van de
zogenaamde warmwaterbehandeling van knollen is deze infectie een groot probleem. Latente FOG-infecties,
binnenin de ogenschijnlijk gezonde knol, kunnen ‘Fusarium-rot’ veroorzaken. Fysio 2-isolaten kunnen alleen kleinbloemige cultivars aantasten, maar als epifyt
aanwezig zijn op grootbloemige cultivars en aanleiding
geven tot valspositieve reacties bij keuringen.
Een toets is ontwikkeld, gebaseerd op RAPD markers,
specifiek voor FOG fysio 1-isolaten. RAPD primer G12
amplificeerde twee discriminerende amplicons van 609
en 1196 bp bij FOG fysio 1-isolaten. Deze twee DNAfragmenten (AB en EF) werden gecloneerd en gesequenced. Twee paar fysio 1-specifieke primers (A, B en
E,F) werden ontworpen voor gebruik in multiplex PCR.
Na het testen van een collectie van 112 F. oxysporu
isolaten in PCR bleek, dat bijna alle fysio 1-isolaten onderscheiden konden worden. Een zevental isolaten
werden niet herkend; deze bleken bij nader onderzoek
tot aparte groepen te behoren.
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Een biotoets werd ontworpen om latent met FOG fysio
1 geïnfecteerde knollen te kunnen detecteren. Gladiolenknollen werden fijngemaakt en gedurende vier tot
vijf dagen geïncubeerd bij 280 C in semi-selectief medium om groei van Fusarium te induceren. Gekweekt
mycelium werd vervolgens geïsoleerd en blootgesteld
aan een magnetronbehandeling. Na isolatie van DNA
werd getest in de ontwikkelde multiplex PCR of er
sprake was van knolaantasting door pathogene FOG
fysio 1.
Deze toets zal door de bloembollenkeuringsdienst gebruikt worden om onder meer exportpartijen van gladiolenknollen te certificeren.

Referentie:
de Haan, L.A.M., A. Numansen, E.J.A. Roebroeck, J. van Doorn. (2000).
PCR detection of Fusarium oxysporum f.sp.gladioli race 1, causal
agent of Gladiolus yellows disease, from infected corms. Plant Pathology 49(1): 00-00 (in press).

Gebruiken buren van biologische
telers meer bestrijdingsmiddelen
tegen Phytophthora in
consumptieaardappelen?
R.F. Mauritz en J.W. Pakkert
Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH),
De Drieslag 1, 8251 JZ Dronten
Phytophthora infestans is een schimmelziekte die vrijwel ieder jaar weer voor problemen in de (consumptie)aardappelteelt zorgt. Met name daar waar biologische telers en gangbare telers in hetzelfde gebied hun
bedrijf hebben, ontstaan naast de technische problemen met betrekking tot de bestrijding van de ziekte
soms ook sociale problemen. Gangbare telers beweren,
dat ze als buurman van een biologische teler meer chemische middelen moeten gebruiken ter bescherming
van hun gewas. Dit was aanleiding voor de NLTO
(Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) om in de
provincie Flevoland een onderzoek naar zowel het middelengebruik als de sociale problematiek te laten uitvoeren. Dit onderzoek is onder leiding van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van NLTO en
de BD-EKO-studieclub in Flevoland via het kennistransferbureau ‘Agrotransfer’ uitgevoerd door de CAH
te Dronten.
Het is een driejarig onderzoek geworden over de teeltjaren 1995, 1996 en 1997. Via enquêtes bij telers zijn
door studenten gegevens verzameld met betrekking tot
middelengebruik, zowel kwalitatief als kwantitatief,
spuitfrequenties en meningen van telers over de Phytophthora-problematiek. De kwantitatieve gegevens
zijn gecontroleerd door ze te vergelijken met de boekhoudgegevens van de desbetreffende telers bij accountantsbureaus ‘Flevoland’ en ‘GIBO’.

[KNPV

Echter, de registratie van dit middel verloopt eind 2000
en nieuwe/andere middelen ter bestrijding of voorkoming zijn (nog) niet beschikbaar.
De spruitkoolrassen die momenteel verbouwd worden
zijn in meer of mindere mate vatbaar voor witte roest.
Het ontwikkelen van resistentie in spruitkoolrassen
wordt vooralsnog gezien als de oplossing van het witteroestprobleem. Kennis over de ontwikkeling en verspreiding van de ziekte in het veld en invloed van weer
en ras hierop, zou kunnen leiden tot een waarschuwingssysteem en daarmee het effectiever toepassen
van bestrijdingsmiddelen.
In 1999 zijn diverse veldproeven uitgevoerd om meer
kennis te vergaren over de epidemiologie van witte
roest met het vatbare ras Asgard en partieel resistente
rassen Cantate en Niz96-585. Vier weken na aanbrengen van een besmettingsbron was meer dan 90% van
de planten aangetast. Gedurende het seizoen bleef
100% van Asgard aangetast, terwijl de infectie uit de
partieel resistente rassen nagenoeg verdween. Verdere
ontwikkeling van de ziekte in het veld en factoren die
hierbij van belang zijn, evenals uiteindelijke spruitaantasting, zullen worden besproken.
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