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Arabidopsis thaliana blijkt een geschikte toetsplant te
zijn voor Verticillium dahliae. Al bij een geringe dichtheid van gemiddeld één microsclerotium per gram
grond werd bij alle planten vorming van nieuwe microsclerotiën in de spruit aangetroffen. Bij deze dichtheid
werd slechts 30% infectie van de spruit vastgesteld door
middel van uitplaten van stengelstukjes. In twee experimenten met inoculumdichtheden van 0, 1, 3, 10, 30
en 100 microsclerotiën per gram grond werd een lineair
verband gevonden tussen de logaritme van de inoculumdichtheid en de oppervlakte onder de ziektevoortschrijdingscurve. Verder werd een duidelijk verband gevonden tussen inoculumdichtheid enerzijds en infectie
van de wortel en hoeveelheid nieuwgevormde microsclerotiën in de spruit anderzijds. Dit laatste duidt erop
dat maximale productie van nieuwe microsclerotiën
pas optreedt als de wortel herhaald is geïnfecteerd.

Potplanten worden in de Nederlandse glastuinbouw
steeds vaker op eb-vloed systemen geteeld. Hierbij
staan de potten op tafels of vloeren waar periodiek een
laagje voedingsoplossing op wordt gepompt (vloedbeurt). Na een vloedbeurt die meestal vijf tot vijftien
minuten duurt loopt de voedingsoplossing terug in een
opslagtank en zal worden gebruikt voor een volgende
vloedbeurt. Een dergelijk gesloten watergeefsysteem
voorkomt verontreiniging van het milieu met nutriënten en evt. bestrijdingsmiddelen. Een nadeel is echter
dat wortelpathogenen zoals Phytophthora, Fusarium
en Cylindrocladium zich relatief makkelijk kunnen verspreiden.

De biotoets lijkt geschikt te zijn om geringe dichtheden
van Verticillium dahliae in de grond aan te tonen. Voor
een precieze schatting van de dichtheid van Verticillium dahliae in de grond lijkt te toets te onnauwkeurig.
Het eenvoudigst is het om de veroudering van de toetsplanten te bepalen op een schaal van 0-5. Voor een snel
resultaat kunnen wortels uitgeplaat worden circa vier
weken na inzetten van drie weken oude plantjes in de
te toetsen grond. Het meest onderscheidend, maar ook
het meest arbeidsintensief, is de bepaling van het aantal microsclerotiën per drooggewichtseenheid spruit.
De biotoets heeft reeds goede resultaten laten zijn bij
de evaluatie van verschillende toepassingsmethoden
van de antagonist Talaromyces flavus en liet verder goede resultaten zien bij eerste experimenten met phloroglucinol producerende stammen van Pseudomonas
fluorescens.
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Om het risico van verspreiding van Phytophthora op
eb-vloed systemen te onderzoeken werden eb-vloedtafels op verschillende manieren besmet met Phytophthora. Experimenten werden uitgevoerd met verschillende Phytophthora-isolaten pathogeen op Saintpaulia
ionantha (P. nicotianae), Spatiphyllum wallisii (P.
drechsleri en een onbekende Phytophthora-soort) of
Gerbera jamesonii (P. cryptogea). Planten in het midden
van een tafel werden geïnoculeerd of de voedingsoplossing werd besmet met myceliumfragmenten of zoösporen. Bij Saintpaulia werd met geen enkele methode
verspreiding van Phytophthora-rot waargenomen hoewel meer dan 80% van de geïnoculeerde planten ziek
werden. Bij Spatiphyllum werd geen verspreiding waargenomen vanuit potten met zieke planten (na inoculatie), maar wel nadat de voedingsoplossing was besmet
met mycelium of zoösporen van het P. drechsleri-isolaat. Bij Gerbera verspreidde de ziekte zich zowel na
‘plant-inoculatie’ als na besmetting van de voedingsoplossing. Om te onderzoeken of bij Saintpaulia en
Spatiphyllum uit potten met zieke planten Phytophthora inoculum ‘lekt’ werden respectievelijk twaalf
en tien potten apart in een bakje met een laagje voedingsoplossing gezet gedurende 24 uur. In de voedings-
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