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Effect van papiercellulose op
Rhizoctonia solani in bloemkool
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Het effect van papiercellulose (PC) als bodemtoevoeging op zwartpoten in bloemkool is onderzocht in kasen veldproeven, uitgevoerd op zavelgrond uit Zwaagdijk.
Uit onderzoek tot nu toe, blijkt dat de bodemweerstand tegen R. solani AG 2-1 verhoogd wordt als PC
aan de grond wordt toegevoegd. Een proef in een
klimaatcel toonde aan dat grond geïncubeerd met PC
gedurende een week tot vier maanden bij 18C een significant hogere bodemweerstand had dan niet geïncubeerde grond. Uit een veldproef bleek dat de bodemweerstand op het moment van planten verhoogd is als
PC drie maanden voor het planten in de grond is gespit.
Uit de veldproef bleek daarentegen tevens dat, als PC
vlak voor het uitplanten in de grond is gespit, meer
bloemkoolplanten wegvallen vanwege ziekte door natuurlijk aanwezige R. solani. Deze natuurlijk aanwezige
R. solani is aangetoond met behulp van moleculaire detectie en uitgroei van de schimmel op agar. Voorlopige
resultaten van een kasproef ondersteunen dit, aangezien natuurlijk aanwezige R. solani ziekte veroorzaakt
in zes-weken-oude-bloemkoolplantjes als de grond
geïncubeerd is met PC gedurende een, tien of dertig
dagen. Plantjes op onbehandelde grond waren na tien
dagen nog niet ziek.
PC lijkt dus effect te hebben op zowel de bodemweerstand tegen R. solani als op de infectiedruk. Kennis van
de oorzaak van beide fenomenen zal bijdragen aan de
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ontwikkeling van duurzame beheersingsstrategiën van
R. solani.
Thema: Natuurlijke Weerbaarheid

Moleculair biologische
identificatie van economisch
belangrijke mineervliegen
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6700 HC Wageningen
Liriomyza bryoniae, L. huidobrensis, L. sativae en L. trifolii zijn economisch belangrijke mineervliegen. Morfologische identificatie kan alleen met zekerheid geschieden aan de hand van het mannelijke genitaal.
Vrouwtjes, poppen en larven kunnen slechts geïdentificeerd worden op groepsniveau (L. bryoniae en L. huidobrensis versus L. sativae en L.trifolii). Species identificatie in alle ontwikkelingstadia is mogelijk door middel
van moleculair biologische technieken. Onze methode
is een polymerase ketting reactie (PCR) amplificatie
van een ongeveer 750 bp groot fragment van het mitochondriaal cytochroomoxidase II (CO II) DNA gevolgd
door restrictie fragment lengte polymorfisme (RFLP)
analyse.
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Ringrot in de aardappel, veroorzaakt door de Gram-positieve bacterie Clavibacter michiganensis subsp sepe-

Gewasbescherming jaargang 33, nummer 2, maart 2002

