VOORLICHTING

Belangrijke aspecten voor de t eelt en vermeerdering dahlia
In de teelt van dahlia zijn er verschillende ziekten en plagen die
moeten worden aangepakt gedurende de vermeerderings- en
teeltperiode. De bemesting is daarbij ook van essentieel belang
voor een goede groei van de knollen en een goede weerbaarheid van de plant. Onder het mom voorkomen is beter dan
genezen, een aantal aandachtspunten.
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omenteel worden door dahliakwekers de oplegknollen voor het
komende stekseizoen gerooid.
Beschadig de oplegknollen niet teveel, omdat
op de steel van de oplegknollen ook een aantal stekken groeien, die je anders mist. Controleer de oplegknollen voor het opleggen goed
en voer eventueel een vroege stengelselectie
uit om verwelkingsziekte op te kunnen sporen.
Gezonde oplegknollen en hygiënisch werken
verkleinen de kans op uitval. Voer oude oplegknollen, potgrond en stekgrond af. Spuit lege
bakken voor gebruik schoon en ontsmet ze of
dompel het lege fust gedurende een half uur in
water van 70°C. Houd tijdens het opleggen de
partijen gescheiden.
Verwijder tijdens het stekseizoen zieke knollen
uit de oplegruimte. Een zieke knol geeft meestal zieke stekken. Verwijder zieke knollen die
aangetast zijn vanwege woeker-, knobbel- en
verwelkingsziek. Ontsmet de mesjes regelmatig en spoel de stekken niet voor het planten.
Geef tijdens het stekken onderdoor water om
de verspreiding van bacterieziekten te voorkomen. Om schimmels bij het opgroeien minder
kans te geven is voldoende luchten en niet te
veel water geven een maatregel om aantasting
te beperken of te voorkomen.

te onderscheiden variant Meloïdogyne fallax).
Maïswortelknobbelaaltje heeft de status van
een quarantaine-organisme.
Ga bij huren van land na wat de historie is van
het desbetreffende perceel. Dit betekent dat
moet worden nagegaan welke gewassen er
als voorvrucht op hebben gestaan. Ga een jaar
voorafgaand aan uw eigen teelt kijken op het
perceel dat u wilt gaan huren. Wees alert op
valplekken of een andere afwijkende stand van
het gewas. Bepaal of er geen problemen met
wortelonkruiden zijn. Neem vooraf een grondmonster van het perceel en laat het analyseren
op diverse aaltjes. Doe dit ook voor uw eigen
percelen waarop u dahlia’s wilt telen. De mogelijkheden om een eventuele aaltjesbesmetting
te bestrijden, zijn beperkt.
Bij een aantasting van dahlia door Meloïdogyne hapla is op het perceel vaak pleksgewijs
achterblijvende groei te zien. Het wortelstelsel is zwak en gedeeltelijk verrot. Regelmatig
zijn er gevallen van aantastingen die ontstaan
zijn door het Noordelijk wortelknobbelaaltje
(Meloïdogyne hapla). De oorzaak daarvan ligt
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‘Aantasting van dahlia’s door
aaltjes kan flinke financiële
verliezen geven’
Destructoraaltje tast in dahlia alleen de ondergrondse delen aan. Op het veld is aan stengels
en bladeren niets te zien. Pas bij het rooien is
een eventuele besmetting vast te stellen. In de
meeste gevallen is de aantasting nog erg licht.
Tijdens de bewaring worden de symptomen
steeds duidelijker. De kleine plekjes op de huid
ontwikkelen zich langzaam tot bruinrotte plekken. Ook na het opleggen van de knollen gaat
dit proces door. Op het eerstgevormde deel
van de knol zijn ze vaak het duidelijkst.
Het destructoraaltje tast naast dahlia ook andere bol- en knolgewassen aan zoals Iris hollandica, Iris anglica, hardschalige tulpen, Colchicum, Oxalis lasiandra, Tigridia, Camassia,

Zorg ervoor dat bij het opleggen de kwaliteit van
het uitgangsmateriaal zo goed mogelijk is

Gladiolus nanus en Liatrus callilepsis. Incidenteel is het aaltje ook aangetroffen in hyacint,
Muscari en Chionodoxa. In zandgrond kunnen aaltjes bij afwezigheid van waardplanten
tot twee jaar overleven. Inundatie van zes tot
acht weken is voldoende voor de bestrijding
van destructoraaltje.
Een ander aaltje die ook een bedreiging vormt
voor dahlia is het maïswortelknobbelaaltje
Meloïdogyne chitwoodii en zijn nauwelijks te
onderscheiden verwant Meloïdogyne fallax.
Deze komt sporadisch voor en kan ook flinke schade geven. Het maïsknobbelaaltje heeft
een zeer brede waardplantenreeks, variërend
van aardappel, peen en Italiaans raaigras tot
verschillende onkruiden en gladiool. In voortkwekingsmateriaal mag geen visueel aangetast
materiaal voorkomen.

VIRUSZIEKTEN

AALTJES
Aantasting van dahlia’s door aaltjes kan flinke financiële verliezen geven. Een deel van
de oogst kan verloren gaan en bij export van
de knollen naar het buitenland kunnen problemen ontstaan. Een goede perceelskeuze is
belangrijk. De dahliaknol kan worden aangetast door het Noordelijk wortelknobbelaaltje
(Meloïdogyne hapla), destructoraaltje (Ditylenchus destructor) en maïswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodii en zijn nauwelijks

meestal in de gewassen die in het vruchtwisselingsschema zaten. Vooral vaste planten en
enkele bolgewassen zijn waardplanten zoals
Zantedeschia, Crocosmia en gladiool. Andere
gewassen zoals wortelen en onkruiden waaronder muur en zwarte nachtschade zijn ook
waardplant. Als op besmet land een tot twee
jaar geen waardplanten aanwezig zijn of worden geteeld, zal het aaltje daarna grotendeels
verdwenen zijn. Als er Meloïdogyne hapla aangetroffen is in het gewas, mag het niet geëxporteerd worden naar de VS en Canada.

Rot in oplegknollen

In de gangbare teelt van dahlia’s zijn weinig
problemen met virusziekten. In dahlia’s kunnen
vier virussen voorkomen, elk met een andere
verspreidingswijze. Toch zijn er relatief weinig
problemen met virussen vanwege de mogelijkheid tot snelle vermeerdering van gezond
materiaal via weefselkweek en oplegknollen.
Van de virussen verdient het Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) de meeste aandacht.
Dit vanwege verspreidingsrisico’s naar andere
gewassen in binnen- en buitenland. De symptomen van dit virus uiten zich door diverse

Aantasting door een wortelknobbelaaltje

soorten vlekken in het blad. Slechts een klein
gedeelte van de planten laat maar symptomen zien. Het visueel aantonen van het TSWV
levert dan ook de nodige problemen op.
Om het virus goed te kunnen aantonen is
een ELISA-toets nodig. Een dahliateler kan
op basis van deze ELISA-toets nieuwe partijen opbouwen vanuit TSWV-vrij materiaal. Het
aantal stekken dat per viruszieke knol wordt
gevormd bij dit virus is meestal ook kleiner en
qua opbrengst minder dan in gezond materiaal. Overdracht van TSWV vindt plaats door
diverse tripssoorten. Voer daarom in de oplegknollen regelmatig een tripsbestrijding uit.

BEMESTING
Het belang van stikstofbemesting voor een
hoge knolopbrengst is al een tijd geleden aangetoond. De eerste vier weken na het uitplanten van de dahliastek neemt deze nog nauwelijks stikstof op. In de vier tot twaalf weken
na het planten, als het gewas dichtgroeit, is
de stikstofopname het grootste. Teveel stikstof kan leiden tot een te weelderig gewas en
hierdoor een slechte knolontwikkeling. Zorg
dat er na half augustus weinig stikstof meer
beschikbaar is. We geven dan ook de voorkeur
aan het toepassen van het stikstofbijmest-

systeem (NBS) van dahlia. De volgende hoeveelheden worden aangehouden:
• Bij planten: 30 kg N/ha N-voorraad
• Drie weken na planten: 60 kg/ha N-voorraad
• Zes weken na planten: 45 kg/ha N-voorraad
In tegenstelling tot de meest andere bol- en
knolgewassen is dahlia een fosfaatbehoeftig gewas. Het is belangrijk om in de teelt van
dahlia’s voldoende fosfaat beschikbaar te hebben.

MAAIEN
In het teeltseizoen is het tijdstip van maaien
van invloed op de opbrengst. Er zijn verschillende varianten denkbaar op de maaifrequentie, het moment van maaien en het moment
van in bloei laten komen van de dahlia’s. Het
gewas nooit maaien, geeft lichtere knollen.
Eerst in bloei laten komen is nodig voor de
beoordeling van onder andere de soortechtheid bij de oplegknollen. Na de eerst bloei
twee tot drie keer maaien op 30 cm geeft het
beste resultaat. Door te maaien neemt de
virusverspreiding van Tabaksstrepenvirus ook
af doordat de bloemen worden verwijderd.
TSV wordt door tripsen overgebracht doordat
tripsen het stuifmeel meenemen waarop het
virus voortkomt. • BLOEMBOLLENVISIE • 10 november 2016
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