Botrytis cinerea in tulp
Elke winter is het weer raak met uitval door de Botrytis cinerea in de broeierij van tulp. De
schimmel slaat vooral toe in de potgrondteelt en de pottenbroei. Nu het broeierijseizoen weer
voor de deur staat, is het goed om de symptomen en de maatregelen op een rij te zetten.
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I

n de tulpenbroeierij speelt het probleem met Botrytis cinerea vooral
in de teelt op potgrond en bij de
pottulpen. Naarmate het broeiseizoen
vordert nemen de problemen toe. De aantasting treedt vooral op bij late trekken,
vooral bij de broei op kisten op verse, lichte potgrond of potgrond die gestoomd is.
In de waterbroei is Botrytis cinerea geen
groot probleem.
Botrytis cinerea of grauwe schimmel is
een algemeen voorkomende schimmel
die overal voorkomt en veel gewassen
kan aantasten. Sporen van de schimmel
verspreidden zich makkelijk via de lucht.
De schimmel vormt sclerotiën om te
overwinteren en voor overleving in slechte
tijden. Deze sclerotiën overleven op dood
plantmateriaal of los in de grond. Na de
winter vormt het sclerotium schimmeldraden, waarop sporendragers ontstaan,
die weer sporen vormen.
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Botrytis cinerea is een zwakteparasiet. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld Fusarium,
infecteert Botrytis cinerea vooral in de
wortelkrans waar de wortelpunten doorbreken en op worteldelen die niet worden
beschermd door grond. Bollen met zodanige huidkwaliteit dat de wortels voor een
groot gedeelte onder de huid groeien, zijn
ook veel vatbaarder omdat de schimmel
juist graag toeslaat op wortels die zijn
ontwikkeld in een grondloze situatie. Van
daaruit gaat de schimmel over op de bol.
Het treedt vooral op bij bollen die opgroeien door een te snelle wortelontwikkeling.

INVLOED BEWAARTEMPERATUUR
De bewaartemperatuur is ook van invloed
op de mate van aantasting. Naarmate de
bollen langer (warm) bewaard worden
neemt de vatbaarheid toe. De minimum
kiemtemperatuur van een spore is 2°C, de
optimale temperatuur ligt rond de 15°C

en de maximale kiemtemperatuur ligt
rond de 30°C. Te vochtige omstandigheden
bespoedigen daarbij de aantasting.
De schimmel houdt niet van concurrentie
met andere organismen. Het gebruik van
verse potgrond of veensubstraat vergroot
de kans op aantasting. In kasgrond doen
zich niet of nauwelijks problemen voor
omdat daarin talloze bacteriën en schimmels voorkomen waarmee Botrytis cinerea
niet kan concurreren. In verse potgrond
zijn deze zogenoemde antagonisten nauwelijks aanwezig, wat voor een Botrytis
cinerea-schimmel ideaal is. Ook door het
stomen van gebruikte potgrond neemt de
kans op aantasting toe omdat stomen alle
antagonisten doodt en Botrytis cinerea
zich via sporen door de lucht snel kan
vermeerderen.
Een andere factor van belang bij het
ontstaan van een aantasting, is de mate
waarin zich eerdere besmettingen hebben
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voorgedaan in de ruimte en op materialen waarin de bollen geplant en bewaard
worden. Wanneer zich al eerder Botrytis
cinerea-besmetting heeft voorgedaan in
bijvoorbeeld een bewaarcel, dan zal de
ruimte met veel meer schimmelsporen
besmet zijn dan wanneer dit niet het geval
was. Er zijn geen aanwijzingen dat de bollen zelf met de schimmel besmet kunnen
zijn na langdurige warme bewaring.

SYMPTOMEN
Botrytis cinerea veroorzaakt tijdens de
broei sterk verschillende symptomen.
Dit is afhankelijk van de plaats van de
aantasting op de planten en van de omstandigheden. De vier vormen van Botrytis
cinerea die tot uiting komen in de tulpen
zijn Botrytis-rot, grauwpluis, wortelrot en
spikkelspruiten
Botrytis-rot treedt op onder de bol waar
na het planten de wortels onder de huid
zijn gegroeid of aan de punt van de bol. De
bol wordt daar vuilwit of lichtbruin van
kleur en dat weefsel wordt snel donkerder. Eerst is er grijswit schimmelpluis te
zien, daarna vormen zich zwarte platte
sclerotiën. Deze zijn beduidend groter
dan de sclerotiën van Botrytis tulipae.
Door de aangetaste bollen ontstaan in de
kas tulpen met lichtgroene, glanzende
bladeren en vaak fletse bloemen. Ook
kunnen tulpen pleksgewijs kort blijven. In
de stengel of bladeren ontstaan makkelijk
scheurtjes of barstjes ontstaan waardoor
de plant makkelijk breekt.
In de kas groeit de schimmel op beschadigde bladeren. Daarbij ontstaat een
grijs, grauw schimmelpluis dat makkelijk
verstuift. Op gezonde delen van de plant
ontstaan geen ‘pokken’ zoals bij Botrytis
tulipae (vuur) wel het geval is.
In de bewortelingsruimte kunnen door
de bakken gegroeide wortels uitdrogen.
Hierop groeit dan gemakkelijk de grauwe
schimmel. Of als tulpen met een grote
wortelmassa onder de bakken vanuit de
bewortelingsruimte op de kasgrond of op
dichte tabletten worden geplaatst kan Botrytis cinerea beschadigde en opgesloten
wortels aantasten.
Spikkelspruiten ontstaan vaak onder bakken waarvan de wortels in de bewaring
zijn aangetast door wortelrot. De sporen
op die aantastte wortels vallen op de
spruiten van tulpen in de bakken daaronder en geven dan aantastingen in de vorm
van donkerbruine tot kleurloze stippen
ontstaan. Deze spikkels groeien in de kas
niet verder door. In enkele gevallen ontstaat in de kas bij een ernstige aantasting
een misvormd blad.
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niet te veel uit drogen. Pas de ventilatie
op de vulling van de cel of de ethyleenconcentratie aan, zodat de luchtvochtigheid niet onder de 60% daalt.
Minimaliseer de circulatie bij bewaring
in palletkisten. Tijdens de warme bewaring is dit alleen goed mogelijk door het
toerental van de systeemventilatoren te
verlagen. Met een aan/uit-regeling loopt
het ethyleengehalte in de kist te hoog op
tijdens stilstand van de ventilator.
Gezond en gaaf uitgangsmateriaal te
gebruiken, zeker voor de laatste trekken
van het seizoen.
Tijdig planten gaat verdere uitdroging
van de bollen tegen, waardoor de kans
op Botrytis kleiner wordt.
Gebruik, in plaats van verse protgrond,
oude potgrond of het vermeng ca. 25%
oude potgrond met nieuwe potgrond.
Gebruik geen houten fust maar plastic
fust.
Strooi de bakken af met wit zand, dit remt
aantasting.
U itdroging van de potgrond na het
opplanten tegen gaan. De mate van uitdrogen is in elke cel anders. Laat indien
nodig het condenswater op de vloer
lopen.
Houd de RV in de bewortelingsruimte
hoog (+ 99 procent). De wortels drogen
door de hoge luchtvochtigheid niet uit en
zijn daardoor minder gevoelig voor aantasting.
Verlaag eventueel de temperatuur om de
wortelgroei te beperken.
Voorkom uitdroging van de wortels onder
de kisten in de bewortelingsruimte.
Niet in kisten met dichte bodems of op
dichte tabletten broeien.
Na de teelt het plantmateriaal dat achterblijft afvoeren.
Broeifust schoonmaken en opruimen in
een andere ruimte dan de opplantruimte.
Na afloop van het broeiseizoen de kasruimte en celruimtes goed schoonmaken.
Ontsmet bij twijfel in 0,5% Topsin M +
0,5% captan + 0,25% Scala of 0,5% Topsin M + 1,5% Securo.
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