Bacterieziekten in
dahlia veroorzaken
veel uitval
Verwelkingsziekte, knobbelziekte en
woekerziekte in dahlia komen de laatste
jaren steeds vaker voor. Gevoelige cultivars
vertonen op het veld uitval en in de schuur
kost het nakijken op aangetaste knollen veel
tijd. Periodes van regen in de zomer leveren
hierin ook zeker een bijdrage, maar besmette
oplegknollen zijn bijna altijd de oorzaak van
het probleem.
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Drie bacterieziekten
in dahlia
Verwelkingsziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Dickeya
dianthicola. Deze leeft voornamelijk in de houtvaten. Dit zijn fijne kanaaltjes in de stengel, waardoor het watertransport van de
wortels naar de bladeren plaatsvindt. De bacterie tast de houtvaten aan, waardoor het watertransport wordt belemmerd. Aangetaste houtvaten worden bruin. Bij een dwarsdoorsnede van
de stengel zijn bij zulke planten bruine stippen te zien. Bij een
ernstige aantasting wordt een bruine kring rond het merg zichtbaar. Knollen vertonen geheel of gedeeltelijk verrotte vingers.
Licht aangetast knolweefsel is grijsbruin van kleur. Bij zwaardere
aantasting is het weefsel nat, verrot en ruikt het onaangenaam.
Het verschijnsel ‘ploffers’ op het oplegrabat wordt ook door een
bacterie veroorzaakt.
Uit onderzoek is gebleken dat Dickeya, die is onderverdeeld in
zes subsoorten, niet in alle gevoelige bolgewassen voorkomt. Zo
werden in hyacinten vrijwel alleen D. dadantii en D. solani aangetroffen. In dahlia lijkt alleen D. dianthicola voor te komen, dus
het agressieve snot in hyacint wordt veroorzaakt door een andere bacterie dan die ploffers in dahlia veroorzaakt. De kans dat de
teelt van dahlia na hyacint of omgekeerd een probleem oplevert,
lijkt dus erg klein.
Knobbelziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Agrobacterium tumefaciens. Aan de basis van de stengel, vooral op de
kraag, maar niet op de wortels, komen wratachtige woekeringen voor. Deze kunnen zeer verschillend van grootte zijn van 1
tot 10 cm in doorsnede. A. tumefaciens is een grondgebonden
bacterie die in de natuur vrij algemeen voorkomt. Niet elke
A. tumefaciens-stam veroorzaakt echter een knobbel. De knobbelbacterie kan ongezien meekomen met plantmateriaal of is al
aanwezig in de grond. Infectie van een plant vindt plaats via wonden. De knobbels die vervolgens op wortels, wortelhals en soms
op bovengrondse delen ontstaan, variëren in grootte en kunnen
leiden tot bladverkleuring, dwerggroei en zelfs tot afsterven van
het gewas.
A. tumefaciens komt over de hele wereld voor en heeft een groot
aantal waardplanten, waaronder dahlia, chrysant, roos, aster,
Gypsophila, Prunus en rododendron.

Woekerziekte veroorzaakt bloemkoolachtige
structuren op een dahliaknol, waarop een groot
aantal knoppen ontstaat.
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Woekerziekte wordt veroorzaakt door Rhodococcus fascians. Dit
is een ander type woekering en heeft meer een vertakte structuur.
Op de kraag en het stengeldeel vlak daarboven komen bloemkoolachtige woekeringen voor. Hierop ontstaat een groot aantal knoppen, die soms blauwrood van kleur zijn en vaak zwakke,
dunne spruiten vormen.
De bacterie R. fascians tast ook andere bol- en knolgewassen aan,
zoals dahlia, gladiool, lelie.
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Delphy-onderzoek
in 2021
Aankomend jaar gaat Delphy onderzoek doen naar de
drie belangrijkste bacterieziekten: verwelkingsziekte/ploffers (Dickeya dianthicola), woekerziekte (Rhodococcus fascians) en knobbelziekte (Agrobacterium tumefaciens). Daarbij staan de volgende vragen
centraal:
• Hoe zijn (latent) besmette knollen en stekken te
onderscheiden van gezonde knollen en stekken?
• Hoe is de verspreiding van bacterieziek zoveel
mogelijk te beperken?

D

e omstandigheden op het oplegrabat zijn optimaal
voor bacteriën. Bij warme, vochtige omstandigheden vermeerdert een bacterie snel. Bij overlangs
water geven, stek snijden of plukken, wordt de
bacteriën verspreid, die de knol binnendringen via wondvlakken. Geplukte stekken van een aangetaste knol vallen
op het land uit of leveren (latent) aangetaste knollen op.
Daarom is het belangrijk dat de oplegknollen vrij zijn van
een aantasting.

MAATREGELEN
Tegen bacteriën zijn diverse maatregelen te nemen:
• Gebruik voor het stekken uitsluitend verse grond en
gezonde knollen.
• Start bij voorkeur met bacterievrij uitgangsmateriaal
verkregen via weefselkweek.
• Bestrijden is lastig. Daarom is een besmetting voorkomen
cruciaal. Hierbij is het van belang hygiënisch te werk te
gaan en wonden zoveel mogelijk te voorkomen.
• Verwijder Knollen waarop zich tijdens de stekperiode
knobbels of woekerziekte ontwikkelen, vernietig deze.
• Grondontsmetting werkt niet. Check daarom goed
het vruchtwisselingsschema en plant niet achter
waardplanten van de drie genoemde bacterieziekten.
• Verwijder planten op het veld die symptomen tonen.
• Maaien is een belangrijke route van bacterieverspreiding.
Reinig de lintzaag met een desinfectiemiddel bij een
partijwisseling.

STENGELSELECTIE
Selectie van oplegknollen op verwelkingsziekte is mogelijk
door met een scherp mes de stengel vlak boven de knol
dwars door te snijden. Indien de bacterie in de knol aanwezig is, kunnen op het gladde wondvlak bruine stippen of ringen te zien zijn. Ontsmet het mes in spiritus na het aansnijden van een verdachte knol. Belangrijk is dat stengelselectie
kort na rooien plaatsvindt. Door de zieke en twijfelachtige
knollen niet op te leggen, kan een partij aanzienlijk opknappen. Maar niet alle aangetaste knollen zullen met deze
aanpak worden gevonden.

WEEFSELKWEEK
Omdat stengelselectie geen waterdichte selectiemethode is,
moet het uitgangsmateriaal van gevoelige cultivars af komstig zijn uit weefselkweek. Met weefselkweek is het mogelijk
bacterievrije plantjes te produceren. Door 1.000 weefselkweekplantjes per cultivar aan te kopen, is het mogelijk om
daarvan na drie groeiseizoenen circa 500.000 knollen te

Bij een aantasting door de bacterie Dickeya
gaan knollen rotten.

verkopen. Omdat cultivars opnieuw besmet kunnen raken,
is het belangrijk jaarlijks 1.000 weefselkweekplantjes per
cultivar aan te kopen.

BEDRIJFSHYGIËNE
Zodra de weefselkweekplantjes op het bedrijf arriveren,
kan alsnog een bacterieaantasting plaatsvinden. Hygiëne is
zeer belangrijk om de plantjes gezond te houden. Kweek de
plantjes in een afgescheiden ruimte op. Dit geldt ook voor
het afharden. Plant de plantjes op het veld gescheiden van
gangbare dahlia’s. Hanteer een bufferzone van circa 2 meter.
De bacterie kan door veel neerslag of beregenen worden
verspreid. Kies voor een perceel met een goede ontwatering. Ook bij mechanische beschadiging door bijvoorbeeld
maaien of rooien, wordt de bacterie verspreid. Begin daarom
altijd met werkzaamheden in de weefselkweekplantjes, om
besmetting vanuit de gangbare dahlia’s te voorkomen. De
geoogste knollen uit weefselkweek moeten gescheiden van
de gangbare dahlia’s worden opgelegd. De geplukte stekken
groeien uit tot oplegknollen voor het nieuwe seizoen. De
kans op uitval door bacterieziekten wordt met deze maatre12 maart 2021
gelen aanzienlijk verkleind.
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