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Verslag van de proef betreffende andijvievoetrot over het jaar 1956.
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BNHrtfetatie» voer é» Groente»« «si Fruitteelt onder Glas rfMfe»
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inleiding
Hoewel men in Wageningen naar de oorstaak van deae «lekte eoekt, werd dit
jMr oofc in Haatâwyk met het mêm»mk begonnen? enerayda «ra 0?«** de oorsaak

Bteer te weten te komen» andersfjds cm eodanige advlessen aas de praktijk te kun»
bas gevent dat men de ziekte zoveel mogeiyk low tegengaan.
Be eerete tekenen tan deae ziekte *yn bet optreden va© gedeeltelijke geel
verkleuring van de buitenete bladeren. Verbolgens kleuren ook meer naar Mn»
nengelegen bladeren geel en sterft depplant af. Snijdt nen een aangetaste plant
overkange middendoor» dan Is een typleche bruinzwarte verkleuring waar te ne
men in het binnenete gedeelte Ta» de "voet« (wortslMla en stengelvoet) welk»
sieh bij ernstiger aantaetirsgi naar de bladbases uitstrekt« Ook btf het begin
van het optreden van de bl&dverkleurlngen is een dergelijke verkleuring na doe»,
anydea te alen.

PraktiiTo^arnemlngen.
In het oonsulentaohap *0 ßravenhage treedt óeae «lekte voornamelijk op
rond Leid eendein in het voorgaar (gelichte en vollegronda andyvie)| en in het
Veetland in het najaar (nateelt na tomaten)•
In het gebied rond Leldeendam worden de aaagetaete planten voornamelijk in de
gaalbakken gevonden« BIJ het wltplaaten gaan de tuinders m de ileke plekken
heen mmr toch treedt bij de uitgeplante andyvie nog enige wegval op» Naarmate

de boieratewperatuur stijgt (riel-guni) verdwijnen de uitmraSig* apnptonsen weer*
re reed» aangetaste planten groeien door, enaljn vas gesoade alleen te on»
d«recheiden» doordat de eersten aohter a^n in groei# Snijdt men dergel>|ke plan
ten ©verlange middendoor» iaa is nog wel een bruia-awart© verkleuring waar te
ne*nen. De prakte spreekt dan ook wel van «slaper»"#
In de corner gijn vrijwel gem vo©trotte planten .weer aan te treffen. Pat de

böderatemperatttur een rol speelt bleek de«e apner» toen tengevolge va« het kou*
de* natte weer» tot in Juli aieke planten werden aangetroffen*

In het Veatl&nd# met

nam

rond de dorps® *» Gravenaaade» lïonaeleradijk en

Poeldijk» waar in september de aai"vie onder koud staand glas wordt Mitgeplant»
tójn de gevolgd van deaelekte ernstiger. Bij ie planten in de ssaalbakken sijn
vrywel nooit uitwendige «paptOESW waar te nemen.

Pas 10-14 dage» m het uitpotsn van 4« plant«» wordt de aantasting siohtbaa*.
Sea herstel treedt bu niet neep op, alle aangetaste planten sterten af, hetgeen
ia taeerdere getallen neerkwam op een wegval van 4Û-5CKC»
BIJ overlaogsemiâdeiiâoorsn '-dea van een aantal planten uit een aa&lbed blekei
enkele een broin-awarte verfclewring in de voet te hebben« 1W 2 raeeet gebruikte
rassen».Haarlemmer*olblad en no 5 können beide aangetast worden.

In de praktijk s?m ver®oàlll©»de aantijgingen, dat 4« planten in het «aai-»
bed reeds werden »acetaat# Op de verschillende bedrijen in lideend«« werden
in de aaaibakfcen duidelijk sichtbare zieke planten aangetroffen. Hoewel dergs-

l$ce pi-aten uiteraard niet werden uitgepoot, ie de ton»#

m

toch siek materi

aal te gebruiken aunweaig. Ka bet Mitplanten vallen dan ook een aantal planten i
weg ©f blijven achter in groei# Iet aantal aangetast© planten
eehter veel geringer dan dat in het Veetland, waar

mm

m

het uitpoten is

niet .kan Bien of aieke o

gesonde planten worden uitgepoot.
In enkele gevallen kan een verschil in plaatmteria 1 worden geconstateerd
In een warenhui» met andijvie bleke» 2 kappen vrtf ernstig van voetrot te lijden
te hebben) de planten in de overige kappen wareh gesond. Het bleek, dat bij ge
brek aan pootbare plant, va» een andere tain plantmteriaal wae vertekent
waarnee de laatste 2 kappen waren beplant.
In een -ander .geval betrof het 2 warenhuizen «et andijvie, waarvan een ge

deelte last had van voetrot. liet bleek, dat in beide Warenteilen des« planten
afkomstig waren van 1 saaibed. Be niet aangetast® planten kwamen va® een ander

saaibed* Ook ia het geval bekend, w&arbïj 2 kassen met andijvie geplant waren,
afkomstig van i aaaibeà# Terw^l in de ene.kas geen voetrot optrad, hadden, de
planten in de andere kas er vr||• ernstig v«n .te lijden» Se nAgGlî$tehaid bestaat,

dat slechts e®n gedeelte van de planten stok w&ss, die toe*allig in ün kas te-,
reeht kwasten*
Laboratoriumproeven.
Van een bedrijf in Leidnendam werd wat grond verzwseld uit sen aaalbak,
speciaal van plaatsen, wmsr voetrotsieie® plant®» hadden gestaan (april 1955)*
Sen gedeelte van âme grond werd in potten gedaan, waarna er gessonde andijvieplantjes in werden geplant# ïTa ongeveer 3 weken bleek 60$ van deae planten de«
voetrot te sïjn aangetast. Fen tweede gedeelte van van des# grond werd seret ge

Bt Offsd waarna er geltend« andijvieplantjes werden ingeplant. Na 24 dagen vertoon
T-ese bleven alle getond# Een derde gedeelte werd in een kist buiten geset.
Hierin werden in oktober 1^55 andijvieplanten geplant, Na 24 dagen vertoon
den 45$ va« de planten voetrotspmptoiaen«

fan een ea ibed uit *e Qravensands werden 25 andijvieplanten verkregen, om op
sen eventuele voetrota&ntastlag te ondersoeken. Van dit aanlbed waren 3 kasse®

«Mit auil$rl« geplant, waaris wegval ten gevolg« van te«trot voorkvaa. Van de««
f5 plantai» waaraan uitwendig niets bisouder« was t» sien» bleken .19 «en iarafr.
dige bruin-zwarte verkleuring 1« hebben»
fttt aen soheerme® werden ov®rlangese en dwars* doorsneden door aangetast® Hvoe~
t«n" gemakt. In des« coup©« konden geen achitw-iels, en ook. geen bakterien Vör
den wasrgeaoiaen. Vel waren de wanden van de houtvat«n bruin #?©kl«ard* Om de
pathologische anatomie beter te kunnen beetuderen» w«rd«n «en aantal aaoget&ete
plant»"voeten" gefixeerd en ingebet in paraffin«•
Hiervan sullen micratoora coup«« geimakt werden« Tan een groot aantal aan»
getaste planten werd de?*oetM ©chooageiaaakt» gedesinfecteerd

minuut in su

biimaat l d.p»m*j ^ uur spoelen .im leidingwater)» overlangs doorgesneden en uit
gelegd op Kere»agar voedingsbodem©» Van dese delen werden 0 ecMinraela geieo»
leerd » behorend tot de volgend© feslaohten» •
Fuwrittn

32

Cepbaloaporàum 27
Ehieoctonia

14

fltto«r

14

Alternarla

5

Botrytis

4

Gylindrocarpon 1
Colletotrichum 1
Onbekend

1

vaü

d«®e geslachten werd ia laar» Fueariuia gedetermineerd aie P» o*yepo»
riiaaf Khiaootonia ala Kh.aol&ai» Gylindrocarpon «Is C. radicicola» Colletotri»
«hum al» C» atrowentariiiw» terwijl êön seMmel nog niet gedetermineerd ie*
Afgeaien van de asprojihgrtm (Cepteloaporinis en ütoor) sullen d« nader« eohim.
mêla waarschijnlijk secundair aïja» geai«n de praktljfe-waarnemingen•
Hit aal nader bekeken worden»
Hoewel er nog niet voldoend# positieve gegeven« aljn» blijkt toch wel» dat de
aaaigrond van betekenis ie* Waarschijnlijk kan de aantaating worden verminderd
of tegengegaan» door deze graaft te ontawetten» bijv. door etomen» Hiero?er ml»
len la 1957 proeven worden verriebt« Tat de stekte in de grond ten overblijven
bleek ook su weer*
Ia Verticillluro de oorzaak?
H«5» Ir. Bakker {ï»P*Q») denkt aan de Mogelijkheid, dat «ta Vertioilliu»stam d« veroor«aker van het voetrot kan «Ijn» 2HJ kws» tot deze conclusie op
grond van «en soortgeiyk© aiekte btj witlof» waarvan Vertioilliu® al» oorsaak
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kon want*a »angewesen. Bat des« witiof-staw ta» vertioillium konden, n®. Inooulatie, "bij andijvieplanten inderdaad de v aetrotsyiaptQraen worden verkregen.

Ook de waarnemingen ia de praktik wijssen op een Yerticilliumaantaatingt
eovel wst da symptomen

als

de tijd van optreden fcetreft. Tot BH tos ie eoriter

»eg nooit Verticilliu» uit aangetaste andyviepl&nten geïesoleerdf eodat deae
«ohiraael dus {Jnog ?) niet ala oora&ak iran het voetrot tos werden aangemerkt.
In J»t tcoBKMid» 4aar zal hot oaderaoek eerder worden voortgeaet.
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Inwendige bruin-zwart verkleuring.
Typisch symptoom van voetrot bij andijvie.

