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Voorkomen is beter dan genezen

Mycosphaerella: schoon s

Mycosphaerella kan een gewas ernstig aantasten. Voorkom daarom condens op het gewas en voorkom beschadigingen.

Mycosphaerella is vooral in komkommer een toenemend probleem. De schimmel veroorzaakt
vruchtrot, maar tast ook het gewas zelf aan. Ook in augurken, courgettes, meloenen en
anjers komt het voor, maar veroorzaakt daar geen grote problemen. Net als voor de meeste
aantastingen geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen. Zeker omdat de chemische
bestrijders niet honderd procent effectief zijn.

TEKST: BERNADETTE HOEFSLOOT

BEELD: PPO, MIN. L ANDOUW CANADA
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via sporen die zich bevinden op aangetast
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ward met botrytis, maar echt nodig is dat
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starten het belangrijkst
begint al met het ontsmetten van de kas

telen van een stevig gewas. De bemesting

tussen twee teelten in. Het schoonspuiten

speelt hierbij een belangrijke rol: houd de

Mycosphaerella
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Bestrijding
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Er zijn verschillende chemische midde-
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rella zijn nog niet op de markt. In 2005

en door mycospha-

wordt onderzocht of biologische midde-

erella aangetaste
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len ook werken tegen deze schimmel.

vruchten.

Tijdens de teelt is het in de hand houden
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van
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Onderzoek

Groeiservice. Onderzoek heeft namelijk

condensdruppels.

Omdat mycosphaerella een toenemend

al aangetoond dat het tijdstip van de
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tuinbouw momenteel de mogelijkheden
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Het onderzoek zal zich dan niet beperken

sporen in het gewas voorkomen.
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ders, maar zich ook richten op andere
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mel, omdat dit het natslaan van het
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De schimmel mycosphaerella zorgt
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beweren dat die verschillen bestaan. Er

regelmatig voor problemen in de
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wordt overigens ook beweerd dat meel-
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van een aantasting spelen hygiëne
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gen dan de niet-resistente rassen. Alleen
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Gebeurt dit wel, dan bestaat het gevaar

onderzoek kan aantonen of deze ver-

Chemische bestrijders bieden enig

dat er een vochtlaagje ontstaat op de sten-

onderstellingen hout snijden.

soelaas, maar werken zeker niet

gel en de rest van het gewas. Dit zou de

Interessant is het ook om te onderzoeken

afdoende. De mogelijkheden van bio-

kieming en de verspreiding van de sporen

of het nut heeft een waarschuwings-

logische bestrijding zijn in 2005

alleen maar bevorderen.

systeem voor sporenvluchten van mycos-

onderwerp van onderzoek op PPO

Een andere maatregel die helpt bij het

phaerella in het leven te roepen, zoals

Glastuinbouw.

voorkomen van mycosphaerella, is het

onlangs aan de orde kwam tijdens de lan-

van

mycosphaerella-sporen
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