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Zomergerst
Emelten / Ritnaalden

Weggevreten plantenwortels

Gewas blijft
pleksgewijs achter in
groei

Sterk uitgestoeld
gewas

Ruim
stikstofaanbod

Neem voor de zekerheid een
grondmonster!!!

Wortelstelsel warrig en sterk
vertakt met langgerekte
wortelknobbels

Graswortelknobbelaaltje

Bladpunten verkleuren
roodachtig, wortels sterk
vertakt. Vanaf begin juni
cysten zichtbaar op wortels

Havercystenaaltje

Wortelstelsel warrig en sterk
vertakt èn kleine bruine
puntjes op de wortels

Wortellesie aaltje

Planten blijven klein. Hier en
daar gele bladeren, begint
bij top. Soms ook paars/rode
verkleuring bladeren

Vergelingsziekte
Neem voor de zekerheid een
grondmonster!!!

Slecht uitgestoeld, eventueel
strooibanen zichtbaar

Stikstofgebrek
Fosfaatgebrek
Kaliumgebrek

Blad donker grauw-groen, plant
slap. Mogelijk bruinachtige vlekken
op het blad en rood-bruinige
verkleuring van bladpunten

Magnesiumgebrek
Mangaangebrek
(hoge pH)

Overdwarse streping
op bladeren (tijgering)
Strepen op de
bladeren

Verkleuring van het
blad of strepen op
het blad

Denk ook aan pH!

Oudere bladeren
verkleuren paars

Donkere nerfachtige streepjes steken af
tegen lichtgroen of geel verkleurd blad.
Later vrij lange en brede strepen in
lengterichting van blad, soms onderbroken

Netvlekkenziekte

Knik in blad, slap
voddig gewas

Licht groen tot geel

Metname op bovenkant van
blad kleine, ronde, licht gele
sporenhoopjes. Vaak
omgeven door groene zoom

Dwergroest

Gele strepen in lengterichting (sporenhoopjes).
Vingers worden geel bij
vegen over plant.

Gele roest

Wit grijs schimmelpluis
op bladeren, later
grauw bruinig.

Meeldauw

Vlekken op overgang bladschijfschede. Jonge aantasting: waterige
vlekken. Oudere aantasting: grijs of
geelachtig. Rand is paars bruin.
Gele plekken. Zoete, kleverige,
glimmende stof op blad en aren. Hierop
kunnen zwartschimmels ontwikkelen
waardoor vies en grauw uiterlijk
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Bladvlekkenziekte

Bladluizen
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