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te verbieden zich te beroepen op een
contractueel vastgelegd betalingsbeding. Hij kan daarom de aannemer
gebieden de sleutels af te geven,
eventueel onder beding van een
dwangsom indien dit niet vrijwillig

binnen de vastgelegde termijn gebeurt.
Als bouwheer kan u zich dan ook op de
werfvergadering hiernaar gedragen en
in het proces-verbaal laten vermelden
dat u uitdrukkelijk de onmiddellijke
afgifte van de sleutels eist.
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Bereikt men geen akkoord dan is het
aangewezen om dadelijk een aangetekende ingebrekestelling te zenden.
Tenslotte kan men zich nadien steeds
tot de rechter wenden. Q

ILVO-onderzoeker Mathias De Backer
verdedigde op 21 augustus zijn doctoraat over
de gevreesde schimmelziekte ‘Japanse roest’
bij chrysant. Via dit doctoraat zijn belangrijke
stappen gezet in de richting van een meer
duurzame beheersing van deze ziekte.
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KARAKTERISERING EN DETECTIE VAN
PUCCINIA HORIANA OP CHRYSANT
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V Een betere kennis van de pathogeen en inzicht in de mechanismen van
overerving van resistentie tegen de ziekte, laat toe om duurzamere
controlestrategieën te ontplooien tegen Japanse Roest bij chrysant.
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in verschillende aspecten van de chrysantenteelt.
• Veredelaars kunnen hun nieuwe cultivars in een vroeg
stadium screenen op resistentie tegen de ziekte door
middel van een verder geoptimaliseerde biotoets. Door
gebruik te maken van een combinatie van specifieke
schimmelisolaten kunnen de cultivars met een resistentie
tegen alle gekende pathotypes worden geselecteerd.
Toekomstige identificatie en karakterisering van plaatsen
in het DNA die geassocieerd zijn met resistentie tegen P.
horiana in chrysant kunnen leiden tot merker-geassisteerde selectie van cultivars.
• Door middel van moleculaire detectie van sporen in
luchtstalen kan de epidemiologie van Japanse roest verder
worden bestudeerd. Deze detectietechniek leent zich in de
toekomst mogelijk voor de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem. Met behulp van de moleculaire
merkers kunnen ook bepaalde exotische genotypes met
een verhoogd risico voor de chrysantenteelt in onderschepte schimmelisolaten worden geïdentificeerd. Dat is
belangrijk in de evaluatie van de quarantainestatus. Q

Meer informatie bij:
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Kurt Heungens, ILVO onderzoeksleider
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