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Probleem
De ziekte ‘droge mollen’ ontstaat als champignons geïnfecteerd
raken met sporen van de schimmel Verticillium fungicola
var. fungicola of Verticillium fungicola var. aleophilum. De
schimmel komt in teeltcellen via vliegen, stof of dekaarde.
Geïnfecteerde champignons zijn onverkoopbaar. Geschikte
chemische bestrijdingsmiddelen zijn steeds minder beschikbaar.
Bedrijfshygiëne is waarschijnlijk een belangrijk controlemiddel.
Betrouwbare monitoring is daarvoor nodig. De huidige visuele
inspectie op symptomen is te laat, omdat de ziekte zich op het
moment van waarnemen al aan het verspreiden is.

Onderzoek
Het doel van het onderzoek is om te voorkomen dat de schimmel
Verticillium fungicola zich ontwikkelt en verspreidt in champignonteeltbedrijven en dat dit leidt tot minder opbrengst.
• Het ontwikkelen van een toets die de veroorzaker van de
ziekte ‘droge mollen’ tijdig detecteert
• Onderzoeken hoe de ontwikkelde toets kan bijdragen aan de
controle op de ziekte ‘droge mollen’ in de praktijk

Hulpmiddelen voor veegtest.

Resultaten
•
•
•

Een TaqMan PCR-toets is ontwikkeld die specifiek V. fungicola
var. fungicola en V. fungicola var. aleophilum detecteert
De Taqman PCR-toets kan 10 sporen detecteren als ze van
schone sporensuspensie afkomstig zijn
Door remming van PCR in praktijkmonsters is detectie van
minder dan 1000-10.000 sporen op een veegdoekje van een
veegtest niet mogelijk. Detectie op vliegen gaat efficiënter

Praktijk
•

•

Besmettingen van minstens 10.000 sporen V. fungicola var.
fungicola of V. fungicola var. aleophilum zijn via veegtesten
aan te tonen in de champignonproductieketen
Detectie van de ziekte ‘droge mollen’ door analyse van
champignonvliegen lijkt doeltreffender. Toetslaboratoria
kunnen de testen uitvoeren

		

Symptomen van Verticillium infectie.
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