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TOMAAT

Toenemende problemen
met Botrytis in tomaat

BOTRYTIS

Verlagen infectiekans met wondafdekkingsmiddel Scania Vital Silica

Stijgende energiekosten, krachtige onderstammen voor voldoende groeikracht tegen het Pepinovirus, botrytisgevoelige
variëteiten, het wegvallen van chemische middelen en grillig weer. Het zijn allemaal factoren die de problemen met
Botrytis in de hand werken.
T E K S T E N B E E L D : A R J O VA N L E N T E R E N ( N I C . S O S E F )

De basis voor de beheersing van Botrytis blijft liggen bij het verlagen van de infectiedruk. Chemische behandelingen bieden
vaak een deel van de oplossing. Maar omdat zichtbare aantastingen al twee tot drie weken eerder worden geïnfecteerd,
moet een teler vooral preventief maatregelen nemen. En omdat
stengelbotrytis onvoldoende wordt bestreden is dit niet altijd
voldoende.

Verlagen infectiedruk
Botrytis verspreidt zich voornamelijk door sporen. De infectiedruk kan dus worden verlaagd door de hoeveelheid sporen in de
lucht van de kas zo laag mogelijk te houden. Dit kan onder andere door aangetaste planten en plantendelen zoals stengels zo
snel mogelijk uit de kas te verwijderen.
Aangetaste plantendelen produceren miljoenen sporen. Afvoeren
moet daarom gebeuren in gesloten containers. Gooi dit materiaal
zeker niet op afvalhopen, die windafwaarts van de kas liggen.
De conidiosporen zijn de belangrijkste vorm van verspreiding
van Botrytis in de tomatenkas. Deze sporen kunnen echter pas
kiemen wanneer de vochtigheid in het microcklimaat voor een
langere periode hoger is dan 90% RV of wanneer water aanwezig
is. Verse wonden zijn de ideale plek om sporen te laten kiemen
aangezien plantensap ook nog de nodige voedingsstoffen bevat.

Verlagen infectiekans
Wanneer de spore begint te kiemen dan gaat de kiembuis van de
spore de plantencellen penetreren. De kiembuis moet proberen
door de twee beschermlagen van de plantencel te raken namelijk de waslaag en de cutinelaag. Dit gebeurt door een ingewikkeld proces van opeenvolgende biochemische reacties met
zuren en enzymen.
Silicium is van essentieel belang bij het opbouwen van de cel-

Het infecteren van beschadigde cellen is voor de botrytisspore eenvoudig. Zorg daarom
dat gemaakte wonden zo gaaf mogelijk zijn of dek deze af met een wondafdekkingsmiddel.
wanden en maakt de penetratie van de kiembuis in de celwand
lastiger.
Het infecteren van beschadigde cellen is voor de spore natuurlijk
een stuk eenvoudiger. Daarom is het voor een teler belang ervoor
te zorgen dat gemaakte wonden zo gaaf mogelijk zijn. Daarmee
kan hij de hoeveelheid beschadigde celwanden beperken.
Bovendien moet de wond zo snel mogelijk zijn opgedroogd. Dit
is voornamelijk te realiseren door teelttechnische maatregelen:
het aanhouden van een minimum buis, 's morgens bladsnijden,
het gebruik van ventilatoren en de celspanning verlagen door
het beperken van de worteldruk.

Wondafdekkingsmiddel
Ter bestrijding van Botrytis kan Scania Vital Silica een goed
hulpmiddel zijn. Dit is een biologisch wondafdekkingsmiddel
bestaande uit Silicium en Jodium (ontsmetting). Het middel
heeft totaal geen negatief effect op de plant. Zelfs uitgesneden
botrytiswonden of open wonden kunnen, zonder enig negatief
effect op de plant, worden behandeld.
Scania Vital Silica is een legale toepassing die alle medewerkers
kunnen en mogen uitvoeren.
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