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Bij de bestrijding van zwartvruchtrot (Stemphylium
vesicarium) wordt getracht infecties op de boom tegen te
gaan. De infectiebron wordt nog niet aangepakt. Door juist
de infectiebron aan te pakken, kan de bestrijding
verbeteren. Maar dan moet wel bekend zijn waar de
infectiebron zich in de boomgaard bevindt. Zwartvruchtrot
overleeft op dood organisch materiaal. Hoeveel
zwartvruchtrot in een boomgaard en op welk type materiaal
zit, is niet bekend.

Resultaten
•

•
•

Doel

Zowel in het voorjaar als in de zomer werd de
schadelijke Stemphylium vesicarium vooral op
afgevallen bladeren, afgevallen vruchten en dood
onkruid gevonden.
In het voorjaar werd relatief weinig gevonden, terwijl zij
in de zomer de schadelijke zwartvruchtrot veel vaker
en in veel grotere hoeveelheden aantroffen.
De behandeling met de antagonist Trichoderma bleek
zeer effectief tegen zwartvruchtrot te werken. In Zuid.
Europees onderzoek werd dat ook gevonden.

Lokaliseren van infectiebron zwartvruchtrot in de
boomgaard en vermindering daarvan.

Opzet

•

•

Bemonstering van organisch materiaal in het voorjaar
en de zomer bij 21 telers. De bemonsterde typen dood
organisch materiaal waren: snoeihout, afgevallen
peren, mummies in de boom, dood onkruid, champost,
dood gras en afgevallen perenblad.
Plant Research International heeft een toets ontwikkeld
om de ziekteverwekker van zwartvruchtrot te kunnen
meten. Daarmee kunnen de verschillende typen dood
organisch materiaal geanalyseerd worden op
hoeveelheid ziekteverwekker.
Aangetast blad behandelen met de antagonist
Trichoderma om zwartvruchtrot te bestrijden.
Percentage bedekking met v ruchtlichamen v an zwartv ruchtrot

Praktijk
•

Percentage bedekking met conidiosporen v an zwartv ruchtrot
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Door het verwijderen van blad en ander dood
organisch materiaal kunnen telers de ziekte aan de
bron bestrijden. Dit zou met een bladzuiger kunnen. In
de fruitteelt zijn daar al apparaten voor ontwikkeld.
In 2011 zetten PPO en PRI het onderzoek voort met de
antagonist en het bladzuigapparaat.
Bij een aantal bedrijven met aantasting in 2010,
kunnen volgend jaar proeven worden gedaan met de
antagonist en het bladzuigen. Bedrijven die interesse
hebben, kunnen zich melden bij Peter Frans de Jong
(0488 473744, peterfrans.dejong@wur.nl).

