De schimmel Fusarium is een veel voorkomende
schimmel die met zijn vele soorten heel uiteenlopende gewassen kan aantasten. Zo is er in
grassen al een aantal soorten dat schadelijk kan
zijn. De schimmels Fusarium sa/ani, Fusarium
culmorum, Fusarium poae, Fusarium avenaceum,
maar vooral Microdochium niva/e kunnen onder
uiteenlopende omstandigheden schadebeelden
geven in sport- en golfvelden. Microdochium
nivale is een schimmel die nu schade kan
veroorzaken. Het aanhoudende zachte
winterweer is ideaal voor de ontwikkeling van
deze schimmel.
Schimmels en namen
Wat vaak een erg verwarrende factor kan ziJn, is

de uiteenlopende naamgeving die wordt gebruikt
voor schimmels. Dit geldt niet alleen voor
Fusarium spp., maar is een probleem dat zich
ook bij andere schimmels voordoet. Zo is de
'sneeuwschimmel' bekend onder de naam
Fusarium niva/is, Microdochium niva/e of
Gerlachia nivalis. Het stadium dat zich uit in het
gras is het actieve en ongeslachtelijke stadium
van de schimmel en draagt de naam Fusarium
nivalis. Wanneer de schimmel onder ongunstige
omstandigheden wordt gedwongen te overleven,
zal de schimmel zich geslachtelijk gaan
vermeerderen. Deze geslachtelijke vorm,
Microdochium nivale genoemd, wordt in de
praktijk nauwelijks waargenomen. De naam
Gerlachia nivalis is een oudere naam voor

dezelfde schimmel die officieel niet meer wordt
gebruikt, maar nog in veel boeken en publicaties
terug te vinden is. In officiële publicaties wordt
de naam Microdochium niva/e gebruikt. De
Nederlandse naam 'sneeuwschimmel' heeft de
schimmel te danken aan het feit dat
Microdochium niva/e vaak na een periode van
sneeuw plotseling onder de sneeuw tevoorschijn
komt als deze wegsmelt.
Levenscyclus
De schimmel Microdochium niva/e doorloopt
verschillende stadia. Microdochium niva/e is een
schimmel die meestal alleen in het ongeslachtelijke stadiu m wordt waargenomen. Dit is het
stadium dat vaak visueel is waar te nemen op
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