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Ga ‘ziek zoeken’ en verwijder zieke planten in het begin
van het seizoen.
Laat het gewas na oogst niet staan, verwijder of haksel
gewasresten, brandt het af en werk het onder.
Plant jonge planten in pluggen op losse grond.
Zorg voor goede bodemstructuur en organische
stofgehalte.
Zaai nooit in een waterverzadigde bodem.
Pas ruime vruchtwisseling toe.
Verspreid geen grond van besmette percelen naar
nieuwe percelen.
Biologische grondontsmetting biedt mogelijk perspectief.
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Systemische infectie (links) en bladvlekken (rechts) door valse
meeldauw

Ziektebeeld
Systemische infectie: vergeling aan basis van het blad en in
de kop, wit schimmelpluis onder blad
Bladvlekken: gele vlekken begrensd door de nerf, wit
schimmelpluis onder het blad.
Schimmelpluis bij vochtig weer zichtbaar, bij droog weer
bruin/grijze plekken.

Omstandigheden:
Kieming van de oöspore (rustspore):
Temperatuur in de grond tussen 5 -16 °C en vrij water
(vochtige grond). Spore overleeft 10 jaar.
Vochtige grond voor verspreiding zwermsporen:
Infectie van de wortels en groei door de rest van de plant,
soms pas laat ziekteverschijnselen
Sporulatie (nieuwe zwermsporen) op het blad:
Hoge Relatieve Luchtvochtigheid (90-95 %) en donker
Kieming van nieuwe zwermsporen op blad:
Bladnatperiode van 5-7 uur bij 10-14 °C => bladvlekken.
Kieming van nieuwe zwermsporen op wortels:
Sporen spoelen in de grond en infecteren jonge planten.
NB. Veel valse meeldauw bij aanhoudende periode koel en
nat weer (juli 2007 !!)

Maatregelen
−
−

Perceelvolgorde tegen de dominante windrichting in of
Noord-Zuid.
Voorkom massale sporenvorming.
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Onderzoek 2008
O.a. praktijk proef biologische grondontsmetting, teelt op
ruggen bij klei en epedemiologisch onderzoek.

Herfst - winter
Schimmel overleeft tot
10 jaar in zowel dode
als levende
plantenresten.
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Winter
Rijping van sporen en
overleving in rust in
organisch plantmateriaal
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Zomer - najaar
Sporenvorming en
verspreiding via de
wind en regen en
vanaf zieke
planten
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Voorjaar
Sporen in de grond
kiemen en tasten de
plant via jonge wortels
aan. De schimmel
vermeerdert zich

N.B.:
Als op schone grond wordt gestart dan geen schimmel in de grond; pas
na enkele jaren opgebouwd
Schimmel ontwikkelt zich beste bij afwisselend vochtig en droog

Levenscyslus van valse meeldauw door de seizoenen

