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Het verslag van de werkgroep Fusarium wordt op
de ALV mondeling toegelicht.
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Werkgroep Phytophthora en Pythium - Oömyceten
Arthur de Cock

secretaris

De jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep
Phytophthora en Pythium werd in 2012 gehouden
op dinsdag 17 april. Plaats van samenkomst
was dit jaar bij Rijk Zwaan Breeding in De Lier.
De lokale organisatie was in handen van Ursula
Ellendorf. De vergadering werd bezocht door
zestien werkgroepleden.
Het ochtendprogramma bestond uit een drietal
lezingen. Fons van Kuik (PPO-BBF) was helaas
op het laatste moment verhinderd. Derhalve
hadden de ochtendsprekers wat meer ruimte. De
spits werd afgebeten door Ursula Ellendorf (Rijk
Zwaan Breeding, De Lier) die een uiteenzetting
gaf over haar onderzoek aan Phytophthora capsici op paprika gevolgd door Eelco Gilijamse (Rijk
Zwaan Breeding, De Lier) met een bijdrage over
Pythium violae op wortel.
Na de koffiepauze hield Evelien Van Buyten
(UGent, Fytopathologie) een lezing over strategieën van Pythium-soorten om het wortelstelsel
van rijstzaailingen aan te tasten.
Jantineke Hofland-Zijlstra (WUR Glastuinbouw)
sloot de ochtend af met een bijdrage over valse
meeldauw in Impatiens walleriana (een overzicht
van drie jaar praktijkonderzoek en huidige marktontwikkelingen). Na een goedverzorgde lunch
volgde de traditionele rondleiding door het phytopathologisch lab en de kassen van Rijk Zwaan.

Daarna volgde een vijftal korte mededelingen:
Arthur de Cock (CBS, Utrecht) vertelde over nieuwe Phytophthora-soorten. Peter Bonants (PRI,
Wageningen) verzorgde twee bijdragen. De eerste
over nieuwe moleculaire detectiemethodieken
voor Phytophthora gevolgd door een samenvatting van de COST-actie FP801over Phytophthora
in bossen. Kris van Poucke (ILVO, Merelbeke)
hield een bijdrage over het voorkomen van een
vierde Phytophthora ramorum lineage (EU2). De
korte mededelingen werden afgesloten door Lien
Bertier (UGent) over variatie in ploïdieniveau bij
Phytophthora porri.
In de discussie na afloop van de voordrachten
werd besloten de naam van de werkgroep te wijzigen in KNPV-werkgroep Oömyceten om ook de
valse meeldauwen te omvatten.
Na nog enkele korte bestuursmededelingen bedankte de voorzitter Rijk Zwaan voor de gastvrijheid deze dag en werd de bijeenkomst afgerond
met een gezamenlijke borrel.
Het bestuur van de werkgroep bestond dit jaar uit
voorzitter Peter Bonants (PRI, Wageningen) en
secretaris Arthur de Cock (CBS-KNAW, Utrecht).
Momenteel staan veertig personen op de ledenlijst van de werkgroep.

Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep Phytophthora
en Pythium, 17 april 2012, Rijk Zwaan Breeding, De Lier
Phytophthora capsici op paprika:
een plant-pathogeeninteractie met
uitdagingen
Ursula Ellendorff

Rijk Zwaan Breeding –
Fytopathologie

De oömyceet Phytophthora capsici Leonian is
een heel dynamisch en destructief pathogeen van
economisch belangrijke groentes. Zo wordt ieder
jaar wereldwijd de productie van bijvoorbeeld
tomaat, paprika, aubergine, komkommer, courgette, pompoen en boon door P. capsici bedreigd,
waar het pathogeen vrucht-, wortel- of stengelrot
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veroorzaakt. P. capsici komt in de grond voor en de
verspreiding van de ziekte kan door ongeslachtelijke sporangiën of door geslachtelijke rustsporen
gebeuren. Door regen of watergift, komen sporangiën vrij, die in water biflagellate beweeglijke
zwemsporen vrijgeven. Deze kunnen met water
of opspattende gronddeeltjes bij de plant terechtkomen, de plant infecteren en zo de ziekte snel
verspreiden. Bij hoge temperatuur is het ziekteverloop sneller dan bij lage temperatuur, met een
temperatuur-optimum dat rond 25-30 ºC ligt. P.
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