Advies

Taksterfte in coniferen
Taksterfte vormt al jaren een probleem in de teelt van coniferen. De naalden en
schubben verkleuren bruin, met als gevolg meer uitval en minder sierwaarde. De
aantasting wordt veroorzaakt door verschillende schimmels. Om een oplossing te
zoeken voor het probleem, heeft DLV Plant in opdracht van het Productschap
Tuinbouw een brede inventarisatie uitgevoerd in de praktijk. Hieruit blijkt dat
nieuwe gewasbeschermingsmiddelen mogelijk perspectief kunnen bieden.

In het kader van het onderzoek heeft DLV
Plant literatuuronderzoek uitgevoerd. Verder
is door middel van determinatie getracht om
de identiteit van de schimmel(s) te achterhalen. Daarnaast is onder telers een enquête
uitgevoerd om een up-to-date beeld te krijgen
van de problemen in de praktijk en mogelijke
oplossingsrichtingen.
Verschillende schimmels
Volgens literatuuronderzoek wordt taksterfte
veroorzaakt door verschillende schimmels
waaronder Didymassiella thujina, Kabatina
thujae, Gibberella baccata (is Fusarium latiricium), Kabatina juniperi, Pestalotia funerea
en Phomopsis. Uit oude diagnoses die door
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