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1 Inleiding en doel
Deze studie is een onderdeel van het project ‘Onderzoek naar de ontwikkeling en
bestrijding/beheersing van een nieuwe Fusarium in Begonia’. Het project is uitgevoerd door
DLV Facet in samenwerking met PD, Naktuinbouw en PPO Glastuinbouw. De voortgang en
resultaten uit het project zijn in nauw overleg met de Landelijke Begoniacommissie van LTO
Groeiservice en de Begoniavermeerderaars besproken.
Het geslacht Fusarium omvat vele schimmels. Schimmels die ziekteverwekkend zijn maar
ook schimmels die juist voorkomen dat planten ziek worden. Bij deze laatste groep berust de
werking meestal op een concurrentie met de ziekteverwekkende schimmels. De
ziekteverwekkende Fusarium kan voet-, wortel-, scheut-, aar-, of vaataantastingen
veroorzaken.
Bij Fusarium wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire parasieten en secundaire
parasieten (zwakte). Een primaire parasiet kan een gezonde plant aantasten. Een
secundaire parasiet kan een plant alleen aantasten indien de plant niet goed groeit. Een
zwakte parasiet treedt vaak op als er een verkeerd watergeefregime heeft plaats gevonden,
of indien de groeiomstandigheden voor de plant niet optimaal zijn (veelal te vochtig).
In de teelt van Begonia doen zich ook problemen voor met primaire ziekteverwekkende
Fusaria. Sinds 1991 heeft de begoniateelt te kampen met de ziekteverwekkende Fusarium
begoniae (= F. sacchari var. elongatum) en sinds 2000 met een nieuwe ziekteverwekkende
schimmel namelijk Fusarium foetens. Deze nieuwe schimmel is nauw verwant aan Fusarium
oxysporum. Fusarium oxysporum kennen we reeds uit andere gewassen als o.a. Cyclamen,
Dendranthema, Dianthus, Calathea en Crassula arborescens. De nieuwe schimmel lijkt zich
net zoals Fusarium oxysporum als een vaatparasiet te gedragen.
Uit een enquête onder Begoniatelers blijkt dat 48% van alle telers aangeven last te hebben
van de nieuwe Fusarium foetens. Er zijn enkele bedrijven zwaar getroffen door de schimmel
maar de meeste bedrijven hebben slechts een enkele uitvaller in bepaalde rassen.
Voor u ligt een literatuurstudie naar Fusarium foetens. In deze studie is algemene informatie
over Fusarium verwerkt. Indien aanwezig wordt specifiek nader ingegaan op Fusarium
foetens. Doelstelling van deze studie is meer inzicht te krijgen in het gedrag van deze nieuwe
schimmel en in de Fusarium-problematiek in Begonia zodat de schimmel voorkomen dan wel
beter beheersbaar is op de bedrijven.

2 Herkenning
2.1

Algemene kenmerken van schimmels

In het verleden werden organismen onderverdeeld in planten en dieren. Onder de lagere
organismen, zoals micro-organismen, is een dergelijke onderverdeling niet mogelijk. De
onderverdeling van lagere organismen bestaat uit vijf rijken. Uit deze indeling blijkt dat
schimmels niet (meer) tot het plantenrijk gerekend worden. Ze vormen een eigen rijk (Fungi).
Schimmels hebben een heterotrofe levenswijze. Dit houdt in dat ze zelf geen organische
koolstofverbindingen produceren omdat ze geen chlorophyl bezitten. Daarom zijn schimmels
afhankelijk van andere organismen, hetzij levend, hetzij dood.
Schimmels bestaan uit schimmeldraden (hyfen) die al dan niet door tussenschotten (septen)
in cellen verdeeld zijn. De hyfen vormen tezamen het mycelium. De vermeerdering geschiedt
door middel van sporenvorming. Sporenvorming kan zowel geslachtelijk (generatief) als
ongeslachtelijk (vegetatief) plaats vinden.
Fusarium sp. behoren tot de klasse Deuteromyceten ook wel Fungi imperfecti genoemd. Van
de schimmels behorende tot de klasse der Deuteromycetes is (nog) geen geslachtelijke fase
bekend. De levenscyclus wordt daarom als niet perfect of compleet beschouwd. Vandaar de
naam Fungi imperfecti. Dat er nog geen geslachtelijke fase bekend is kan komen doordat,
ondanks onderzoek, geen geslachtelijk stadium gevonden is, of doordat de schimmel het
vermogen tot vorming van generatieve sporen verloren heeft. Schimmels behorend tot de
Fungi imperfecti worden ingedeeld volgens hun vegetatieve vermeerderingswijze. De
indeling in orden is gebaseerd op de wijze van vegetatieve sporevorming en op uiterlijke
kenmerken van de conidiën (sporen).
Taxonomische indeling van Fusarium sp. is in onderstaande tabel opgenomen.
Tabel 1

Taxonomische indeling Fusarium sp.

Taxonomische groep
Rijk
‘Phylum’
Klasse
Orde
Familie
Geslacht
Soort

2.2

Naam
Mycota
Eu-Mycota
Deuteromycetes (of Fungi imperfecti)
Moniliales
Tuberculariaceae
Fusarium
Foetens

Herkenning aantasting

Het ziektebeeld van Fusarium foetens uit zich in eerste instantie door een glazige grauwe
bladkleur waarna de plant snel verwelkt. Eén van de typische symptomen is een aantasting
die zich vanuit de bladbasis uitbreidt naar de hoofdnerven. In een aantal gevallen is eerst
een enkel geel blad zichtbaar of meerdere gele bladeren aan één zijde van de plant. Vaak
stort de plant vrij snel hierna in. Fusarium foetens is een vaatschimmel en dringt de plant
binnen via de wortels of wondjes. Via de vaatbundels wordt de schimmel naar hoger gelegen

delen in de plant verplaatst. Als de stengel van een aangetaste plant wordt doorgesneden, is
duidelijk te zien dat één of meerdere vaatbundels aangetast zijn. Zelfs als er bovengronds
nog geen duidelijke symptomen te zien zijn, kan door het doorsnijden van de stengel(voet)
bekeken worden of de plant is aangetast door Fusarium foetens. Bij een beginnende
aantasting zijn de vaatbundels aan één zijde verkleurd. Zwaarder aangetaste planten
vertonen een zwarte natte rotting van de stengel, en vanuit de stengel tevens het blad. Op
deze aangetaste delen ontstaat, vaak na indroging, opvallend compact wit schimmelpluis. De
vaatbundels zijn in dit stadium duidelijk bruin verkleurd.

Foto 1 Schimmelvorming op stengel (© DLV Gewasbescherming)

Foto 2 Schimmelvorming op blad (© DLV Gewasbescherming)

2.3

Herkomst

Een tot nu toe onbekende ziekte, Fusarium foetens, is recentelijk (2000) opgetreden in
Begonia Elatior hybriden kwekerijen in Nederland en Duitsland (Monika Heupel, Bonn,
Germany, pers. Comm.). Geïnfecteerd materiaal is ook in Engeland ontdekt tijdens
quarantaine inspecties. In Engeland bleek de schimmel zich nog niet gevestigd te hebben.
De Plantenziektekundige Dienst (R.P.Baayen, 2002) vermoedt dat de ziekte uit het
buitenland komt. Mogelijk uit een land waar Begonia als geslacht van nature voorkomt. Te
denken valt aan Afrika, Zuid-Amerika of Azië. Mogelijk dat de ziekte daar spontaan
voorkomt. Hoe en waar de schimmel precies vandaan is gekomen en hoe deze zich in
verschillende Noord-Europese landen heeft gevestigd is gissen.

3 Epidemiologie
3.1

Sporenvorming

Fusarium foetens maakt net zoals Fusarium oxysporum 3 soorten sporen. Sporen kunnen
ontstaan uit reeds bestaande cellen van het mycelium (= schimmeldraad) of als nieuwe
elementen. Sporen die ontstaan uit bestaande cellen zijn Chlamydosporen. Conidiën
daarentegen worden als nieuwe elementen gevormd, die van een flesvormige zijtak
(schimmeldraad) worden afgesnoerd. Fusarium foetens kent zowel microconidiën als
macroconidiën.
Bijzonder aan de sporenvorming van deze Fusarium foetens is dat sporen overwegend
worden gevormd op de zgn. monophialiden (één hoofdige sporendrager of flesvormige zijtak)
maar ook zo nu en dan op polyphialiden (twee hoofdige sporendrager). Bij Fusarium
oxysporum komen polyphialiden niet voor.
Aangenomen kan worden dat de drie soorten sporen van Fusarium foetsens waarschijnlijk
vergelijkbaar worden gevormd als die van FOC (Fusarium oxysporum complex):
 Microconidiën zijn ovale of bonenvormige, één tot tweecellige sporen; meestal gevormd
in waterige milieus bij geïnfecteerde planten, of op schimmeldraden in de grond;
 Macroconidiën zijn meercellige, sikkelvormige sporen, meestal gevormd op het oppervlak
van geïnfecteerde plantedelen en soms ook in aangetast plantenweefsel;
 Chlamydosporen zijn dikwandige duursporen, die uit hyfendelen (= schimmeldraaddelen) of uit sporen ontstaan. Ze worden voornamelijk in dood plantenweefsel gevormd.
Dit zijn dikwandige sporen die naar alle waarschijnlijkheid tientallen jaren onder slechte
omstandigheden in grond of water zonder waardplant kunnen overleven.
Opvallend zijn de grote aantallen chlamydosporen die Fusarium foetens vormt. Dit was direct
de eerste aanwijzing dat het niet Fusarium begoniae betrof. Deze laatste maakt namelijk
geen chlamydosporen.
Tot slot worden er vertakte phialiden aangetroffen bij Fusarium foetens. Dit is een zeldzaam
verschijnsel in de schimmels die verwant zijn aan de FOC (Fusarium Oxysporum Complex)

Figuur 1
Links: foto van Fusarium sp. Rechts: a microconidiën,b chlamydosporen en
aan de linker kant van de figuur macroconidiën (banaanvormig)

De invloed van de temperatuur op de sporenvorming van Fusarium foetens is onderzocht bij
twee isolaten (327 en 336) die afkomstig waren van de Naktuinbouw. Resultaten van het
onderzoek zijn opgenomen in onderstaande figuren.
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Gemiddelde sporulatie Fusarium foetens bij 10 – 35 ˚C
(Bron PPO Glastuinbouw, Wubben 2002)

Figuur 2
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Figuur 3

Gemiddelde sporulatie Fusarium foetens bij 22 – 32 ˚C
(Bron PPO Glastuinbouw, Wubben 2002)

Uit bovenstaande figuren blijkt dat de optimale temperatuur voor Fusarium foetens om
sporen te produceren rond de 26 – 30 ˚C ligt. Opgemerkt moet worden dat dit optimale
temperaturen zijn voor de kweek op PDA. (Patato Dextrose Agar)
Kieming van de sporen wordt door wortelafscheidingen (exudaten) gestimuleerd. De sporen
kunnen zowel een verwonde wortel als wel een kern gezonde wortel binnen dringen.

3.2

Levenscyclus

Er zijn waarschijnlijk twee manieren waarop de Fusarium foetens zich kan verspreiden actief
en passief. Een actieve verspreiding vindt plaats doordat schimmelsporen de wortels in
groeien terwijl de passieve verspreiding plaats vindt doordat de sporen met het water mee
naar binnen worden gezogen.De actieve verspreiding in de plant gebeurt minder snel dan de
passieve verspreiding. Zie onderstaande figuur.

Figuur 4

Levenscyclus van Fusarium spp. (Bron IKC, naar gewasbescherming met
toekomst)

Microconidiën groeien niet alleen bij de vaatbundels naar binnen maar kunnen door de
enorme zuigkracht van de plant waarschijnlijk ook door de plant worden opgezogen met het
voedingswater. Bij Fusarium oxysporum in Anjer is deze passieve verspreiding middels
onderzoek aangetoond. In een zeer kort tijdsbestek kunnen de vaatbundels van de planten
dan vol met sporen zitten.
Bij actieve verspreiding groeit de schimmel naar binnen in de strekkingszone net achter het
wortelkapje. De schimmel eet de celwanden (cellulose en lignine) op en zorgt ervoor dat
houtvaten hun functie verliezen. Bij de Fusarium oxysporum in tomaat is bekend dat
éénmaal in de houtvaten, de schimmel een enzym afscheidt die het aangrenzende weefsel
oplossen en de afbraakproducten komen in de vaten terecht. De plant reageert hierop om
uitbreiding van de schimmel te beperken. Er worden moleculaire gel- en gummi-achtige
substanties afgegeven, die de viscositeit het xyleem (houtvatenweefsel) verhogen.
Daarnaast worden aan de binnenzijde van de vaten uitstulpingen gevormd die de
doorlaatbaarheid van de vaten, voor de Fusarium, verminderen. Uiteindelijke verwelking van
de plant wordt veroorzaakt doordat de houtvat-celwanden worden afgebroken door de
schimmel waardoor de vaten in elkaar klappen. Dit betekent het einde van het

watertransport. Indien het vaatweefsel met lucht gevuld raakt betekent dit ook dat het
watertransport wordt onderbroken en de plant uiteindelijk verwelkt.
Naast de eerder genoemde passieve verspreiding kan er ook actieve verspreiding plaats
vinden. De actieve besmetting gaat via de groei van schimmeldraad. Naar alle
waarschijnlijkheid gaat deze vorm van besmetten erg traag. De passieve besmetting echter
kan wel razend snel over het bedrijf plaatsvinden. Een snelle passieve verspreiding vindt
voornamelijk plaats door de in grote aantallen gevormde microconidiën die zich gemakkelijk
via water verspreiden. Hoe vaker er wordt water gegeven hoe groter de kans op passieve
verspreiding. Hoe meer gewasverdamping, hoe groter de kans op passieve verspreiding.
Microconidiën hebben een betrekkelijk korte levensduur.
De gevormde marcoconidiën en chlamydosporen stellen de schimmel in staat ongunstige
omstandigheden gedurende lange tijd te kunnen overleven. Dit heeft tot gevolg dat de
schimmel zich gedurende vele jaren kan handhaven op een besmet bedrijf. Voor de
beheersing of voorkoming van Fusarium foetens zal men zich in eerste instantie moeten
richten op het voorkomen van een besmetting. Eenmaal besmette bedrijven moeten zich
richten op het voorkomen van de verspreiding van de schimmel over het bedrijf.
Om te beoordelen bij welke temperatuur Fusarium foetens het beste groeit, is er onderzoek
uitgevoerd naar de meest optimale temperatuur voor de schimmel. Voor dit onderzoek zijn
twee isolaten van Fusarium foetens gebruikt afkomstig van Naktuinbouw (327 en 336). In
figuren 5 en 6 is de gemiddelde groei opgenomen van Fusarium foetens op PDA (Potato
Dextrose Agar). Optimale temperatuur voor de groei van Fusarium foetens ligt rond de 26 –
28˚C (PPO Glastbuinbouw, 2002).
De pH kan van invloed zijn op de groei van Fusarium foetens. Uit grondteelten is bekend dat
een pH waarden beneden de 6,5 gunstiger zijn voor de groei van Fusarium oxysporum dan
hogere waarden (Lapin, 1986). Verwacht wordt dat de pH op Fusarium foetens een
vergelijkbaar effect zal hebben. In de teelt van Begonia wordt een pH van ca. 5,4
aangehouden.
Bij een hoge infectiedruk van Fusarium foetens is de latentieperiode, de periode van
besmetting tot ziek worden van het gewas, iets meer dan vier weken. De snelheid en het
niveau van de aantasting verschilt al naar gelang het stadium waarin de plant zich bevindt
(Wubben, 2003). Deze conclusie wordt bevestigd in de enquête waarin de meeste telers de
meeste uitval constateren 8 weken na het oppotten (Verberkt e.a. , 2002). Een halfwas plant
laat de aantasting sneller zien dan een onbewortelde stek. In het onderzoek werd
aangetoond dat bij besmetting op schotel (onderdoor) meer aantasting plaats vond dan via
besmetting op de potkluit (bovendoor). (Wubben, 2003). Aan het eind van bovenstaand
onderzoek (13 weken na besmetting) was er visueel geen besmetting op de onbewortelde
stek geconstateerd. Opensnijden van de stengels toonde in diverse gevallen toch
vaatverkleuring aan die duidt op Fusarium foetens.
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Gemiddelde groei van twee isolaten van Fusarium foetens afkomstig van de
Naktuinbouw bij 22 – 32˚C (Bron PPO Glastuinbouw, Wubben 2002)

Verspreiding

Verspreiding van de schimmel Fusarium foetens kan op diverse manieren. De belangrijkste
verspreidingsbronnen zijn zieke planten, het water en een besmette teeltondergrond. Ook
kan de schimmel met het uitgangsmateriaal mee komen, maar ook vanuit de potgrond zou
de schimmel theoretisch een besmetting op het bedrijf kunnen veroorzaken. Gezien de
herkomst van de potgrond is deze kans zeer gering.
Theoretisch kan, gezien de levenswijze van de schimmel, de schimmel zich ook verspreiden
via veilingkarren. Zeker als er zieke plantendelen op de karren achterblijven en er wordt weer
jong materiaal op de kar gezet. Jong oppotmateriaal staat in de praktijk met het paperpotje
op niet ontsmette veilingkarren die van bedrijf naar bedrijf kunnen gaan. Het is dan ook
verstandig om ontsmette karren te gebruiken.
Mensen die van bedrijf naar bedrijf gaan zijn ook mogelijke verspreidingsbronnen. Sporen
kunnen aan kleren en handen maar ook aan schoenen blijven hangen.

Naast het verspreiden van de schimmel tussen de bedrijven zijn er ook óp het bedrijf
verschillende wegen waarop de schimmel zich kan verspreiden. De belangrijkste
verspreidingsbron lijkt het watergeefsysteem te zijn. Het niet ontsmetten van
recirculatiewater is met een schimmelaantasting als die van Fusarium foetens ondenkbaar.
De kans dat via hergebruik van recirculatiewater het hele bedrijf wordt besmet is enorm
groot.
Verschillen in verspreidingspatroon van de nieuwe Fusarium foetens tussen twee
teeltsystemen (eb/vloed en onderbevloeiing) is onderzocht. Het blijkt dat de kans op
verspreiding van Fusarium foetens in een eb/vloed teeltsysteem 10 keer groter is dan in een
systeem waar via onderbevloeiing wordt watergegeven. (Wubben, 2003). Al eerder werd bij
cyclaam aangetoond dat Fusarium oxysporum in eb/vloed systemen niet alleen goed in het
watergeefsysteem kan overleven maar ook dat de kans op verspreiding via hergebruik van
het voedingswater enorm groot is (Stelder, 1993).
Fusarium foetens maakt net zoals Fusarium oxysporum drie soorten sporen nl.;
microconidiën, macroconidiën en chlamydosporen. Echter in vergelijking met Fusarium
oxysporum maakt Fusarium foetens meer chlamydosporen. Deze eigenschap beïnvloedt het
verspreidingspatroon op de bedrijven. Microconidiën verspreiden zich via water,
macroconidiën via water en lucht en chlamydosporen blijven achter in aangetast dood
organisch materiaal.
Onderzoeken tonen aan dat de schimmel Fusarium foetens een warmte minnende schimmel
is. Het gevolg voor de praktijk is dat de schimmel bij hogere temperaturen sneller op zich
heen kan grijpen. Planten zullen ten gevolge van deze schimmel bij hogere temperaturen
sneller worden aangetast en in elkaar storten dan bij lagere temperaturen (zie figuur 5 en 6).
Naast het feit dat de schimmel sneller groeit bij hogere temperaturen maakt de schimmel ook
meer sporen aan (zie figuur 2 en 3). Daarnaast is de kans dat via passieve besmetting de
schimmel zich razend snel over het bedrijf verspreidt bij hogere temperaturen groter. Er
wordt namelijk bij hogere temperaturen meer water gegeven waardoor de kans op
verspreiding toe zal nemen. In een eb/vloed teelsysteem kunnen sporen uit de pot van een
zieke plant uitspoelen in het drainwater (Lukassen, 2003).
Een van de belangrijkste hygiënische maatregelen ’het ziek zoeken’ is tevens een hele
gevaarlijke indien niet goed met de maatregelen wordt omgesprongen. Personeel dat zieke
planten uit de kas verwijderd komt in aanraking met de zieke planten. Zieke planten zitten vol
met sporen. De kans dat handen, kleding en schoenen vol zitten met sporen is groot. Op het
moment dat iemand zieke planten heeft verwijderd is het daarom niet verstandig om die
persoon dezelfde dag ook nog andere gewaswerkzaamheden te laten verrichten. Ook de
volgende dag met dezelfde kleren en schoenen de kas in gaan is een risico voor de
verspreiding van de schimmel.De schimmel kan met alle gewaswerkzaamheden worden
verspreid.

3.4

Waardplanten

Pathogeniteitstesten werden uitgevoerd door de Plantenziektekundige Dienst. De testen zijn
uitgevoerd bij Begonia hiemalis op de cultivars ‘Bellona’, ‘Bazan’ en ‘Netja Dark’, maar ook
op Cyclamen persicum, Euphorbia pulcherimma, Impatiens walleriana en Saintpaulia
ionantha. Reeds bewortelde planten zijn in 1 liter plastic potten geplant en in een kas van
23˚C gezet.
De begonia’s zijn per pot geïnfecteerd met 25 ml suspensie met conidiën (10 6e conidiën per
ml). Zes planten per cultivar zijn besmet door aangieten van de suspensie zonder het

beschadigen van de wortels en vier planten per cultivar zijn besmet waarbij de stambasis
werd beschadigd met een mes.
Alle planten vertoonden uiteindelijk ziekteverschijnselen. De planten die beschadigd waren
aan de stambasis vielen uiteindelijk eerder weg dan de niet beschadigde planten. Kijkend
naar de cultivars blijken de rassen ‘Bazan’, ‘Bellona’ en ‘Netja Dark’ uitermate gevoelig voor
de nieuwe schimmel (Schroers, 2003). Dit beeld klopt ook met de beelden en geluiden uit de
praktijk waar blijkt dat met name de Barkos groep soorten erg gevoelig zijn voor de nieuwe
schimmel. Zo is ‘Berseba’ (Barkos groep) gevoeliger voor de schimmel dan ‘Dark Britt’ (Ilona
groep) (Wubben, 2003). Wel blijkt tussen de onderlinge Barkos groep rassen wel verschil in
gevoeligheid aanwezig.
Cyclamen persicum en Saintpaulia ionantha zijn op een vergelijkbare wijze geïnoculeerd als
de Begonia’s. De wortels van zeven planten zijn gewond (volgens bovenstaande
omschrijving) en zeven planten zijn intact gelaten. Drie geïnoculeerde planten fungeerde als
negatieve controle. Ook bij deze proef zijn de symptomen gedurende 12 weken gevolgd.
Euphorbia pulcherima en Impatiens walleriana (30 stuks per gewas) zijn ook per pot
geïnoculeerd met 25 ml sporensuspensie (10 6e conidiën per ml) op de grond. Bij een deel
van de planten zijn de wortels beschadigd en bij een deel niet. De symptomen zijn 12 weken
lang gevolgd.
Fusarium foetens blijkt niet pathogeen op Euphorbia pucherrima, Impatiens walleriana en
Saintpaulia ionantha te zijn. Geïnfecteerde planten van Cyclamen persicum ontwikkelde
geen ziektebeeld maar hadden wel gekleurde vaatbundels. Uit deze zelfde vaatbundels werd
de Fusarium foetens wel weer opnieuw geïsoleerd. Niet uitgesloten is dat Cyclaam een
waardplant kan zijn. In de proeven werd uit Saintpaulia ionantha in 10% van de planten de
schimmel geïsoleerd. Er werden geen ziekteverschijnselen aangetroffen zowel uiterlijk als na
het doorsnijden van het gewas.

4 Bestrijding
4.1
4.1.1

Chemische en biologische maatregelen
Chemische bestrijding

De werking van een chemische of thermische ontsmetting van substraten en/of gronden
wordt door meerdere factoren beperkt. Chemicaliën of waterdamp dringen niet diep genoeg
een ontsmette bodem in om alle pathogenen te doden. Zo werd Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici in tomaat op een diepte van 90 cm aangetoond (Baker, 1980).
Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn opgenomen in bijlage 2.
Nu zou men kunnen denken dat in een steriel substraat de gevaren voor een uitbreiding van
Fusarium sp. beperkt zou kunnen worden door het gebruik van fungiciden. Onderzocht zijn
het regelmatig mengen van de grond met fungiciden als wel het regelmatig toedienen.
Fungiciden met de werkzame stoffen oxycarboxin , triforine en benomyl
(benzimidazoolfungicide) zijn onderzocht. Uiteraard wordt de schimmeldraadgroei tijdelijk
geremd door het toedienen van deze middelen. Echter er werd ook een negatieve
nevenwerking geconstateerd. Het toedienen van deze middelen bevorderd het induceren
van Chlamydosporen (duursporen). Deze sporen kunnen zeer lang overleven en wanneer de
werking van de chemische middelen afneemt kunnen deze chlamydosporen zeer heftige
aantastingen veroorzaken (Alvarez, 1982).
Het toedienen van chemische gewasbeschermingsmiddelen heeft alleen een tijdelijk
remmende werking. Dit suggereert dat er wel wat effect is en zet telers toch aan om deze te
gebruiken. Zij moeten dus herhaaldelijk worden toegediend. Negatief bijwerking kan een
groeiremmend effect zijn. Daarnaast lijkt de werking in de praktijk in de meeste gevallen
tegen te vallen (Verberkt, 2002)
4.1.2

Biologische bestrijding

Het inwerken van organisch materiaal bevordert de groei van micro-organismen.
Aangetoond is dat mengingen van gecomposteerde boomschors door het substraat de
ontwikkeling van Fusarium oxysporum f.sp. chrysanthemi bij Chrysanten en Fusarium
oxysporum f.sp. cyclaminis bij Cyclamen remmen. De remmende werking bleef uit toen het
substraat met het boomschorsmengsel eerst werd behandeld tot 115˚C. Verklaring is dat
door deze hoge temperaturen ook de micro-organismen werden gedood die een
antagonistische werking hebben (Grouet, 1984).
Antagonisten van de Fusarium sp. zijn lastig te toetsen. Het kan zijn dat een microorganisme bij een toets op labschaal geen antagonistische activiteit vertoont, terwijl het wel
de aantasting kan verminderen. Dit kan het geval zijn bij plantversterkende middelen. De
plant laat zich dan lastiger infecteren door de schimmel. Er is ook een mogelijkheid dat er
een bepaalde resistentie gevormd wordt. Hierdoor wordt de plant dan beschermd tegen de
schimmel. Tot slot moet over antagonisten gemeld worden dat deze zich veelal op den duur
niet kunnen handhaven. Hierdoor krijgt de schimmels alsnog de kans om een gewas aan te
tasten. Dit blijkt uit het feit dat door het meerdere malen toedienen van de antagonist de
aantasting lager blijft. Waarschijnlijk kan de antagonist beter concurreren (Numansen, 2000).

Er zijn veel artikelen in de literatuur gevonden over biologische bestrijding van Fusarium.
Vele waarbij de werking onvoldoende bleek, maar ook vele waarbij er duidelijk een reductie
van de aantasting plaats vond. Van deze laatste zijn een aantal antagonisten geselecteerd
die in tabel 2 zijn opgenomen.
Tabel 2

Diverse antagonisten tegen Fusarium sp.

Nr.
1

Antagonist
Fusarium oxysporum

Reductie
tot 93%
ca 50%
tot 75%
60%
40-96%
ca 80%
ca 90%
40-96%
73-96%
40%
78-100%
98%
96%

9

Fusarium solani
Pseudomonas fluorescens
Fusarium oxysporum
(dubbele behandeling)
Penicillium nigricans

Pathogeen
F.o. f.sp. cyclaminis (cyclaam)
F.o. f.sp. lycopersici (tomaat)
F.o. f.sp. cyclaminis (cyclaam)
F.o. f.sp. cyclaminis (cyclaam)
F.o. f.sp. dianthi (anjer)
F.o. f.sp. melonis (meloen)
F.o. f.sp. vasinfectum (katoen)
F.o. f.sp. cyclaminis (cyclaam)
F.o. f.sp. dianthi (anjer)
F.o. f.sp. melonis (meloen)
F.o. f.sp. lycopersici (tomaat)
F.o. f.sp. cucumeris (komkommer)
F.o. f.sp. lycopersici (tomaat)

2
3

Streptomyces sp.
Trichoderma harzianum

4
5

Bacillus subtilus
Trichoderma viride

6
7
8

F.o. f.sp. dianthi (anjer)

79-96%

10

Gliocladium virens

F.o. f.sp. lycopersici (tomaat)

ca 75%

Andere mogelijke biologische alternatieven zijn opgenomen in bijlage 2.

4.2

Teeltmaatregelen

Bij veel ziekten en plagen en dus ook bij Fusarium is gezond uitgangsmateriaal een eerste
vereiste. Verder moet er rekening worden gehouden met nieuwe stektrays, schone karren
waarop de trays komen te staan maar ook moet de teeltondergrond en het gietwater
ziektevrij zijn. Zowel bij de start van de teelt als na het wijder zetten moeten de potten over
een ziektevrije ondergrond kunnen beschikken. Zowel bevloeiingsmatten als het eventuele
plastic dat er onder ligt en het geperforeerde folie op de bevloeiingsmat dienen te worden
vervangen. Ook andere teeltsystemen, hier niet nader besproken zullen een schoon
teeltoppervlak moeten hebben. Watergeefsystemen moeten worden ontsmet. Soms is het
gemakkelijker en zekerder om in een bassin een nieuw zeil te gebruiken in plaats van te
ontsmetten. Het nieuwe zeil wordt dan over het bestaande (oude) zeil gelegd. Loop niet met
de schoenen van het oude bassinzeil op het nieuwe zeil. Waterontsmetting is een must.
Aangetaste en verdachte planten dient men ter plaatse in een plastic af te voeren (Verberkt,
1997).
Bij verschillende schimmels waaronder Fusarium die zich via de bodem en via het
watergeefsysteem verspreiden zijn er net zoals tegen virussen en bacteriën geen
gewasbeschermingsmiddelen met een helende werking. Daarom zijn voorbehoedende
maatregelen nodig. Naast het toepassen van gezond uitgangsmateriaal en de, mogelijk in de
toekomst, beschikbaarheid van resistente rassen, is doorvoeren van hygiënische
maatregelen enorm belangrijk om de ziekte te kunnen beheersen.
Bij het optreden van uitval is het belangrijk zieke planten samen met wortel-, en grondresten
zorgvuldig uit de kas te verwijderen (Henseler, 1986).

Een sterke invloed op de kans op een flinke Fusarium-uitval zou de pH zijn. Onderzoeken bij
het Pflanzenschutzamtes (Rheinland ) in anjers hebben vastgesteld dat planten in een
substraat met een hogere pH-waarde minder kans op uitval hebben als gevolg van Fusarium
(Henseler, 1986).

4.3

Ontsmetting

Fusarium oxysporum f.sp. cylaminis is een pathogeen welke na ontsmetting in
opeenvolgende teelten voor nieuwe problemen zorgt. Er kunnen diverse oorzaken zijn
waardoor deze Fusarium steeds voor hernieuwde problemen zorgt. In theorie kan één
achtergebleven spore voldoende zijn om een plant ziek te maken. Verder is Fusarium
moeilijk te doden door de diverse ontsmettingsmiddelen. Met name chlamydosporen en fijne
wortels, die achterblijven en later in het watergeefsysteem kunnen bezinken, kunnen voor
problemen zorgen (Stelder, 2000). Gezien de verwantheid van Fusarium foetens aan deze
Fusarium kan verwacht worden dat dit ook geldt voor Fusarium foetens in Begonia.
Middels stomen is de schimmel Fusarium oxysporum goed te bestrijden/ontsmetten. Het
probleem bij het stomen van grond, materialen etc. is dat de stoom niet diep genoeg
doordringt in het materiaal (Henseler, 1986).
Waterontsmetting is een zeer belangrijk onderdeel in de strijd tegen Fusarium sp. Al het
onderzoek dat is gedaan naar waterontsmetting is uitgevoerd met een mengsel van
voornamelijk microconidiën en macroconidiën. Een ander uitgangspunt voor onderzoek naar
waterontsmetting is de aanname dat een 1000-voudige reductie van het aantal toegediende
sporen een voldoende hoge reductie is. In de praktijk zou met dit uitgangspunt een ziekte
beheersbaar moeten kunnen zijn. Met deze twee uitgangspunten is onderzoek naar
waterontsmetting in het verleden uitgevoerd.
Het bleek dat voor Fusarium oxysporum verhitten 75 seconden verhitten bij 50ºC voldoende
effectief was. Let wel deze resultaten kunnen niet zomaar worden vertaald naar het verhitten
van oppervlakten waar mogelijk chlamydosporen op achter zijn gebleven. Over welke
temperaturen specifiek op chlamydosporen een werking zouden hebben is niets bekend.
Voor een volledige ontsmetting tegen alle schadelijke organismen (schimmels, bacteriën,
virussen en aaltjes) is het advies 30 seconden 95ºC of 3 minuten 85ºC (Runia, 1992)
Ook via UV (Ultra Violet licht) kan worden ontsmet. Voor hoge druk UV zou 80 mJ/cm² en
voor lage druk UV zou 100 mJ/cm² een afdoende ontsmetting moeten geven.
Ozonisatie wordt in de praktijk nauwelijks of niet toegepast. Vanwege het aanpassen van de
behandelingsduur ontstaan er vaak capaciteitsproblemen. Langzame zandfiltratie is niet
geschikt om het water Fusarium vrij te maken. Wel kan deze behandeling bijdragen aan de
effectiviteit van ontsmettingsapparatuur. Met name organisch materiaal en ander vuil uit
retourwater blijft in het zandfilter hangen. Het water dat vervolgens door de verhitter of langs
de UV installatie gaat is hierdoor schoner en daarmee is de werking van de UV effectiever .
Alvorens te praten over het ontsmetten van tafels, vloeren, gereedschappen en andere
zaken die in aanraking zijn gekomen met het gewas of gewasresten is de belangrijkste actie
eerst de ondergrond te reinigen. Reinigen houdt in allereerst alle plantenresten en
grondresten zo goed mogelijk te verwijderen. Daarna goed reinigen met water zodat echt alle
gronddeeltjes (organische stof) van het oppervlak zijn verwijderd. Ontsmettingsmiddelen die
in aanraking komen met organisch materiaal reageren direct hiermee en verliezen hun
ontsmettende werking. Door aanwezig plantmateriaal of organisch materiaal kunnen
desinfectiemiddelen niet voldoende bij de sporen of mycelium binnendringen, waardoor deze
niet volledig afsterven (Numansen, 2000).

Onderzoek toont aan dat geen enkel middel in de praktijk een 100% ontsmettende werking
heeft. Er is onderzoek gedaan naar Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis. Eerst zijn tafels
met cyclamen besmet. Daarna zijn tafels op diverse manieren gereinigd en ontsmet met
verschillende middelen. Vervolgens zijn er op de tafels weer gezonde planten gezet. Bij alle
middelen werd er na enige tijd weer uitval geconstateerd. (Numansen, 2000). Qua
ontsmetting kan Fusarium foetens vergeleken worden met Fusarium oxysporum. Dit blijkt
ook nadat op laboratorium schaal diverse middelen tegen Fusarium foetens zijn getest. Wel
is duidelijk dat naarmate de concentratie van het desinfectiemiddel en de inwerktijd hoger is,
er een betere ontsmetting plaats vindt. (Numansen, 2000) Zie voor toegepaste reinigings,en ontsmettingsmiddelen bijlage 3.
In een steriele omgeving, waarin alle micro-organismen zijn gedood, kunnen
plantpathogenen als Fusarium enorm om zich heen grijpen. Denk aan bijvoorbeeld planten
van besmet uitgangsmateriaal. De omstandigheden in een steriele omgeving zijn gunstiger
voor de Fusarium omdat mogelijke antagonisten niet aanwezig zijn. Dit verklaart dat
bedrijven die niet alle aanbevolen hygiëne maatregelen doorvoeren en besmet
plantmateriaal hebben op de korte termijn minder problemen ervaren dan bedrijven die alle
hygiënische maatregelen netjes hebben doorgevoerd. (Jarvis, 1983)

5 Conclusies en aanbevelingen

•

Fusarium foetens is een primaire schimmel die een gezonde plant kan aantasten.

•

Temperatuur is van invloed op de groei (optimum 26-28ºC) en sporulatie (optimum 2630ºC) van de schimmel.

•

Van een zieke plant kunnen sporen vanuit de pot in het watergeefsysteem terecht
komen. Dit feit maakt dat water de belangrijkste verspreidingsbron van Fusarium foetens
is. Hergebruik van recirculatiewater zonder te ontsmetten wordt ten strengste afgeraden.
Door hergebruik van niet ontsmet recirculatiewater kan het hele bedrijf besmet raken.

•

Bij het gebruik van eb/vloed watergeefsysteem is de kans op herbesmetting van
Fusarium foetens 10 maal groter dan bij telen via onderbevloeiing .

•

Het verwijderen van zieke planten is belangrijk. Blijven zieke planten staan dan kunnen
sporen het watergeefsysteem en daarmee het bedrijf verder besmetten.

•

Het feit dat Fusarium foetens in vergelijk met andere Fusarium soorten erg veel
chlamydosporen (duur sporen) vormt, maakt het extra belangrijk om teeltoppervlakten
waar gewasresten en chlamydosporen achterblijven eerst gereinigd en daarna ontsmet
worden.

•

Reiniging en ontsmetting van oppervlakten dient nauwkeurig te gebeuren.
Ontsmettingsmiddelen die in aanraking komen met organisch materiaal gaan reageren
en dringen zo niet door tot de sporen die ontsmet moeten worden. De concentratie en
duur van de natperiode met ontsmettingsmiddelen is een belangrijke factor in het effect
van de ontsmetting. Hoe hoger de concentratie en hoe langer de inwerktijd hoe beter de
ontsmetting.

•

Gezien het feit dat Fusarium oxysporum jarenlang kan overleven in grond en zeer lang in
watergeefsystemen is de verwachting dat dit ook voor Fusarium foetens geldt.

•

Naast het toepassen van gezond uitgangsmateriaal en de, mogelijk in de toekomst,
beschikbaarheid van resistente rassen, is doorvoeren van hygiënische maatregelen
enorm belangrijk om de ziekte te kunnen beheersen .

•

Na een kritische taxatie van alle besproken maatregelen, moet geconcludeerd worden
dat het 100% uitroeien van de ziekte Fusarium foetens waarschijnlijk onmogelijk zal zijn .

•

Onderzoek heeft nog niet uitgesloten dat er meerdere waardplanten zijn van Fusarium
foetens. Gezien het feit dat de schimmel in Cyclaam is gevonden zou aanvullend
onderzoek wenselijk zijn. Zeker gezien het feit dat er diverse gecombineerde bedrijven
zijn met zowel Cyclaam als Begonia maar ook andere potplanten.
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Bijlage 2: Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en
mogelijke alternatieven
Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen
werkzame stof

merknaam

toelating

carbendazim

o.a. Bavistin DF

thiofaat-methyl

o.a. Topsin M
Vlb.

prochloraz

Sporgon

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als
schimmelbestrijdingsmiddel: door middel van een
gewasbehandeling in de niet-grondgebonden teelt van
bloemisterijgewassen (mits voldaan wordt aan het
lozingsbesluit WVO glastuinbouw), door middel van een
grondbehandeling in de niet-grondgebonden teelt van
bloemisterijgewassen (mits voldaan wordt aan het
lozingsbesluit WVO glastuinbouw)
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel: door middel van een
gewasbehandeling in de teelt van siergewassen, door middel van een gietbehandeling bij de plant in de teelt
van siergewassen
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van: bloemisterijgewassen

Mogelijke
alternatieven
Streptomycis
griseoviridis

Mycostop

chitosan
vitamine C

Chitosan
Citrex=Vicare

Fusarium
oxysporum 61812
Fusarium
oxysporum Fo47
Fusarium
oxysporum
Fusarium
oxysporum

Fusarium
oxysporum 61812
Fusaclean

opmerking

Firma /
toelatingshouder
Van rechtswege toelating

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als
schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van cyclamen en
komkommers
Fusarium oxysporumf.sp. radicuslycopersici, gewas: tomaat
Fusarium, gewas: bloembollen (tulp, hyacint)

Preventief tegen
Fusarium oxysporum

Kemira Agro OY

Lijst Genoeg
Lijst Genoeg

Sigma
Citrex Nederland
BV

Fusarium oxysporum f.sp. dianthi, gewas: anjer

Lijst Genoeg

Fusarium oxysporum, gewas: anjer, tomaat

Lijst Genoeg

Biofox C

Lijst Genoeg

Bayer, Taensa,
EcoStyle
Caffaro

Fuspiu

Lijst Genoeg

Agrifutur

werkzame stof

merknaam

toelating

opmerking

Pseudomonas
fluorescens 6328
Trichoderma
harzianaum
KRL-AG2
Trichoderma
virens GL20
Trichoderma
harzianum
Trichoderma
viride
Bacillus subtilis

AtEze

Fusarium oxysporum f.sp. pisi, Pythium, Rhizoctonia solani,
gewas: erwt, Impatiens, Poinsettia

Lijst Genoeg

F-stop

Fusarium oxysporum, gewas: paprika

Lijst Genoeg

Eastman Kodak,
Rochester, NY

SoilGard

Fusarium oxysporum, gewas: tomaat

Lijst Genoeg

Certis USA

Root Pro

Fusarium sp.

Lijst Genoeg

Mycontrol, Israel

Triesco

Fusarium sp.

Lijst Genoeg

FZB24

Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis, gewas: cyclaam

Lijst Genoeg

Bacillus subtilis
T99
Bacillus subtillis
GB03
Bacillus subtilis
Bacillus subtilis

Terranal

Fusarium sp.

Lijst Genoeg

Ecosense Labs,
India
Bayer, Taensa,
EcoStyle
EcoStyle

Companion

Fusarium sp.

Lijst Genoeg

Growth Products

HiStick N/T
Subtilex

Fusarium sp.
Fusarium sp.

Lijst Genoeg
Lijst Genoeg

22 stammen van
Chaetomium
cupreum en C.
globosum
plantenextract:
vetzuren
Grape fruit zaad
extract
plantenextract

Ketomium

Fusarium oxysporum, gewas: tomaat

Lijst Genoeg

MicroBio, UK
The MicroBio
Group, Co, USA
KMITL, Thailand

BioBooster

Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis, gewas: cyclaam

Lijst Genoeg

Biosept

Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis, gewas: cyclaam

Lijst Genoeg

BioWaterclean

Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis, gewas: cyclaam

Lijst Genoeg

Chitine
Cut in

Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis, gewas: cyclaam
Fusarium oxysporum f.sp. melonis, gewas: meloen

Lijst Genoeg
Lijst Genoeg

chitine
extract van
cassia boom

Firma /
toelatingshouder
Agrium, SK,
Canada

Shieer Benelux
B.V.
Cintamani Europe
Shieer Benelux
B.V.
Sigma
Abyuon Co.,
Tokyo, Japan

werkzame stof

merknaam

toelating

opmerking

pepper/mustard
extract

Insect Control
Concentrate,
Champon's
100%
Kruidnagelolie

Fusarium oxysporum f.sp. melonis, gewas: meloen

Lijst Genoeg

Fusarium oxysporum f.sp. melonis, gewas: meloen

Lijst Genoeg

kruidnagelolie
70%

Firma /
toelatingshouder
Natural Products
Inc., Pompano
Beach, Fl
Thermo Trilogy,
Corp., Columbia,
MD

Bijlage 3 Toegepaste reinigings-, en ontsmettingsmiddelen
Naam middel:
Officiële toelating:

Menno Clean
Reiniging, in Duitsland toegelaten als
desinfectiemiddel (Menno Florades)

Menno ter Forte
Jet 5
Desinfectiemiddel
Ter bestrijding van groene
aanslag en pathogene bacteriën Bestrijding van groene
aanslag

Toepassing:

Bevloeiingsmatten
Teelttafels
Messen
Potten
Containers
Glas
Kasopstanden
Gevels
Organische zuren (Benzoëzuur)

Glasopstanden
Betonvloeren
Bevloeiingsmatten
Teelttafels
Schoeisel
Handen en voetenbakken
Plantcontainers
Fust
DidecyldimethylAmmoniumchloride

Bevloeiingsmatten
Teelttafels
Druppelsystemen
Teelttafels
Gereedschap
Kasopstanden
Stekbakjes
Handgereedschap
Perazijnzuur,
Waterstofperoxide

€ 12,87 (10 ltr)
Dosering is 0,65%
(65 ml MtF /10 ltr water)

€ 15,88 (20 ltr)
Dosering is 1%
(1 ltr Jet5 /100 ltr water)

7/10 minuten

Minimaal 5 minuten

1/02/'08
Geen dampwerking
Werkt het best als oppervlak
afgespoeld is met schoon water
Onwerkzaam na aanraking met
organisch materiaal

1/01/'10
Geen schadelijke damp
Naspuiten met schoon
water niet nodig
Geeft goede
ontsmetting weer

Werkzame stof:

Kosten (excl. BTW): € 15,80 (10ltr)
Concentratie:
Afhankelijk van vervuilingsgraad van
De te behandelen oppervlakten 1-3%
(10-30 ltr Mennoclean/1000 ltr water)
Behandelingsduur: Messen: 3 min, Teeltopp: 4 tot 16 uur
Einddatum:
Eigenschappen:

Niet toegelaten
Geen dampwerking
Geen schadelijke nawerking
Breed inzetbaar
Onschadelijk voor mens, dier, milieu
Naspuiten met schoon water niet nodig
Geeft goede ontsmetting weer

Naam middel:
Officiële toelating:

Reciclean A + Reciclean B
Schimmelbestrijding in
voedingsoplossingssystemen

Menno H
Handdesinfectie

Formaline
Schimmel-, bacterieen aaltjes dodend

Toepassing:

Leiding- en druppelsysteem

Handen

Kasopstanden
Grondontsmetting

Werkzame stof:

W1: waterstofperoxide = Reciclean A
W2: mierenzuur = Reciclean B

€14,28 per fles
Middel wordt geleverd in
handpompje, 1 keer drukken
geeft genoeg middel voor
desinfecteren.
Enkele seconden

X
1 liter op 9 liter water

X
330 gram per liter water

2 a 3 uur

4 uur

Kosten (excl. BTW): W1; €37,52 (20 ltr), W2; € 12,90
Concentratie:
Reciclean bestaat uit twee
componenten; W1 en W2.
Mengverhouding is 1:1
Behandelingsduur: Max. 7 dagen
Einddatum:
Eigenschappen:

1/01/'10
Voor maximaal 7 dagen aanmaken
Onderlinge reactietijd is 8 uur
Na 8 uur is de oplossing klaar voor
gebruik
Milieuvriendelijk

Dimanin
Bestrijding tegen groene
aanslag

Glas en opstanden
Betonvloeren
Bevloeiingsmatten
Ontsmettingsmakken
Alcoholisch organische zuren Handelsformaline 40% Alkyldimethylbenzylammoniumchloride

1/01/´10
Niet toegelaten
Bevat handverzorgende delen Damp gevaarlijk voor
mens, dier en plant
Corrosieve werking
Te gebruiken in lege
kas
Na gebruik afspoelen
Beschermende kleding
nodig

1/04/’10
Voorkom dat het middel
in bassin komt
Lange nawerking
Spuitnevel niet
inademen
Onwerkzaam bij contact
met zeep

Naam middel:

Horticlean

Halacid

Halamid-d

Officiële toelating:

Reiniging

Ontsmetting

Bestrijding van bacteriën in
vee- en aardappel sector

Toepassing:

Tafels
Opstanden
Gereedschappen
Bevloeiingsmatten
Waterstofperoxide, Azijnzuur
Perazijnzuur

Ruimten bestemd voor mensen

Apparatuur
Oppervlakten
Gereedschap
Schoeisel
Gebonden Chloor
Zuurstof

Werkzame stof:

Didecyldimethylammoniumchloride,
Glutaaraldehyde, Formaldehyde

Kosten (excl. BTW): € 10,-/liter
Concentratie:
Dosering is 40 ltr op 100 ltr water

€ 138,21 (20 liter)
1% voor meeste toepassingen

Behandelingsduur: 15 minuten

Minimaal 5 minuten

Einddatum:
Eigenschappen:

01/01/’10
Onverdund zeer agressief
Verdund heeft het geen effect op
doppen, rubber en metalen
Middel is uitgewerkt als oppervlakte
droog is

01/05/10

€ 98,48 (10 kg)
1% voor veruit de meeste
toepassingen
Minimaal 5 minuten
Rechtswege toelating
Matige ontsmetting
Resistentievorming microorganismen niet mogelijk
Desinfecteert milieuvriendelijk
Blijft Tolueen achter
(schadelijk)

