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Bij de bestrijding van zwartvruchtrot (Stemphylium
vesicarium) wordt getracht infecties op de boom tegen te
gaan. De infectiebron wordt niet aangepakt. Door juist de
infectiebron aan te pakken, kan de bestrijding verbeteren.
Stemphylium vesicarium wordt vooral gevonden op
afgevallen bladeren, afgevallen vruchten en dood onkruid.

Resultaten
•
•
•

Doel

•

Het lokaliseren van infectiebronnen van zwartvruchtrot in de
boomgaard. Daarnaast het zoeken naar teeltmaatregelen
om bronnen te verminderen.

Toename van hoeveelheid S.vesicarium op dood
organisch materiaal vanaf juli tot in de herfst.
Natuurlijke afname van S.vesicarium in winter tot
voorjaar.
In sommige gevallen nam S.vesicarium af tot nul in het
voorjaar.
Natuurlijke afname zou gestimuleerd kunnen worden
door verwijderen van dood organisch materiaal of
gebruik antagonisten.

Opzet
•

•

•

Maandelijkse bemonstering van organisch materiaal in
het voorjaar en de zomer bij 2 telers (snoeihout,
afgevallen peren, mummies in de boom, dood onkruid,
champost, dood gras en afgevallen perenblad).
Analyse van de aanwezigheid van de
zwartvruchtrotschimmel op de verschillende vormen
van organisch rest materiaal in de boomgaard met de
toets die Plant Research International heeft ontwikkeld.
Verwijderen bronnen bij een aantal telers met een
bladzuiger.
o Poetsen zwartstroken waarna de bladeren
werden versnipperd en opgezogen in een
bak.
o Legen van bak buiten de boomgaard.
o De bladzuiger was van Imeca (importeur:
Maurice Bouwens, BoFix im. en export).
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Praktijkproef bladzuiger
•

•

Deze versie van de bladzuiger was niet geschikt voor
te smalle percelen (smallere versies beschikbaar). Het
apparaat was effectief in het verwijderen mits de
weersomstandigheden droog en vorstvrij waren.
Effect op aantasting kon niet bepaald worden omdat er
nauwelijks aantasting was van zwartvruchtrot in deze
percelen.

