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Achtergrond
Binnen het topsectoronderzoek van Tuinbouw &
Uitgangsmateriaal wordt er door Dutch Produce Association
(DPA), LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR
Glastuinbouw in samenwerking met Biobest en Horti Nova binnen
een meerjarig project gewerkt aan het ontwikkelen van een
systeemaanpak vruchtrot voor gezonde vruchten in de keten.
Financiering hiervoor is afkomstig van Ministerie EZ, DPA,
Productschap Tuinbouw en de private partners.
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Tabel 1. Effectiviteit van antagonisten tegen F. lactis bij verschillende
sporenconcentraties in de eerste test. Per behandeling is het gemiddelde aantal
Fusarium kolonies per druppel weergegeven. Bij de watercontrole was bij de lage
Fusarium concentratie een onbekende antagonist aanwezig.

Doel
Ontwikkeling van een duurzame systeemaanpak voor
vruchtrotproblemen in de glasgroenteteelt gebaseerd op
plantweerbaarheid en integrated pest management (IPM) waarbij
de inzet van curatieve middelen zoveel mogelijk kan worden
verlaagd door meer te focussen op versterking van de
gewaskwaliteit.
Uitvoering onderzoek
Eén van de veroorzakers van vruchtrot is Fusarium lactis in
paprika (Figuur 1). Voor het beheersen van Fusarium groei en
vermindering van bloeminfecties zijn een aantal proeven ingezet:
• Testen met preventieve toediening van antagonisten (schimmels
en bacteriën) onder labcondities (Tabel 1, Figuur 2) en op jonge
paprikaplanten in een kasproef. In geval van een biologisch
preparaat met de werkzame stof Bacillus subtilis is de toepassing
opgeschaald en werd een vergelijkbare remming aangetoond.
• Kasproeven met jonge paprikaplanten om de invloed van
natuurlijke afweerreacties te onderzoeken op de
ziekteontwikkeling (Figuur 3) en de klimaatsfactor licht (is nog in
afronding).

Figuur 2. Foto’s van de verschillende behandelingen met antagonisten en Fusarium
(sporen per aangebrachte druppel) in een tweede test met hogere sporendichtheden.
Links en rechts op de voedingsplaten zijn druppels van Fusarium aangebracht nadat
de platen een dag eerder waren behandeld met een antagonist. Linksonder is een
controleplaat te zien met alleen Fusarium zonder toevoeging van een antagonist.

Figuur 1. Overzicht
van de kritische
momenten in de
ziektecyclus met
Fusarium vruchtrot.

Conclusie
• De preventieve inzet van antagonisten verminderd risico op
doorgroei naar vruchtbeginsels bij bloeminfecties. Serenade is
sinds kort toegelaten als fungicide in de paprikateelt en is met
standaard spuitapparatuur toe te passen.
• Er is een nieuwe, veelbelovende antagonist (Biobest exp.2) in
ontwikkeling met zicht op registratie.
• Activering van natuurlijke afweerreacties lijken niet direct van
invloed op bloeminfecties, maar werken wel door op de
vruchtkwaliteit.
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Figuur 3. Doorgroei van Fusarium in vruchten afkomstig van jonge paprikaplanten
(ras rood of ras geel) die met een plantenhormoon waren behandeld. SA = INA
behandeld om systemische afweer tegen biotrofe ziekteverwekkers te stimuleren; JA
= jasmonzuur behandeld ter stimulatie van afweer tegen van nectrotrofe
ziekteverwekkers.

Vervolgonderzoek
In 2016 wordt de onderdrukking van sporenopbouw van Fusarium
in het substraat onderzocht en welke rol bestuivers kunnen spelen
bij vroegtijdige sporendetectie. Daarnaast wordt er gekeken naar
de invloed van snelle schommelingen in de waterbalans op de
vruchtkwaliteit en de gevoeligheid voor Fusarium infectie.

