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Uitval door schimmels
Voetrot (Fusarium avenaceum) en vlekkenziekte (Myrothecium
roridum) zijn schimmels die een groot probleem vormen
voor de teelt van Lisianthus. Beide veroorzaken veel schade.
Ze staan bekend als zwakteparasieten, dwz dat planten die
onder stress staan, zoals bv. door een tekort aan essentiële
elementen, gevoeliger zijn voor infecties.
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Figuur 2. Vlekkenziekte (A), voetrot (B).

Proefopzet

Middelen

8000 planten van de variëteit “Picolo-white” worden besmet
met voetrot en 8000 met vlekkenziekte. Per schimmel
worden acht middelen ingezet. De Lisianthus planten
komen uit de bio-kweek en de gangbare kweek. Zodoende
kan een positieve- of negatieve interactie tussen een
kweekvoorbehandeling en het middel worden opgemerkt.

De schimmel kan door bestrijdingsmiddelen op verschillende
manieren worden aangepakt, o.a. door het stil leggen
van de energiefabriek van de schimmel (de zogenaamde
mitochondriën); door het verhinderen van de aanmaak van
ergosterol (belangrijk voor aanmaak van de celmembraan);
het bemoeilijken van celdeling (de mitose); en het
tegenwerken van de aanmaak van speciﬁeke enzymen. Van
sommige middelen is, ondanks de effectiviteit van het middel,
weinig bekend over het precieze mechanisme.

Het project wordt geﬁnancierd door Productschap Tuinbouw
en begeleid door de BCO Lisianthus.

Tabel 1: Overzicht van middelen die getoetst worden tegen voetrot en vlekkenziekte.
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controle onbehandeld besmet

controle onbehandeld besmet

controle onbehandeld onbesmet

controle onbehandeld onbesmet

Figuur 1: Beide schimmels in cultuur.
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