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Verwelkingsziekten veroorzaakt door Fusarium
en Verticillium
Fusarium- en Verticillium verwelkingsziekten worden door
bodemschimmels veroorzaakt. Deze schimmels kunnen
rode bessenstruiken ernstig aantasten. De symptomen
die de schimmels Fusarium en Verticillium spp.
veroorzaken zijn: bladverbranding, bruin verkleuring,
wortelrot, verwelking en uiteindelijk de dood van rode
bessenstruiken.

Fusarium en Verticillium
verwelkingsziekten
Verschillende Fusarium-soorten
infecteren verschillende kleinfruit
gewassen, en veroorzaken
wortelrot en verwelking. Een van
deze soorten is Fusarium
Foto’s bronnen: Links: Fusarium verwelking:
oxysporum die met verwelkings- WUR Open Teelten, Asmaa Youssef. Rechts:
Verticillium verwelking: University of
en struikuitval bij rode bes in
Wisconsin-Madison Plant Diseases Diagnostics
Clinic. Link: https://hort.extension.wisc.edu/
Nederland wordt geassocieerd. articles/verticillium-wilt-of-trees-and-shrubs/
Verticillium dahliae, veroorzaakt de ziekte die in het
verleden ‘Bangertse ziekte’ bij rode bes werd genoemd.
Verticillium-verwelking of de ziekte van Bangert
veroorzaakt verticilliose. De symptomen van verticilliose
zijn sponsachtige en waterige druppels uit geïnfecteerde
stengels, naast verkleurde houtvaten.

Diagnose van bodempathogenen
Bodempathogenen, zoals Fusarium spp. en Verticillium
spp., worden routinematig vastgesteld met behulp van
selectieve groeimedia (gebruikt voor het selecteren van
bacteriële of schimmelpathogenen) (Anne van
Diepeningen, Wageningen Plant Research, persoonlijke
communicatie, 2021). Tegenwoordig worden verschillende
moleculaire methoden toegepast voor de identificatie en
karakterisering van plantpathogenen, waaronder
bodempathogenen, zoals polymerasekettingreactie (PCR),
kwantitatieve PCR (qPCR) microbioomanalyses op basis
van sequentiebepaling van schimmel-ITS-regio’s.

Fusarium verwelkingsziekte van rode bes.
Foto bron: WUR Open Teelten.
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Strategieën voor beheersing van Fusarium en
Verticillium verwelkingsziekten
Het is belangrijk
dat wordt
vastgesteld wat de
veroorzaker is van
de problemen.
Daarna kan een
plan van aanpak
worden opgesteld.
Er zijn verschillende
bestrijdingsmethoden
voor bodempathogenen:
i.

Fusarium verwelkingsziekte van rode bes.
Foto bron: WUR Open Teelten.

De belangrijkste factor bij het beheersen van
bodempathogenen zijn resistente onderstammen. Het
is belangrijk om ziektevrije struiken te kweken. Als
de struiken geïnfecteerd zijn, is er
geen remedie tegen. Kweek met gecertificeerd
materiaal, als dit beschikbaar is.

ii. Het is ook belangrijk om struiken met symptomen te
verwijderen, en als het mogelijk is gewasrotatie uit te
voeren.
iii. Biologische gewasbeschermingsmiddelen toepassen,
bijv. Trianum-P (Koppert B.V.), en/ of toepassen van
antagonistische bacteriën, bijv. Bacillus, Brevibacillus,
Paenibacillus, Rummeliibacillus, Arthrobacter en
Pseudomonas.
iv. Het is aan te raden om organische
bodemverbeteraars toe te passen om ziekteonderdrukkende grond te ontwikkelen voor de
bestrijding van bodempathogenen. Voorbeelden van
organische bodemverbeteraars zijn mest, compost,
gewasresten, organisch afval en veen.
v. Anaerobe bodemontsmetting (ABO), is een relatief
recente bestrijdingsmethode van bodempathogenen.
ABO is het inwerken van vers organisch materiaal,
bijv. gewasresten, voor inplanten en nadat de grond
tot de veldcapaciteit is bevochtigd en vervolgens
gedurende enkele weken wordt afgedekt met plastic
folie. Deze procedure is geschikt voor binnen- en
buitenteelt. Herbie (Thatchtec, Nederland,
https://thatchtec.nl/en/soil-resetting/soildesinfection-with-herbie/), is een specifiek
ontwikkelde methode voor ABO.
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vi. Chemische bodembehandeling is
in Nederland niet toegestaan en
plantbehandeling tegen
bodempathogenen met chemische
fungiciden is niet effectief.
Foto bron: Singer & Cox (2010)

Taksterfte, stamkanker en
stengelziekte van rode bes
Taksterfte, stamkanker en stengelziekte hebben alle
drie betrekking op - en ze zijn symptomen van dezelfde ziekte die veroorzaakt kunnen worden door
een ziekteverwekker in de bodem. Kanker- of
stengelziekte van rode bes wordt veroorzaakt door
Botryosphaeria ribis (synoniem Neofusicoccum ribis).

Taksterftebeheersing
Snoeien van geïnfecteerde en dode takken en
twijgen.
Toepassing van biologische
gewasbeschermingsmiddelen en/ of ABO (bekijk
pagina 1).

Conclusies
Chemische bestrijding alleen is niet effectief bij het
beheersen van bodempathogenen. Alle genoemde
beheers-strategieën van bodempathogenen hebben
een beperkt effect, als enkelvoudige controlemethode,
bij het beheersen van bodempathogenen. Daarom is
een geïntegreerd plaagbestrijdingsprogramma (IPM)
vereist om bodempathogenen effectief te bestrijden.
Een IPM omvat het kweken van ziektevrij
plantmateriaal, het selecteren van resistente cultivars,
goede landbouwpraktijken, sanitaire, anaerobe
bodemontsmetting en biologische bestrijding.
Chemische bestrijding kan ook worden opgenomen
wanneer dit strikt noodzakelijk is.
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