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Beheersing van Didymella bryoniae
(Mycosphaerella) in de teelt van komkommer

IWT-project nr. 140982
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Overzicht project



Werkpakket 1
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1/ Optimalisatie protocol voor airsampling

Op zoek naar selectief medium 

2/  Optimalisatie protocol qPCR

3/ Kennis ontwikkelen op gebied van 

epidemiologie

• Overleving van sporen in de serre tijdens teeltwissel

• Overleving van sporen en kankers buiten de serre

• Het gewas zelf als infectiebron: welke aangetaste 

plantendelen leiden tot de grootste infectiebronnen?



Werkpakket 2
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Proef PSKW

De invloed van het vochtdeficit in de kas op de 

aantastingsgraad van Mycosphaerella

• Reeds voorbereidende proef voorjaar 2015

Vaststelling:

o in vochtige kas: aantasting 

o in droge kas: geen aantasting  

• Doelstelling : grenzen van RV of vochtdeficit bepalen om 

aantasting te reduceren 
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Situering van Mycosphaerella
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Waardplanten

• Theorie: vele komkommerachtigen kunnen 

aangetast worden (augurk, pompoen, courgette, 

meloen, watermeloen, …

• Praktijk: niet alle komkommerachtigen worden 

aangetast: courgette normaal niet, pompoen bij 

erg hoge druk 

• Al deze planten kunnen dus ook als infectiebron optreden 

voor een komkommerserre

• Andere planten of families zijn geen waardplant
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Necrotrofe schimmel

• Mycosphaerella is een necrotrofe schimmel

• Dit houdt in dat deze schimmel in de eerste plaats 

groeit op dode weefsels, enkel hierop gebeurt ook 

vermeerdering van de schimmel (sporenproductie)

• De inoculumopbouw vindt plaats zolang dit materiaal voldoende 

vochtig is, het is nog onvoldoende geweten in hoeverre dit 

gewoon verder gaat als na uitdroging het materiaal terug 

vochtig wordt. 

• Op vruchten gebeurt normaal geen inoculum opbouw (wel 

mogelijk in afvalhoop)
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Necrotrofe schimmel (2)

• Infectie op levend materiaal kan optreden door doorgroei vanuit 

dood materiaal of infectie via de bloem.

• Mycosphaerella infecteert een plant niet systemisch, hij kan 

latent in een vrucht zitten, maar gaat zich dan niet al groeiend 

verder verspreiden in de plant
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Infectieplaatsen

• Mycosphaerella kan alle delen van de plant aantasten: 

bladeren, stengels, groeipunten en vruchten aantasten, als 

er voldoende vocht aanwezig is. 

• De meest gevoelige plaats is echter de bloem. De bloem is 

het enigste orgaan dat onbeschadigd gemakkelijk kan 

worden aangetast. Omdat een uitgroeiende vrucht wel meer 

weerstandig is, blijft een infectie meestal gedurende lange 

tijd latent (niet zichtbaar).  Pas in een veel later stadium 

(vaak na de oogst) wordt deze infectie terug actief en treedt 

rotting op. Eerder uitzonderlijk wordt van dit patroon 

afgeweken. Op afgestoten vruchtjes krijgt Mycosphaerella

wel vrij spel

• Ook op steeltjes van afgesneden vruchten kan 

Mycosphaerella optreden
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Infectieplaatsen (2)

• Vruchten kunnen ook rechtstreeks (uitwendig) worden 

aangetast, maar enkel na verwonding en dit leidt dan 

niet tot inwendig maar tot uitwendig rot

• Stengels worden bijna nooit rechtstreeks aangetast, 

enkel de stambasis na te hoge worteldruk waardoor 

cellen stuk springen
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De symptomen 
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Symptomen: Zwart!!!!!!!!!!!!!!!!!!

• Afgestoten vruchten:  bruin tot zwart gekleurde 

resten. Zowel vruchtlichamen als pycnidiën zijn 

hierin als kleine, zwarte puntjes zichtbaar. 

• Latente infecties: soms afwijkende vorm

• Overige plantendelen: altijd zwarte verkleuring, 

enkel bij de stengelvoet kan dit helemaal verkurken

en daarom soms een witachtig uitzicht geven. 



Typische zwartverkleuring



Oudere necrose: weinig infectiekans (te 
droog om sporen te laten kiemen)





Fase voor verdroging: nog niet gevaarlijk



Gewas met veel necrose: hoog risico







Aantasting stengelbasis

• Twee mogelijkheden:

• Doorgroei van aangetast necrotisch aanhangsel (rank, 

steeltje, … )

• Via scheuren bij hoge worteldruk



Stengelbasissen zijn niet altijd even zwart, door 
verkurking kan deze infectie ook eerder een wit 
uitzicht krijgen



Aangetaste stengel door ingroei van 
aangetaste bladsteel





Botrytis en Mycosphaerella

• Dode planten in de serre, vaak door Botrytis

• MAAR: onder elke Botrytis aantasting is 

Mycosphaerella te zien, dus zonder 

Mycosphaerella geen Botrytis aantasting 





Stengelaantastingen: Gladde wonde, geen 
kans op aantasting



Een wonde tegen de stam, zonder dode cellen, 
wordt door de plant heel sterk verdedigd tegen 
infecties
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Soorten sporen



Soorten sporen en hun rol in vermeerdering 
en verspreiding

• Conidiosporen: ongeslachtelijke sporen, deze ontstaan niet op een 

sporendrager maar in de pycnidiën. De pycnidiën produceren een 

gelachtige massa die naargelang de omstandigheden worstvormig of als 

een gel uit de pycnidiën tevoorschijn komt. Deze sporen kunnen 

verspreid worden via waterspatten en oogstmesjes. Conidiosporen

worden vermoedelijk niet via de lucht verspreid. Deze sporen ontstaan 

vooral in de serre zelf en minder op afvalhopen maar altijd op dood 

materiaal. De kiemingsduur van de sporen is veel langer dan ascosporen

(8 uur). Volgens literatuur komt dit het meeste voor.



Soorten sporen en hun rol in vermeerdering 
en verspreiding

Ascosporen: geslachtelijke sporen, ontstaan op vruchtlichamen. Zijn vrij 

licht en kunnen met de wind van zeer ver worden aangevoerd. Ascosporen

ontstaan vaak op afvalhopen of resten van gewassen. Ook in de serre zelf 

kunnen ascosporen ontstaan maar altijd op wat oudere dode resten van 

planten en daarom volgens literatuur minder belangrijk dan conidiosporen. 

Het onderscheid tussen pycnidiën en peritheciën is echter niet altijd 

eenvoudig te maken. Onze bevinding is dat peritheciën toch veelvuldig 

voorkomen. 

peritheciën



Soorten sporen en hun rol in vermeerdering 
en verspreiding

ascus met ascosporen

ascosporen



Soorten sporen en hun rol in vermeerdering 
en verspreiding

• Zowel mycelium, vruchtlichamen als pycnidiën 

kunnen in plantresten zowel in als buiten de kas 

overleven. Vorst dood deze organen niet af.

• Mycosphaerella kan dus enkel inoculum opbouwen 

op dood materiaal en niet op de aangetaste 

vruchten waar de schimmel latent in aanwezig is
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8. Vruchtsymptomen op praktijkbedrijven
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Symptomen op vruchten

• mogelijkheid 1: Mycos is uitwendig zichtbaar
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• Mogelijkheid 2: Ook bruinverkleuring in 

‘normale’ vruchten: uitwendig niet zichtbaar
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• Mogelijkheid 3: normale vruchten met latente 

infecties

 50 vruchten/bedrijf uitplaten 

 na 5 dagen beoordeeld



37

Mycos

Mycos
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Bruinverkleuring in vruchttop
 Mycos actief

Volkomen ‘normale’ vrucht
 Mycos latent aanwezig
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• Kleinere bedrijven

• Vaak maar 1 teelt
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Zwartverkleuring aan de punt 
van de vrucht
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Zwartverkleuring aan de punt van de vrucht


