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VOORWOORD
Een half jaar van bezoeken aan komkommertelers, aangesloten bij BelOrta
en REO Veiling, heeft ons in de mogelijkheid gesteld een beeld over het
voorkomen van Mycosphaerella in de praktijk te vormen. Navraag bij de
telers heeft ons doen besluiten dat de symptomen van Mycosphaerella op
de planten vaak niet herkend worden.
Met de eerste uitgave ‘Mycosphaerella in de komkommerteelt’ stellen we
de komkommerteler een praktische gids ter beschikking. Met de vele foto’s
willen we telers en voorlichters een overzicht van de symptomen geven.
Symptomen tijdig en correct herkennen is van cruciaal belang om snel de
juiste maatregelen te nemen.
Deze brochure zal, naarmate het project vordert, steeds verder aangevuld
worden. We willen op het einde van dit vier jaar durend onderzoek een
praktisch naslagwerk kunnen voorleggen dat duidelijk weergeeft wat
Mycosphaerella is en hoe de teler deze schimmel kan voorkomen en/of
beheersen.
Om deze brochure of delen ervan te kopiëren, is toelating van de
verantwoordelijke uitgever vereist. Voor verdere vragen kan u ook steeds
contact opnemen met Sofie Van Laethem (sofie.vanlaethem@kuleuven.be)
of Stefaan Fabri (stefaan.fabri@proefstation.be) en Martine Wuytack
(martine.wuytack@proefstation.be).
Ik wil alle komkommertelers bedanken voor hun medewerking en
vertrouwen.

Sofie Van Laethem
PhD onderzoeker Duurzame Gewasbescherming
KULeuven
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WAT IS MYCOSPHAERELLA?
1. LEVENSWIJZE
Mycosphaerella (volledig M. melonis, huidige wetenschappelijke naam
Stagonosporopsis cucurbitacearum; synoniem Didymella bryoniae) is een
necrotrofe schimmel, wat betekent dat hij bij voorkeur groeit op dode
plantenweefsels. Infectie op levend materiaal kan optreden door doorgroei
van mycelium vanuit dood materiaal of door infectie via de bloem. De
verspreiding van deze infecties gebeurt niet inwendig in de plant.
2. VERSPREIDING
Zoals alle schimmels (behalve de gisten) vormt Mycosphaerella een kluwen
van schimmeldraden, het mycelium, waarop na enige tijd
voortplantingsorganen worden gevormd. In deze organen worden de
sporen gevormd die voor de verspreiding zullen zorgen. Enerzijds gaat het
om geslachtelijke sporen (ascosporen, aanwezig in zwarte vruchtlichamen),
anderzijds om ongeslachtelijke sporen (conidiosporen, gevormd in zwarte
ronde pycnidiën). De ascosporen kunnen in de lucht worden geslingerd en
met luchtstromen over grote afstanden verplaatst worden. De
conidiosporen kunnen niet rechtstreeks in de lucht komen en worden via
waterspatten en door oogstmateriaal verspreid. De ascosporen zijn
bijgevolg in serres de belangrijkste veroorzaker van een epidemie. Zowel
mycelium als voortplantingsorganen van Mycosphaerella kunnen lang op
aangetaste plantenresten overleven, zowel in als buiten de kas. Vorst doodt
deze organen niet af.
De voortplantingsorganen met sporen worden enkel aangelegd op dood
plantenmateriaal. Dit is niet mogelijk op de aangetaste vruchten waarin de
schimmel latent aanwezig is. Op droog plantenmateriaal is er door
vochttekort geen verdere uitbreiding en productie van sporen mogelijk.
Maar indien het materiaal vochtig is, kan verdere sporulatie langdurig
plaatsvinden. In een jonge teelt vinden we weinig dood of necrotisch
materiaal en is er bijgevolg weinig Mycosphaerella te vinden. Infecties op
de stamvruchten worden daarom waarschijnlijk veroorzaakt door sporen
afkomstig van de vorige teelt.
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3. WAARDPLANTEN
In theorie: Vele komkommerachtigen (augurk, pompoen, courgette,
meloen, etc.) zouden onder ideale omstandigheden aangetast kunnen
worden. Wanneer deze planten zich in de nabijheid van een
komkommerserre bevinden zouden ze als infectiebron kunnen optreden.
In praktijk: Niet alle komkommerachtigen worden aangetast. Zo wordt
courgette in de praktijk normaal niet aangetast en pompoen enkel bij erg
hoge infectiedruk.
4. INFECTIEPLAATSEN
Mycosphaerella kan ALLE (afstervende) delen van de plant aantasten die
nog vocht bevatten.
De meest gevoelige plaats is de bloem omdat dit het enige orgaan is dat
onbeschadigd geïnfecteerd kan worden.
Een uitgroeiende vrucht biedt meer weerstand waardoor een infectie (via
de bloem) meestal lange tijd latent blijft (niet zichtbaar is). Pas in een later
stadium, vaak na de oogst, wordt deze infectie terug actief en treedt rotting
op. Uitzonderlijk wordt er van dit patroon afgeweken. Op aborterende
vruchtjes en steeltjes van afgesneden vruchten kan Mycosphaerella wel
meteen optreden. Vruchten kunnen ook worden aangetast na verwonding
(meestal in de naoogst fase). Dit leidt dan niet tot inwendig rot, maar tot
een direct zichtbare infectie op de vrucht. Na de oogst is het aangeraden
om de vruchten zo snel mogelijk uit de kas te verwijderen. In de kas vliegen
er meer sporen in de lucht waardoor het risico op besmetting groter is.
Stengels worden bijna nooit rechtstreeks aangetast, maar wel via doorgroei
vanuit aangetaste necrotische aanhangsels van blad- of vruchtstelen.
Het blad zal bij een hoge infectiedruk en recente beschadiging aangetast
worden. Dit resulteert in een V-vormige laesie die niet duidelijk afgelijnd is.
Mycosphaerella zal regelmatig optreden wanneer breuk ontstaat tussen
bladschijf en bladsteel. Een dun blad zal sneller uitdrogen en heeft
daardoor minder kans om geïnfecteerd te worden.
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HOE MYCOSPHAERELLA HERKENNEN?
Mycosphaerella geeft een typische zwartverkleuring en is daarom
gemakkelijk te herkennen. De aanwezige vruchtlichamen zijn, met het blote
oog of met behulp van een loep, als kleine zwarte puntjes zichtbaar. Hierna
volgt een overzicht van de door Mycosphaerella gevormde symptomen
voor elk van de mogelijk infectieplaatsen.
1. STENGELBASIS
Er zijn twee mogelijke oorzaken voor een aantasting aan de stengelbasis. Of
de schimmel is via een aangetast necrotisch aanhangsel doorgegroeid, of
hij treedt binnen via scheurtjes die vermoedelijk door een hoge worteldruk
zijn ontstaan. Merk op dat deze aantasting niet altijd even zwart is, maar
door verkurking een eerder wit uitzicht heeft.
Na het rooien van de planten bij een teeltwissel blijven de stengelbasissen
vaak in het substraat achter. De vruchtlichamen hierop kunnen een bron
van ascosporen vormen en zijn bijgevolg een groot risico voor de nieuwe
teelt.

Geïnfecteerde bladsteel

Figuur 1: Aangetaste stengelbasis door doorgroei vanuit een bladsteel
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Figuur 2: Verkurkte infectie op de stengelbasis

Figuur 3: Resterende geïnfecteerde stengelbasissen na het rooien van de plant
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2. STENGEL
Net als bij de stengelbasis ontstaan stengelinfecties vanuit aangetaste
necrotische aanhangsels. Maar ook bladsnijden kan geschikte
infectieplaatsen veroorzaken. Ruwe wonden hebben een grote kans om
aangetast te worden. Een gladde wonde tegen de stam, zonder dode cellen,
wordt sterk door de plant verdedigd en vormt daardoor geen gevaar.

Geïnfecteerde bladsteel

Figuur 4: Doorgroei vanuit een geïnfecteerde bladsteel
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Figuur 5: Doorgroei vanuit aangetaste blad- en vruchtsteel

Beginnende infectie

Figuur 6: Ruwe wonde door bladsnijden
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Figuur 7: Gladde wonden zonder risico op infectie
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3. BESCHADIGE BLAD- EN VRUCHTSTEEL
Zolang de plantendelen groen zijn is er geen kans op infectie. Blad- en
vruchtstelen worden continu beschadigd bij het oogsten van de vruchten,
bladsnijden en passage door het gewas. De plant zal deze delen afstoten
waardoor necrotische weefsel ontstaan die Mycosphaerella kan infecteren.

Figuur 8: Aangetaste vruchtsteel na oogst
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Figuur 9: Geïnfecteerde bladsteel na breuk
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4. BLAD
Een infectie van Mycosphaerella op de bladeren komt in de praktijk bij hoge
infectiedruk voor. Dit kan tot een bruine V-vormige laesie leiden. Oudere
necrose vormt weinig risico aangezien dit weefsel te droog is om sporen te
laten kiemen.

Vruchtlichamen

Figuur 10: Bladinfectie waarop de vruchtlichamen met
het blote oog te zien zijn
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Figuur 11: Infectie ontstaan op de overgang tussen bladschijf en bladsteel
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Figuur 12: Niet mooi afgelijnde necrose met Mycosphaerella-infectie (V-vormige laesie)

Figuur 13: Oudere necrose, afgelijnd door grotere nerven
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5. VRUCHTEN
Inwendig vruchtrot begint bij infectie van de bloem. Vaak is de vrucht aan
het bloemeinde wat ingezonken waardoor het mogelijk is ze uit het
handelskanaal te houden. Als de vrucht wordt doorgesneden is binnenin
een bruinverkleuring waar te nemen. Dit is echter niet het geval wanneer
de infectie latent aanwezig is en pas later zichtbaar wordt. Het grote
merendeel van de infecties blijft latent en is dus niet zichtbaar tijdens het
oogsten.

Bruinverkleuring
Figuur 14: Ingezonken of driehoekvormige tip van de vrucht wijst vaak op een infectie door
Mycosphaerella

Figuur 15: Inwendige bruinverkleuring

15

SAMENVATTEND OVERZICHT
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende
infectieplaatsen. Per plantendeel wordt de wijze van infectie opgesomd.

Plantendeel

Wijze van infectie

Stengel

Onrechtstreeks door doorgroei vanuit geïnfecteerde
blad- en vruchtstelen

Blad- en
vruchtsteel

Rechtstreeks via wonden, op afstervende weefsels

Blad

Rechtstreeks via wonden en/of aan de bladranden
via de hydathoden (plaatsen waar guttatie optreedt)

Vrucht

- Onrechtstreeks aan de punt door infectie via de
bloem
- Rechtstreeks op andere plaatsen, maar enkel via
wonden
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MYCOSPHAERELLA EN ANDERE SCHIMMELS
Naast Mycosphaerella komen in een komkommerserre ook andere
schimmels voor. Mycosphaerella, Botrytis cinerea en Penicillium spp.
kunnen onderling verward worden. Penicillium zal vooral op dunne
necrotische weefsels voorkomen, Botrytis eerder op stengels en stelen.
Indien duidelijke sporulatie zichtbaar is, ziet Botrytis er bruingrijs uit en
Penicillium groengrijs (vooral bij jongere infecties is verschil zichtbaar).
Mycosphaerella is te onderscheiden door de zwarte puntvormige
vruchtlichamen. Indien er geen duidelijke sporulatie is, kunnen sommige
Penicillium soorten met een donkere verkleuring verward worden met
Mycosphaerella.
Penicillium spp. zal geen verdere schade veroorzaken aan de plant. Een
infectie van Mycosphaerella zal zelden tot het uitvallen van een plant
leiden. Dode planten in de serre zijn vaak het gevolg van een aantasting
door Botrytis. Botrytis blijkt bij komkommer als secundaire schimmel op te
kunnen treden aangezien onder een Botrytis aantasting vaak
Mycosphaerella te zien is. Wanneer Mycosphaerella aangepakt wordt,
zullen aantastingen met Botrytis ook minderen.

Vruchtlichamen

Figuur 16: Mycosphaerella met zwarte puntvormige vruchtlichamen
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Botrytis

Mycosphaerella

Figuur 17: Mycosphaerella met secundair de grijsbruine Botrytis
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Figuur 18: Botrytis waaronder Mycosphaerella zit (zichtbaar bij wegvegen van het pluis)
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Figuur 19: Groengrijze Penicillium
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