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Onkruid & Schimmel

Onkruid bij orchideeën
Varens behoren tot het meest voorkomende onkruid bij orchideeën. Ze hebben vergelijkbare eisen voor de 
temperatuur en vochtigheid als orchideeën, vinden daarom optimale omstandigheden. Varens kunnen bij het 
verspenen of potten in de broeikassen verspreid worden. Oudere planten ontwikkelen sporen, die zich met 
irrigatiewater uitbreiden. Om dat te verhinderen moeten jonge varenplanten al uit de kweekplanten verwij-
derd worden.

Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha L.) groeit vooral in voedingsstofrijke potsubstraten, het geeft aan 
dat er een hoge voedingsstofvoorziening aanwezig is. Een verplaatsing met plantengoederen komt vaak 
voor. Als het mos zich gesetteld heeft, volgt door het neerkomen van waterdruppels een verspreiding van de 
zogenaamde broedbekers. Parapluutjesmos is gevoelig voor hogere pH-waarden en een droog substraatop-
pervlak.
Ter bestrijding kunnen werkzame stoffen ingezet worden, die selectief tegen mos werken.

Gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata L.) is een bodembedekkend onkruid met groene tot donkerrode 
bladeren en kleine, gele bloemen. De plant vormt doosvruchten, waaruit de zaadjes ver weggeslingerd wor-
den. Zodoende ontstaat er binnen korte tijd een snelle verspreiding in het plantenbestand. Door de vorming 
van boven- en ondergrondse uitlopers vindt klaverzuring goede omstandigheden op potsubstraten. De klaver-
zuring geeft de voorkeur aan pH-waarden in het licht zure bereik.
Een chemische bestrijding met herbiciden is bij orchideeën niet mogelijk.

Schimmel in het substraat
De goudgele plooiparasol (Leucocoprinus birnbaumii [Corda] Sing.) is een saprobionte bodembewoner. De 
schimmel komt wereldwijd voor in tropische regionen, hij leeft daar van dode, zich ontbindende organische 
substanties. De van vochtigheid en warmte houdende schimmel wordt vaak in broeikassen gebracht, waar hij 
in potsubstraten ideale omstandigheden vindt.
Opvallend zijn de citroengele, 3-5 cm lange vruchtlichamen. Eerst zien ze er uit als kleine kegeltjes, later vou-
wen deze zich op, verdrogen en verkleuren daarbij grijsachtig. Een groot probleem zijn de witachtige sclerotia 
van de schimmel met een doorsnede van ca. 1 mm. Ze trekken vooral door de bij de Phalaenopsis gebruikte 
transparante potten. Daardoor wordt vooral de sierwaarde van de orchideeën aanzienlijk beperkt. Door zijn 
waterafstotende eigenschappen wordt bovendien de bevochtiging van het substraat moeilijk gemaakt.
Tegen de verspreiding helpen alleen hygiënemaatregelen. Alle potten met schimmelstadia moeten verwijderd 
worden. Een directe bestrijding van de schimmel is praktisch niet mogelijk. Alleen de vroegtijdige toepassing 
van schimmeldodende middelen tegen de sporen zorgt voor verbetering.
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Cambria: mos op jong planten

Phalaenopsis: gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata)

Phalaenopsis: levermos (Marchantia polymorpha) 
na behandelng

Levermos (Marchantia polymorpha)

wood sorrel (Oxalis corniculata)

Goudgele plooiparasol (Leucocoprinus birnbaumii), 
oud vruchtlichaam
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Varens

Varens

Goudgele plooiparasol (Leucocoprinus birnbaumii),
 jong vruchtlichaam

Goudgele plooiparasol (Leucocoprinus birnbaumii), 
sclerotium in bark

Vanilla: levermos (Marcantia polymorpha) in jonge planten
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