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Orchideeën ziekten

Sclerotium

Biologie
Witrot of Sclerotium-rot, ‚orchideeënverwelking’

De verwekker van de witrot Sclerotium rolfsii Sacc. (= Athelia rolfsii) is een over de grond overdraagbare 
schimmel, die net als de Rhizoctonia geen sporen ontwikkelt. Hoge temperaturen zijn bevorderend voor de 
groei van de verwekker, het temperatuuroptimum ligt tussen de 27 °C en 30 °C. De schimmel heeft een hoge 
behoefte aan zuurstof, de infectie volgt vanaf de bovenste substraatlagen op de wortelhals resp. op de stam-
basis. De in het substraat liggende wortels worden niet aangetast. In koele, natte substraten heeft de Sclerot-
ium praktisch geen ontwikkelingsmogelijkheden. 

Schadebeeld
De bovenste wortels en de stambasis van aangetaste planten rotten, de aangetaste plekken zijn papperig ver-
rot, de planten worden vaal en verdrogen. Een karakteristiek kenmerk van de ziekte is de snelle instorting van 
de planten. Bij een hoge luchtvochtigheid wordt op de aangetaste plekken een wit tot geelachtig schimmel-
weefsel gevormd, dat zich vakvormig uitbreidt. In het schimmelweefsel ontstaan later donkerbruine, rondach-
tige sclerotia. De maar ongeveer 1,0 mm kleine sclerotia zijn een belangrijk herkenningskenmerk van de ziekte.

Bestrijding

• Behandelingen met schimmeldodende middelen zijn alleen in het beginstadium van de ziekte mogelijk.  
    Zodra er echter opeenhopingen van schimmelweefsel en van kleine, rondachtige sclerotia gevormd  
    worden, zijn er geen directe maatregelen meer mogelijk. 
• Aanwezige sclerotia kunnen heel lang in substraten, potten en transportkisten overleven en worden  
    heel gemakkelijk met water in broeikassen verspreid.
• Aangetaste planten moeten wegens het hoge infectiegevaar onmiddellijk uit het plantenbestand  
    verwijderd en vernietigd worden.
• Bij een oppervlaktedekkende uitbreiding van de Sclerotium in de broeikas moeten er grondige  
    desinfectie- en hygiënemaatregelen genomen worden.
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