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Introductie echte meeldauw 

 Meeldauwsoorten zijn biotrofe schimmels 

 Schade kan oplopen tot >1,0 euro/m2 

 Kieming mogelijk bij lage rv’s (60-80%) 

 Optimum temperatuur 22 ºC  (16-27 ºC) 

 Jonge infectie: bovenop het blad  

 Oudere infectie: ook onderop  

 Zoektocht naar milieuvriendelijke beheersmaatregelen 

 

 



Hoe begint de sporenkieming? 

 

 

 

 

 

 

 Kieming binnen 2 uur 

 Ontwikkeling van spore tot witte vlek: 4-7 dagen 

 Sporendragers: 7-14 dagen actief; > 50 sporen 

 

 

 



Via versterking van afweersysteem? 

 Algemene  verdediging: 

● Celwanden / waslaag 

● Flavanoiden / fenolen 

 

 Hormonale afweerreactie meeldauw:  

● Salicylic acid 

● PR eiwitten (pathogen related) 

● H2O2 

● Fenolen 

● Phytoalexinen 

 



IDC LED Proefkas  - Min.EZ project: Geïnduceerde weerstand tegen Botrytis en meeldauw 
(Wageningen UR Glastuinbouw, 2014)  



LED kleuren en intensiteit zijn per tafel in te stellen 



Doel  

Sturen op R:FR verhouding door bij te belichten met verrood om 

dezelfde shade-avoidance (hyponastie) reactie te verkrijgen ten 

opzichte van de proef waarbij de planten in een hoge 

plantdichtheid werden geplaatst. 

RL 50 umol  
(0.00-4.00u) 

RL 5 umol  
(7.00-23.00u) 

FR 50 umol  
(7.00-23.00u) 

Controle   
(7.00-23.00u) 



Invloed van led (R:FR) op weerbaarheid 

 Met verhouding rood en verrood is weerbaarheid te 
sturen. 

 Versterkende werking door chemische elicitor (INA).  

Rood > 5 umol Verrood > 50 umol 



Wat is invloed op meeldauw en Botrytis? 

 Met R:FR ratios is ziektegevoeligheid te sturen. 

 Meeldauw lijkt positief gecorreleerd met bladgroen. 

Rood > 5 umol Verrood > 50 umol 

in zandraket 

in kasproef 

met 

pottomaat 



Wat is relatie met productie? 

 Sturen op rood licht kan lagere opbrengst geven. 

 Sturen op verrood neigt naar verhoogde vers productie. 



Combinaties zoeken met groene producten 



Groene perspectieven in potplanten 
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 Bij extreem gevoelige waardplanten: vermindering 

ziektegevoeligheid tot 50%.  



Groene perspectieven in potplanten 
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 Bij minder gevoelige waardplanten: vermindering 

ziektegevoeligheid tot 70-100%.  



Groene perspectieven in potroos en tomaat 
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 Nieuwe groene producten met vergelijkbare werking als 

huidige chemische referentie.  
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Positieve relatie tussen bladgroen en 

meeldauw (mits RV gelijk) 

 Sterke correlatie in een proef met producten die vitaliteit 
verhogen.  

 Betrouwbare relatie tussen bladgroen en meeldauw in 
proef met phytochroommutanten (2013). 

 



Meting bladgroen vóór infectie = indicator 

meeldauw? 

 Positieve relatie tussen SPAD gemeten vóór het moment 
van infectie en de witte vlekken die 10 tot 18 dagen na 
infectie zijn te zien (aangeduid met *). 
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Meeldauw 
infectie  
0 dpi 

Start proef 
3 wkn 
inwerktijd 

SPAD      
-6 dpi* 

SPAD   
8 dpi 

Eerste 
witte 
vlekken  
10 dpi** 

Veel witte 
vlekken        
18 dpi* 



Hoe nu verder? 

 PT Duurzame meeldauwbeheersing (2015) 

 TKI Programmeringsstudie meeldauw (2015-2016) 

 STW Perspectief: Led it be 50% (Leo Marcelis, WU) 

 

 



Dankbetuiging: want onderzoek doe je 

nooit alleen! 

 Productschap Tuinbouw / LTO Glaskracht Nederland  

 Ministerie van Economische Zaken  

 Philips (Celine Nicole, Ester van Echteld-Hoogeveen) 

 Syngenta, Biogro, Synvital, Houweling Horticulture,  

 Collega PRI (Luc Stevens) 

 WUR collega’s (Rob van den Broek, Suzanne Breeuwsma, Rob Pret, Kees 

Scheffers, Gerard van den Broek, Jan-Willem de Vries) 



Bedankt voor de aandacht! 

Jantineke Hofland-Zijlstra 

Violierenweg 1, Bleiswijk 

Jantineke.hofland-zijlstra@wur.nl 

Tel. 0317-485695  

Twitter: @jantinekewur 
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Discussie 



Stelling 1 

  Groene beheersing van meeldauw 
is geen utopie  



Stelling 2 

We kunnen niet zonder chemie. 
Fungiciden blijven altijd nodig ter 

correctie.  



Stelling 3 

Weerbare planten zijn minder 
productief.  


