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Botrytis symptomen

http://www.botrytis.be/sites/default/files/stompje bladsnijden.jpg
http://www.botrytis.be/sites/default/files/stompje bladsnijden.jpg
http://www.botrytis.be/sites/default/files/bladbotrytis aan stengel.jpg
http://www.botrytis.be/sites/default/files/bladbotrytis aan stengel.jpg


Introductie

Botrytis is necrotrofe schimmel die zich ontwikkelt op verzwakt, zacht en 
vochtig plantweefsel.

Stengelbotrytis leidt tot dood van de plant

Vochtige, koude omstandigheden en sterke klimaatfluctuaties (licht naar 
donker weer) stimuleren Botrytis

Risico’s zijn groter bij energiezuinige teelt (minder stoken, minder ventileren)

Duurzame oplossing van botrytis probleem betekent: preventie op basis van 
klimaatsturing en plantmaatregelen, en vermijden van chemische middelen: 
GEZONDE KAS AANPAK



Onderdeel van Gezonde Kas Interreg project



Source: Tantau & Lange (2003). Computers and Electronic in Agriculture 40
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Rekenregels in model: rol van klimaat



Rekenregels in model: sporenverspreiding



Rekenregels in model: dynamisch proces

En:
Sporen druk = f(VPDnacht, VPDdag)
Sporen infectiviteit = f(spore leeftijd, PAR som, vocht)
Depositiesnelheid = f(windsnelheid, gewicht spore)

VPD: bij grenslaag rond het blad of stengelwond:



Model in data platform
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Data van sensors gaan in computer system voor interpretatie

Vocht- en T-sensor

Sporencollector:



BOS: een Matlab applicatie



Contourplot van de afdeling:



Interface BOS Botrytis in Tomaat: tijdverloop
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BOS Botrytis: effect ingreep in toekomst
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BOS Botrytis: toekomstige sporendruk

Dynamiek 
in de tijd 
zeer 
relevant 
voor 
prognose



BOS in Computer 
op Tablet:

data

Computer programma Web service (B-mex)



Dank voor uw aandacht


