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• Fusarium rot

• Soorten in rotte uien
• 50% F. oxysporum
• 30% F. solani
• 13% F. proliferatum 
• en anderen

• Circa helft F. oxysporum isolaten bekende 
effectoren

Uireka (1)



Infectie
1. Kiemende spore 2. Groei rondom 

de wortel
3. Groei in de 

wortel

4. Groei/verstoppen 
vaatbundel

5. Productie sporen 
in en om de plant



Biotoets

• Onderscheid pathogeen en 
niet pathogeen

• F. oxysporum f.sp. cepae 
meest virulent

• -> Genoomsequenties en 
bioinformatica



Detectie

• Vergelijking genoomsequenties

• Selectie specifieke sequenties voor 
F. oxysorum f.sp. cepae (Foc)

• TaqMan detectie op 2 genen

• Test op rotte uien 2020: 92% besmet 
met Foc

Pathogeen Niet-pathogeen

Fusarium oxysporum f.sp. cepae

Gen-code Function

Cand13067 Six3

Cand13073 Hypothetical

Cand13098/19038 Six5

Cand13102 Six14

Cand13103 Hypothetical

Cand13111 Hypothetical

Cand40478 lysM effector gene

± 900 isolaten



(Bio)-TaqMan Detectie

• Polymerase kettingreactie met 
continu meten van signaal

• Kwantitatief: meer target aanwezig 
sneller signaal

• Meten op pure monsters, in plantmateriaal en grond

• Verrijkingstap selectief medium: meten lagere hoeveelheden



Verspreiding in het veld

• Verspreiding in het veld – hoe te bemonsteren?

• Behoorlijke homogeniteit; ook dieper in de grond

• Mengmonster van 40 steken

• Toename tijdens groeiseizoen 5-50x of meer



Praktijkmonsters

• Voor- en najaarsmonsters grond, 
geoogste en bewaarde uien

• Fusarium metingen en opgegeven 
problemen

• Data enquête en microbioomanalyses

• Analyses

• (Bio)TaqMan voorspeller veldproblemen

en uitval in de opslag



Praktijkmonsters

• Fusarium ook gecorreleerd aan OM, cultivar, grond, pH, N, K en type 
ploegen en gewassen uit de voorgaande twee jaren (-> BOS)

• Indicaties gewassen lagere infectiedruk; indicatie hogere 
infectiedruk



Bakkenproef

3 doelen

• Schadedrempel veld en opslag

• Waardplantstatus verschillende gewassen (toename / overleving / 
onderdrukking)

• Effecten van middelen/behandelingen
uienanders



Bakkenproef

Augustus September   Oogst



Proeven waardplanten

• Sporen toegevoegd in de bakken

• Geen typische Fusarium 
symptomen

• Oogsttijd checken planten en 
grond



Proeven schadedrempels

• Dosering Fusarium

• 0-10.000 sp/g



Proeven schadedrempels

• Opkomst # uienplanten

Geen Fusarium (A) beste opkomst en staan van planten

10-1000 sp Fusarium/gram significant minder opkomst en stand

10.000 sp/gram significant  minder dan alle 4 de andere behandelingen

Dagen na 
zaaien



Proeven schadedrempels

• Opkomst # uienplanten
a         b

Significant verschil tussen behandeld en 
onbehandeld zaad.

Zaadbehandeling in principe tegen andere 
bodemschimmels, maar lijkt direct of indirect 
ook effect te hebben op Fusarium

Dagen na 
zaaien



Proeven schadedrempels

• Schadedrempels en behandelingen:

• Opbrengst

• Ziektedruk: Uien in de hotpot



Reststromen

• Besmet materiaal en dan?



Vergisten

• Mesofiele vergisting

• 1500 liter tank

• Losse sporen

• Uien met besmetting
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Composteren

• Professionele composteerder

• 2 cycli van circa 10 dagen

• Losse sporen

• Uien met pathogeen erin

↓99.99999%
↓100%



Risico reststromen

▪ Risico op verspreiding Fusarium

Gemiddelde verblijfstijd 21 dagen

▪ Geen risico op verspreiding Fusarium

Gemiddelde verblijfstijd 2x 10 dagen

Mesofiele vergisting Compostering



Inundatie
2021 2022

• Klimaatkamer 12-16,5°C 12+ weken 
99% afdoding

• Veld ruim 4 maanden:

• Conidiosporen

• Chlamydosporen 

• Afdoding ca. 5.000-10.000x

• 99.99%



Conclusies

• Meting ## Fusarium

• Teeltgeschiedenis

• Wel/geen teelt

• Alternatieve teelt

• Afvoer besmet materiaal 
Compostering +/vergisting –

• Inundatie


