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2008030102 Schimmel onderzoek te Wolfheze 

 

Inleiding 

In het najaar hebben enkele progressieve golfbanen UV-gewasbescherming uitgeprobeerd. 

Kenmerkend voor het najaar is, dat de meeste schade al is veroorzaakt en dat de veroorzaakte 

schade nauwelijks of niet hersteld door de beperkte groei van het gras. Hierdoor was het 

moelijk om duidelijk beeld materiaal te verzamelen ondanks de positieve resultaten zoals 

geen gras schade en het terugdringen van de schimmel groei. Door middel van dit onderzoek 

zal die wens gerealiseerd worden. 

 

Het onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Clean Greens en 

Barenbrug. Clean Greens is de leverancier voor UV-gewasbescherming op gras en Barenbrug 

is een graszadenspecialist en doet van oudsher onderzoek naar gras, graszaden en de infecties 

die op gras voorkomen. Na de meest relevante schimmels te hebben vastgesteld kon het 

onderzoek van start gaan. Tijdens het onderzoek heeft Clean Greens de proef uitgevoerd en 

heeft Barenbrug voor de levering van de schimmels gezorgd. 

 

Doel:  

Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit van UV-licht te bepalen om de schimmels 

Dollarspot, Sneeuwschimmel, Rooddraad en Brown Patch te bestrijden. 

 

Objecten: 

Stellage met drie lagen 

6 Philiphs TUV-lampen van 75 Watt  

6 Aliminium kappen  

Plastic folie 

3 Tijdschakelaars 

UV-c sensor 

UV-c data logger 

Laptop 

16 petri-schaaltjes met Dollarspot afgedicht met  

16 petri-schaaltjes met Sneeuwschimmel 

16 petri-schaaltjes met Rooddraad 

16 petri schaaltje met Brownpatch 

 

Methode 

Voordat de proef van start ging zijn de schimmels aangebracht op een agar-agar 

voedingsbodem in de petri-schaaltjes door Barenbrug. Daarna zijn de petrischaaltjes 

afgesloten met placic folie. Hierop konden de schimmels zich een dag zonder behandeling op 

ontwikkelen, voordat de proef van start ging. 

 

De UV-lampen zijn in drie verschillende lagen op een stellage gelegd. De UV-lampen zijn 

verhoogd met behulp van bakstenen. Daaroverheen zijn de aliminium kappen gelegd om door 

middel van reflectie de dosering te verhogen. Vervolgens zijn onder de lampen de petri-

schaaltjes geplaatst.  

 

De proeven vonden plaats in een koelcel zonder licht, waar een contstante temperatuur was 

van tussen de 14 en 15 graden celcius. De intensiteit van de belichting was 6 mJ / cm2. De 

belichting werd vol automatisch aan en uit geschakeld door de tijdschakelaars.   
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Resultaten week 1 

 

De verschillende schimmelsoorten zijn als volgt onder verdeeld in vier groepen.  

 

Groep C De controle groep 

Groep S Een licht behandeling per dag 

Groep T Twee licht behandelingen per dag 

Groep U Drie licht behandelingen per dag 

 

Ieder groep bestond uit 16 schaaltjes met 4 verschillende schimmelsoorten, waarbij de 

schimmelsoorten evenredig waren onderveerdeeld.  

 

De proef is gestart op 6 februari 2008 en de proef eindigde op 11 februari 2008. Bij aanvang 

zijn geen foto’s gemaakt. Wel zijn er foto’s gemaakt op 7 februari en op 11 februari 2008.  

 

Helaas was groep U niet bruikbaar vanwege het disfunctioneren van een tijdschakelaar. 

Hieronder ziet de resultaten van de eerste week. De bovenste rij is Groep C en daaronder ziet 

u achtereenvolgens Groep S en Groep T. 

 

Dollarspot op 7 februari 2008 

 

 
 

Dollarspot op 11 febuari 2008 

 

 
 

 

Bij dollarspot zijn de resultaten op de foto niet goed zichtbaar. Dit komt doordat dollarspot 

een hele fijn structuur heeft, wat helemaal wegvalt tegen de achtergrond van de foto. 

Hieronder zijn twee petrischaaltje met dollarspot tegen het licht gehouden Op de foto’s ziet u 

aan de rechterkant een schaaltje van groep C en aan de linkerkant een schaaltje van groep S. 

Beide foto’s zijn gemaakt op 11 februari 2008. 
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Sneeuwschimmel op 6 februari 2008 

 

 
 

Sneeuwschimmel op 11 februari 

 

 
 

 

Bij sneeuwschimmel zijn de verschillen duidelijker te zien. 

 

Brownpatch op 7 februari 2008 

 

 
 

Brownpatch op 11 februari 

 

 

 

Wederom zijn de verschillen aanzienlijk tussen de controle groep en de andere groepen. 

 

Rooddraad op 7 februari 

 

 
 

Rooddraad op 11 februari 

 

 
 

 

Ook bij rooddraad is hetzelfde effect zichtbaar. 
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Resultaten week 2 

 

Op 11 februari zijn van groep C, groep S en Groep T het eerste petrischaaltje nader 

onderzocht onder de microscoop op Wageningen Universiteit. Voordat deze schaaltjes 

onderzocht werden, zijn de schimmels drie dagen opgekweekt. Dat was bij elk schaaltje 

mogelijk, omdat de schimmels zich deels bevonden onder het middenstuk. Dit gedeelte is 

onbereikbaar voor het UV-licht. Onder de microscoop waren geen bijzonderheden waar te 

nemen qua structuur. Na dit onderzoekje waren de schaaltjes niet meer bruikbaar.   

 

Ook zijn op 11 februari twee schaaltjes van Groep C verplaatst en respectievelijk een keer en 

twee keer per dag met licht behandeld gedurende een week. Hierdoor bleef een schaaltje van 

Groep C twee weken onbelicht. Op deze manier kan worden vastgesteld welk effect het UV-

licht heeft op schimmels als deze zich al hebben gevestigd. De foto’s op 11 februari zijn de 

aanvangssituatie aan het begin van week twee. 

 

Dollarspot op 20 februari 

 

 

Sneeuwschimmel op 20 februari 

 

 
 

 

De bovenste rij is groep C zonder het petrischaaltje, dat onder de microscoop is bekeken. Het 

eerste schaaltje van links naar rechts is een keer per dag behandeld. Het middelste schaaltje is 

helemaal niet behandeld en het meest rechtse schaaltje is twee keer per dag behandeld. De 

andere twee rijen zijn vanaf het begin behandeld met een en twee keer belichten per dag. 
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Rooddraad op 20 februari 

 

 
 

Brown patch op 20 februari 

 

 

 

Bij Rooddraad is een aanmerkelijk verschil zichtbaar in de bovenste rij. Echter bij Brown 

patch is dat een ander verhaal. Daar is wel duidelijk te zien dat het onbelichte schaaltje 

ongeremd heeft kunnen groeien, terwijl een ander beeld te zien is op zowel het een keer per 

dag behandelde schaaltje als het twee keer per dag behandelde schaaltje. Dit kan te maken 

hebben met de hoogte van de dosering. Wellicht is de 6 mJ/cm2 de grensdosering, waarbij net 

wel of net niet het mycelium gedoodt wordt. In ieder geval is waar te nemen dat het 

bereikbare gedeelte van de schimmel hinder heeft ondervonden bij het groeien. 

 

Discussie 

 

De belangrijkste vraag is, wat deze resultaten voor betekenis hebben voor de praktijk. Daarom 

zal eerst worden gereflecteerd op de methode. Aan de ene kant is de schimmel geisoleerd, op 

een voedingsbodem geplaatst en onder een plastic folie gestopt om uitdroging te voorkomen. 

Hierdoor ontwikkelt de schimmel zich veel sneller en is de kans op de overleving van de 

schimmel veel groter dan onder natuurlijke omstandigheden. Aan de andere kant is het aantal 

behandelingen per dag en de relatief lage dosering ook niet overeenkomstig met de praktijk 

situatie. Desondanks verleent het onderzoek meer kennis over de relatie tussen een 

behandeling met UV-licht en de schimmel ontwikkeling. 

 

Conclusies  

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden. 

 

1. De schimmel ontwikkeling wordt in grote mate negatief beinvloed door een 

regelmatige behandeling met behulp van UV-licht.  

 

2. Met behulp van UV-licht kunnen meerdere soorten schimmels bestreden worden. 

 

3. UV werkt zowel preventief als curatief bij verschillende soorten schimmels. 

 

4. De intensiteit van 6 mJ/cm2 blijkt effectief om dollarspot, sneeuwschimmel en 

rooddraad te bestrijden, terwijl waarschijnlijk voor Brown Patch een hogere dosering 

effectiever zal zijn.  


