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Abstract 
Mycotoxinen zijn toxische secundaire metabolieten die geproduceerd worden door schimmels, zoals 
Fusarium, Alternaria en Penicillium. Deze mycotoxines kunnen door middel van mycotoxinebinders curatief 
uit het voer gehaald worden, maar evengoed kan met preventieve methoden primaire contaminatie op het 
veld voorkomen worden. Eén van de methodes om dat te doen is biofumigatie met behulp van Brassica-
gewassen. Bij beschadiging van het weefsel van Brassica groenbemesters komen verschillende volatielen 
vrij, waaronder isothiocyanaten. Deze isothiocyanaten hebben een fungistatische werking en gaan de 
vorming van primair inoculum door o.a. Fusarium in de bodem tegen. In deze masterproef werd het effect 
van gemixt plantenmateriaal van verschillende rassen en soorten groenbemester (gele mosterd, 
bladrammenas, sareptamosterd, Ethiopische mosterd en Italiaans raaigras) op de groei van verschillende 
Fusarium isolaten (F. graminearum PH1, F. culmorum 2799 en F. poae 2031) nagegaan. In de 
laboratoriumproeven werden de Fusarium soorten met behulp van de inverted petri-dish methode in 
contact gebracht met de vluchtige gassen. Uit het onderzoek blijkt dat sareptamosterd het grootste 
reducerend effect heeft op de myceliumgroei van Fusarium. Tijdens preliminaire potproeven werd de 
gevoeligheid van maïs voor F. graminearum onderzocht. Hieruit konden we vaststellen dat de groei van 
maïs op verschillende manieren beïnvloedt wordt door de verschillende Fusarium isolaten. 
 
Kernwoorden: Fusarium, biofumigatie, kruisbloemige groenbemesters, mycotoxinen, isothiocyanaten 
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Summary 
Mycotoxins are toxic secondary metabolites produced by fungi such as Fusarium, Alternaria and Penicillium.  
These mycotoxins can be removed curatively from feed commodities by means of mycotoxin binders, but 
primary contamination on the field can also be reduced with preventive methods. One of the methods to 
do this is biofumigation by means of Brassica crops. When plant cell tissue of Brassica green manures is 
damaged, certain volatiles are released, including isothiocyanates. These isothiocyanates have a fungistatic 
effect and counteract the formation of primary inoculum by Fusarium in the soil, among others. In this 
study, the effect of mixed plant tissues from green manures of different varieties and species (yellow 
mustard, fodder radish, Indian mustard, Ethiopian mustard and Italian ryegrass) on the growth of several 
Fusarium isolates (F. graminearum PH1, F. culmorum 2799 and F. poae 2031) was evaluated. In the 
laboratory tests, the Fusarium species were brought into contact with the volatile gases using the inverted 
petri-dish method. The research shows that Indian mustard has the greatest impact on the mycelial growth 
of Fusarium. The sensitivity of maize to F. graminearum was investigated during preliminary pot 
experiments. From this we could conclude that the growth of corn is influenced in different ways by the 
different Fusarium isolates. 
 
Keywords: Fusarium, biofumigation, cruciferous green manures, mycotoxins, isothiocyanates 
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Inleiding 
Maïs is het belangrijkste akkerbouwgewas in België en is vooral bestemd als ruwvoer in de rundveehouderij. 
Stengel- en wortelrot veroorzaakt door Fusarium species zijn ziektes die vaak bij maïs gerapporteerd 
worden. Deze Fusarium schimmels zijn in staat toxische secundaire metabolieten te produceren, namelijk 
mycotoxinen. Mycotoxinen kunnen via het voeder bij de landbouwdieren terecht komen en zorgen voor 
zware gezondheidsproblemen. Bij melkvee kan dit leiden tot minder voederopname, 
vruchtbaarheidsproblemen, lagere melkproductie en immunologische toxiciteit. Het voorkomen en 
beheersen van contaminatie van gewassen met mycotoxinen is moeilijk omdat het een multifactorieel 
probleem is. Aangezien Fusarium schimmels chemisch moeilijk te beheersen zijn en chemische middelen 
maatschappelijk ter discussie staan werd er gezocht naar alternatieven. Een van de mogelijke oplossingen 
is biofumigatie. Dit is het ontsmetten van de bodem met ingewerkt plantenmateriaal van Brassica 
groenbemesters. Bij het beschadigen en inwerken van deze groenbemesters worden glucosinolaten 
omgezet naar een aantal stoffen, waaronder isothiocyanaten. Deze gassen zijn in staat nematoden, 
bacteriën, schimmels en onkruiden te reduceren.  
 
In de literatuurstudie van deze masterproef wordt Fusarium bij tarwe en maïs besproken en worden de 
mycotoxinen die geproduceerd worden door Fusarium species ook grondig uitgelegd. Daarnaast wordt het 
principe van biofumigatie besproken en worden ook de verschillende kruisbloemige planten besproken die 
hier een invloed op kunnen hebben. 
 
Aan de hand van laboratoriumproeven wordt in het praktische gedeelte het biofumigatie-effect van 
verschillende soorten en rassen groenbemesters (bladrammenas, gele mosterd, sareptamosterd,  Italiaans 
raaigras en Ethiopische mosterd) onderzocht. Er wordt een rassenproef uitgevoerd om na te gaan welke 
groenbemesters het beste effect hebben op de reductie van Fusarium. In de proeven maken we steeds 
gebruik van 3 Fusarium isolaten, namelijk F. graminearum PH1, F.culmorum 2799 en F.poae 2031. 
Daarnaast wordt er ook een proef uitgevoerd waarbij de benodigde dosis plantenmateriaal van 
groenbemesters om F. graminearum te reduceren wordt onderzocht. Ook wordt met behulp van 
potproeven het effect van F. graminearum nagegaan op de groei van maïs. Deze verschillende 
experimenten kunnen biofumigatie stimuleren als teelttechnisch alternatief en zo ook de problematiek van 
Fusarium mycotoxinen in de maïskuil deels verhelpen.  
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Literatuurstudie 

1. Fusarium 
Wereldwijd wordt maïs door Fusarium schimmels geïnfecteerd wat niet alleen tot direct opbrengstverlies 
leidt maar ook tot contaminatie met mycotoxinen. Mycotoxinen zijn secundaire metabolieten die 
geproduceerd worden door verschillende schimmels waaronder Fusarium spp. en die door hun toxiciteit 
een gezondheidsrisico vormen voor mens en dier. Via geïnfecteerde maïs kunnen Fusarium mycotoxinen 
de voedsel- en voederketen binnendringen. (Oldenburg et al., 2017).  Fusarium graminearum is een vaak 
voorkomende schimmel die wordt gelinkt aan het voorkomen van voet-, aar- en kolfrot bij graangewassen 
en maïs (Logrieco et al., 2002). In tarwe komt F. graminearum in een complex voor van verschillende 
Fusarium species met onder meer F. culmorum, F. avenaceum,  F. poae, F. equiseti, F. proliferatum en F. 
subglutinans (Oldenburg et al., 2017). 
 

1.1. Taxonomie 
De taxonomische indeling van Fusarium spp. wordt als volgt weergegeven (Gräfenhan et al., 2011): 
 Rijk: Fungi (schimmels) 
 Fylum: Ascomycota 
 Klasse: Sordariomycetes 
 Onderklasse: Hypocreomycetidae 
 Orde: Hypocreales 
 Familie: Nectriaceae 
 Geslacht: Fusarium 
 

1.2. Levenscyclus van Fusarium op tarwe: een goed gekend 
modelsysteem 
Na het oogsten van maïs of tarwe vormen de gewasresten een uitstekende voedingsbodem voor de groei 
van Fusarium mycelium en de productie van sporen. Ascosporen, conidia, chlamydosporen en hyfen 
overleven als primair inoculum. Chlamydosporen, hyfen en conidia vormen de ongeslachtelijke fase van de 
schimmel terwijl de ascosporen de geslachtelijke fase vormen. (O'Donnell et al., 2000).  
 
Ascomyceten bezitten een goed ontwikkeld en gesepteerd mycelium. Bij de geslachtelijke 
vermenigvuldiging vormt het vrouwelijke gametangium (ascogonium) een trichogyne die contact zoekt met 
het antheridium, het mannelijke gametangium. Kernen van de antheridia migreren langs de trichogyne naar 
het ascogoniuma. Vervolgens vindt de plasmogamie plaats, waarbij de kernen paarsgewijs naast elkaar 
gaan liggen (Bennett & Turgeon, 2016).Uit het ascogonium worden ascogene, dikaryotische draden 
gevormd. Elke nieuwe cel van deze draden bevat twee kernen, namelijk een mannelijke en vrouwelijke 
kern. Hierna dient er een gelijktijdige mitose van de vrouwelijke en mannelijke kern (geconjugeerde mitose) 
plaats te vinden. Dit gebeurt in het haakvormig gekromde uiteinde van de ascogene hyfe. Eén kern deelt 
zich met het kromme deel van de hyfe en de andere kern deelt zich op het recht uiteinde van de hyfe. 
Hierbij wordt een dwarswand aangelegd tussen de twee dochterkernen, waarna een versmelting gebeurt 
van het afgebakende haakdeel en het basisdeel van de oorspronkelijke cel. Dit vormt een nieuwe 
dikaryotische cel. De diploïde kern van de topcel ondergaat een meiose waarbij 4 haploïde kernen worden 
gevormd en deze ondergaan meestal nog een mitose. Dit leidt tot een gezwollen topcel bestaande uit 8 
ascosporen en dit groeit uit tot een ascus of zakje (Bennett & Turgeon, 2016).  
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Figuur 1. Geslachtelijke vermenigvuldiging Ascomycota (Bennett & Turgeon, 2016) 

Samengevat kan gesteld worden dat de ascomyceten hun geslachtelijke sporen vormen in een ascus of 
zakje. Hierin vindt de karyogamie (= kernversmelting) en meiose plaats waarbij 4 of 8 ascosporen worden 
gevormd. De ascosporen worden dan met een grote kracht uit het vruchtlichaam vrijgesteld. Het 
vruchtlichaam bij Fusarium is bol- tot flesvormig met bovenaan een kleine opening en wordt het 
perithecium genoemd. Vervolgens worden de ascosporen door de wind verder verspreid en tijdens de bloei 
worden ze in aarpakjes afgezet. De ongeslachtelijke sporevorming gebeurt door afsnoering op dragers of 
conidioforen. De conidia kunnen niet alleen door middel van de wind verspreid worden, maar vooral via 
opspattende regendruppels en door insecten. Onder positieve omstandigheden kiemen de sporen en 
induceren ze de uiteindelijke infectie (Bennett & Turgeon, 2016).  

 
Figuur 2. Ziektecyclus van verschillende Fusarium soorten uit het aarfusarium ziektecomplex (Schmale III & Bergstrom, 2006) 
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In graangewassen gedijen Fusarium graminearum en F. verticillioides goed bij warme temperaturen, terwijl 
F. culmorum en F. avenaceum meer gebaat zijn bij koude temperaturen. De optimale omstandigheden voor 
F. verticillioides en F. proliferatum bij maïs zijn droog en warm weer  (Doohan et a.l, 2003;  Rossi et al., 
2009). Fusarium poae wordt vooral teruggevonden in seizoenen met een matige tot hoge ziektedruk. De 
verklaring hiervoor is dat F. poae van nature uit een secundaire ziekteverwekker is. Tevens werd bij de 
graangewassen een trend ontdekt, namelijk dat in de loop van het groeiseizoen de populatie van F. 
graminearum en F. poae zal toenemen terwijl het aandeel van F. culmorum daalt (Doohan et al., 2003).  
 
De regen voor, tijdens en na de bloei samen met het primair inoculum vormt de basis voor de mate van 
aantasting met aarfusarium bij tarwe. Van zodra de sporen in het aarpakje terecht komen zal de infectie 
beginnen. De schimmelspore zal kiemen en een primaire hyfe vormen. De Fusarium schimmel penetreert 
niet rechtstreeks doorheen de epidermis, maar maakt gebruik van gevoelige plaatsen om binnen te dringen. 
Voorbeelden zijn de antheren, stomata, openingen tussen de palea en lemma en de basis van de glumae of 
kafblaadjes. Deze gevoelige plaatsen bevatten namelijk dunnere celwanden die gemakkelijk doorbroken 
kunnen worden (Goswami & Kistler, 2004). Tevens worden er enzymen geproduceerd die de celwand 
oplossen en de penetratie positief beïnvloeden, zoals cellulases, xylanases en pectinases. (Kang & 
Buchenauer, 2002). Na de infectie wordt er al vlug een myceliumnetwerk gevormd. Eerst groeien de hyfen 
enkel intercellulair, maar na enige tijd gaan die ook intracellulair groeien. Hierdoor zal het aangetaste 
weefsel afsterven en kan dit leiden tot het afsterven van de ganse aar (Doohan et al., 2003).  
 
De ascosporen worden verspreid door de wind. De infectie van tarwe vindt bij 90% van de ascosporen plaats 
binnen een straal van 22m van de inoculumbron. De sporen kunnen echter ook grotere afstanden 
overbruggen (Kema et al., 2002). Fusarium avenaceum, F. culmorum en F. graminaerum vormen 
macroconidia. Deze worden voornamelijk verspreid door opspattend water. 90% van de infecties door 
macroconidia vindt plaats binnen een straal van 5m van de inoculumbron. Fusarium poae daarentegen 
vormt microconidia en die ook door de wind verspreid kunnen worden (Fernando et al., 2000).  
 

1.3. Fusarium bij maïs 
1.3.1. Symptomen van Fusarium infecties bij maïs wereldwijd 
Uit onderzoek van Reid et al.  (1999) in Amerika bleken F. graminearum, F. verticillioides en F. subglutinans 
de drie belangrijkste Fusarium species te zijn die kolfrot bij maïs (Zea mays L.) veroorzaakten. Alle drie deze 
Fusarium soorten zijn in staat mycotoxinen te produceren. Als F. graminearum bij maïs optreedt dan wordt 
de maïskolf aangetast. De kolfspil wordt zacht en tussen de korrels verschijnt een wit-roos mycelium 
(Doohan et al., 2003). Daarnaast zijn er nog andere Fusarium species die in mindere mate betrokken zijn bij 
de vorming van infecties op maïs, namelijk F. culmorum, F. proliferatum, F. equiseti, F. avenaceum, F. 
cerealis, F. poae  en F. temperatum (Oldenburg et al., 2017). 
 
Gibberella kolfrot wordt vooral veroorzaakt door F. graminearum. Het veroorzaakt primaire 
opbrengstverliezen en vervuilt het gewas met mycotoxinen wat leidt tot een daling van de kwaliteit (Miller 
et al., 2007). Gibberella kolfrot wordt gekenmerkt door zowel interne als externe symptomen. Topkorrels 
kleuren bleker, externe bruine vlekken en wit tot roosachtige schimmellagen verspreiden zich van de top 
van de kolf naar de basis. Intern verkleurt de kolfspil grijsbruin tot rood (Figuur 3). Doorgaans duurt het 
enkele weken na de eerste infectie vooraleer de typische ziektesymptomen uitwendig zichtbaar worden.  
Aangezien de kolftop eerst geïnfecteerd wordt, leidt dit tot een top-down gradiënt van hoge naar lage 
toxineconcentratie in de kolf (Oldenburg et al., 2017).   
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Figuur 3. Externe en interne symptomen van Gibberella kolfrot (a =gezonde kolf) (Oldenburg et al., 2017)   

Fusarium kolfrot wordt voornamelijk veroorzaakt door F. verticillioides. Fusarium verticillioides  vormt een 
witachtig gekleurd mycelium dat zich verspreid op de kolf. Fusarium verticillioides overleeft in gewasresten 
als een verdikte hyfe. De hyfe zal na enige tijd het ontkiemde zaad en de wortels gaan infecteren. De 
schimmelinfectie zal systemisch met de plant meegroeien naar boven en zal uiteindelijk symptomen 
veroorzaken in de kolf. Fusarium kolfrot is vooral geassocieerd met een droog en warm klimaat gepaard 
met insectenbeschadiging (Miller, 1994). 
 
Infectie door F. graminearum wordt vaak waargenomen tijdens de kritieke fase van het ‘silking’. Silking, de 
eerste reproductieve fase van maïs is het zichtbaar maken van de stijlen en stempels uit de schutbladeren. 
Tijdens deze reproductieve fase kunnen sporen op de stempeldraden terecht komen. Eerste infecties 
vereisen de aanwezigheid van sporen in de lucht. Deze sporen kunnen afkomstig zijn van gewasresten, 
conidiën of ascosporen en kunnen verspreid worden met de wind of door insecten. Macroconidia gaan 
gemakkelijk kiemen op de stempeldraden bij aanwezigheid van stuifmeelkorrels. Vervolgens gebruikt de 
schimmel de beschikbare voedingsstoffen rond de inoculumplaats, waarna een hyfe wordt gevormd die zal 
penetreren in de maïskorrels en in het parenchym- en vaatweefsel van de spil. Koele temperaturen (<23°C) 
en veel regen gaan gepaard met een verhoogde aanwezigheid van Giberella kolfrot (Miller, 1994; Miller et 
al., 2007; Vigier et al., 2001).  
 

Naast kolfrot veroorzaakt F. graminearum ook stengelrot. Hierbij rot het merg van de stengelbasis. Bij 
ernstige aantasting knikt de stengel vlak boven de grond om en zal de stengel afsterven. Infectie van een 
maïsplant met stengelrot gebeurt via de wortels of onderste stengelknoppen. Stengelrot bemoeilijkt de 
oogst, leidt tot lagere voederwaarden, inkuilproblemen en opbrengstverliezen. Een mogelijke preventieve 
maatregel om stengelrot te vermijden is een lagere zaaidichtheid te hanteren, zodat de planten hun 
stevigheid kunnen opbouwen. Als stengelrot toch massaal doorbreekt wordt aangeraden om vroegtijdig te 
oogsten. Stengel- en wortelrot leiden tot vervroegde senescentie. Stressomstandigheden zoals droogte of 
een met water verzadigde bodem versterken de symptomen na een infectie met Fusarium species 
(Oldenburg et al., 2017). 
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1.3.2. Fusarium soorten in België 
Scauflaire et al. (2011) analyseerden de diversiteit van de Fusarium populatie bij maïs in België. Volgende 
Fusarium soorten werden het vaakst teruggevonden in de maïskolven: F. graminearum (42,8 %), F. 
crookwellense (16 %), F. avenaceum (14.4 %), F. culmorum (10,3 %) en F. temperatum (4,9 %). Ook andere 
Fusarium soorten werden waargenomen in de kolven, maar in mindere mate, zoals F. equisiti (2,1 %), F. 
poae (1,4 %), F. proliferatum (1,1 %), F. oxysporum (0,5 %), F. verticillioides (0,4 %) en F. sporotrichioides 
(0,4%). In de stengels werd voornamelijk F. graminearum en F. crookwellense samen met F. culmorum en 
F. temperatum waargenomen. 
 

1.3.3. Factoren die Fusarium infectie beïnvloeden  
Het voorkomen van Fusarium schimmels is afhankelijk van plaats, tijdstip en teeltsysteem. Fusarium 
graminearum vereist sappig weefsel van 8 tot 10 dagen oud om te leiden tot een effectieve infectie. Ook 
vereist F. graminearum periodes van warme temperaturen met aanhoudende natheid in juli en augustus. 
Fusarium verticillioides daarentegen komt eerder voor op ouder plantenweefsel en vereist nog hogere 
temperaturen dan F. graminearum en het vereist ook droge omstandigheden (Reid et al., 1999). Daarnaast 
zijn er nog enkele teeltfactoren die Fusarium infectie beïnvloeden, namelijk de rassenkeuze, gebruik van 
fungiciden, onkruidbestrijding en bemesting (Obst et al., 2000).   
 
De penetratie van Fusarium species in de maïskolf wordt beïnvloed door wondjes die kunnen ontstaan door 
vogels en insecten, door hagel of door groei van mycelium ontstaan door stengelrot. Lew et al.  (1991) 
gingen door middel van een veldonderzoek op zoek naar een verband tussen F. verticillioides en de 
Europese maïsboorder (Ostrinia nubilalis). In deze proef werd aangetoond dat een aanwezigheid van de 
Europese maïsboorder leidt tot een verhoogde concentratie F. verticillioides, met als gevolg hiervan ook 
een verhoogde concentratie aan fumonisinen.  
 
Wanneer verschillende Fusarium soorten op hetzelfde moment in een kolf voorkomen kunnen ze elkaar 
beconcurreren. Fusarium verticillioides, F. proliferatum en F. graminearum veroorzaken aarrot bij maïs. De 
concurrentie tussen F. verticillioides en F. proliferatum blijkt het grootst te zijn, doordat beide soorten een 
kortere vochtige periode nodig hebben voor groei en infectie. Er werd ook aangetoond dat wanneer 2 
verschillende Fusarium species aanwezig waren dit leidde tot minder infectie doch niet altijd tot een lager 
toxinegehalte (Marin et al., 1998).  
 
De ontbinding en afbraak van geïnfecteerde maïsresten verloopt veel trager dan bij tarwe. Deze 
geïnfecteerde maïsresten vormen dus een goed overlevingssubstraat voor Fusarium. Tevens hebben deze 
maïsresten een betere koolstof-stikstof verhouding dan tarwe (Beck & Lepschy, 2000). In België is het areaal 
maïs de laatste decennia enorm toegenomen (FAO, 2014) mede door de opkomst van korrelmaïs. 
Korrelmaïs blijft langer op het veld staan dan snijmaïs en dus heeft korrelmaïs een veel grotere risico op 
een Fusarium aantasting. Daarnaast wordt er bij korrelmaïs meer gewasresten achtergelaten op het veld 
wat de  overlevingskans van Fusarium spp. vergroot en de kans op een nieuwe infectie verhoogt (Obst et 
al., 2000; Beck & Lepschy, 2000) .  
 
Ook na de oogst kunnen nog mycotoxinen geproduceerd worden. Tijdens het oogsten kan een extra 
schimmelverontreiniging optreden afkomstig uit de lucht, bodem of omgeving. Deze schimmels worden 
samen met de reeds geproduceerde mycotoxinen ingekuild. Het inkuilproces is gebaseerd op een  spontane 
melkzuurfermentatie onder anaerobe omstandigheden. Dit leidt tot een inactivatie van bijna alle 
ongewenste micro-organismen. Een slecht silomanagement leidt tot een slecht geconserveerde kuil. Door 
onvoldoende en of vertraagde afdichting kunnen Fusarium species zich de ganse kuilperiode 
vermenigvuldigen als gevolg van een te hoge pH-waarde en door aanwezigheid van zuurstof. De meeste 
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schimmels die worden aangetroffen in een maïskuil zijn Fusarium, Aspergillus, Penicillium en Trichoderma. 
Fusarium species en Aspergillus species worden zowel aangetroffen voor als na het inkuilen, terwijl 
Penicillium species en Trichoderma species meestal worden aangetroffen na het inkuilen (Wambacq et al., 
2016). 
 

1.3.4. Preventieve maatregelen om Fusarium infectie te voorkomen 
Het voorkomen van Fusarium infectie start al op het veld. Aspecten waar men dient rekening mee te 
houden voor een goed management zijn o.a.: vruchtwisseling, rassenkeuze, grondbewerking, 
bodemmeststoffen en het gebruik van fungiciden. Het belang van deze maatregelen wordt hieronder 
uitgebreid besproken. Verder dien men besmettingsbronnen te verwijderen of vernietigen. Hierdoor zal de 
inoculumbron tegen de volgende teelt al gereduceerd zijn (Wambacq et al., 2016).  

 
Een doordachte vruchtwisseling wordt sterk aangeraden omdat een teeltcombinatie van mais met tarwe 
leidt tot een accumulatie van primair inoculum en infectie verhoogt. Ook het niet in ploegen van maïs als 
voorvrucht doet de kans op aarfusarium in tarwe stijgen.  Stengelrot veroorzaakt door Fusarium is één van 
de meest voorkomende schimmelziektes bij maïs in Nederland en België. Om stengelrot te voorkomen is 
het belangrijk om een ras te kiezen dat minder vatbaar is. Dit is vooral van belang bij korrelmaïs en CCM die 
langer op het veld dienen te staan. Anderzijds kan men gebruik maken van ontsmet zaaizaad (Kema et al., 
2002). Tegenwoordig wordt in België het zaaizaad van kuilmaïs standaard ontsmet, met als bekendste 
voorbeeld Mesurol. Dit is echter vooral bedoeld tegen insecten en vogelschade (Vlaswinkel et al., 2005). 
 
Blandino et al. (2008a) voerden een experiment uit in Italië om het verband na te gaan tussen de 
plantdichtheid en de infectie door Fusarium. Hieruit kon men concluderen dat een hoge plantdichtheid 
leidde tot een hogere infectiegraad (24%). Ook was de contaminatie met mycotoxinen hoger bij een hogere 
plantdichtheid. De hogere infectiegraad is wellicht te wijten aan het feit dat de relatieve vochtigheid langer 
hoog blijft door een afgeremde luchtstroom. Daarnaast voerden Blandino et al. (2008b) een onderzoek uit 
naar de correlatie tussen een hoge stikstofbemesting en de infectiedruk. Hieruit bleek dat een hoge 
stikstofbemesting (>300 kg N/ha) zorgde voor een significante hoger zearalenon concentratie, maar het 
gewas bleef ook langer groen. Het langer groen blijven leidt tot een langere groei, vochtigere 
omstandigheden, en latere rijping van de maïskorrels. Daarnaast wordt het gewas ook meer vatbaar voor 
andere infecties. Ook de zaaidatum heeft een effect op het aantal geïnfecteerde korrels door Fusarium. 
Later zaaien (eind mei) leidt tot een hogere infectiedruk van F. graminearum (Blandino et al., 2009).   
 
Een mogelijkheid is om gebruik te maken van antagonistische schimmels. Hierbij worden niet-toxische 
schimmels ingezet om in competitie te treden met de schimmels die mycotoxinen produceren. De niet-
toxische schimmels zullen de ecologische niche van de toxische schimmels bezetten, wat leidt tot een 
reductie van de populatie toxische schimmels. Ondanks positieve resultaten treden ook soms ongewenste 
effecten op.  Picco et al. (1999) voerden een experiment uit met Aspergillus flavus  en F. proliferatum op 
maïs. De interactie tussen beide schimmels leidde tot een daling van de mycotoxinen geproduceerd door 
A. flavus maar stimuleerde mycotoxinenproductie door F. proliferatum.  
 
Chemische of biologische fungiciden kunnen worden ingezet voor de bestrijding van Fusarium op het veld. 
Wat trichothecenen betreft, moet echter worden opgemerkt dat fungiciden moeten worden toegediend 
aan een adequate fungicidedosis, omdat een sublethale dosis kan resulteren in een verhoogd 
mycotoxinegehalte in gewassen die geen of weinig schimmelinfectie vertonen (Wambacq et al., 2016).  
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Weersomstandigheden spelen ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van schimmels op gewassen in 
het veld, evenals bij de productie van mycotoxinen. De weersomstandigheden kunnen echter niet door 
landbouwers worden gecontroleerd, dus landbouwers moeten anticiperen op ongunstige 
weersomstandigheden door de eerder beschreven teeltmethoden toe te passen (Wambacq et al., 2016).  
 

1.4. Mycotoxinen 
Mycotoxinen zijn secundaire metabolieten gevormd door schimmels. Ze hebben een negatieve invloed op 
zowel mens, dier als gewassen en veroorzaken grote economische verliezen (Hussein & Brasel, 2001). De 
bekendste toxigene schimmels in Europa zijn Aspergillus, Penicillium  en Fusarium. Zij produceren onder 
andere aflatoxine B1, zearalenon, fumonisine B1, deoxynivalenol,… Mycotoxinen worden ook 
teruggevonden in levensmiddelen en zijn moeilijk te verwijderen tijdens de bewerking aangezien ze 
hittebestendig zijn. Als mycotoxinen door mens of dier worden opgenomen kan dit leiden tot lever- en 
niertoxiciteit, immunologische toxiciteit, reproductieve toxiciteit, foetale toxiciteit en carcinogeniteit 
(Creppy, 2002).  
 
De meest frequente mycotoxinen geproduceerd door Fusarium in maïs zijn trichothecenen, zearalenon 
(ZEN), fumonisinen en moniliformine (Nedělník, 2002). De belangrijkste Fusarium species die maïs 
infecteren in Europa zijn lid van de sectie Discolour, Roseum, Sporotrichella, Gibbosum of Liseola. In Tabel 
1 kan je de belangrijkste Fusarium species terugvinden geassocieerd met de mycotoxinen die ze kunnen 
produceren (Oldenburg et al., 2017).  
 
Tabel 1. Belangrijkste Fusarium species geassocieerd met de mycotoxinen die ze produceren in Europese maïs (Oldenburg et al., 
2017) 

Sectie Fusarium spp. Telemorf Mycotoxinen 
Discouleur F. graminearum Gibberella zeae DON, 3-ADON, 15-ADON, NIV, 

ZEN, FUS-X 
 F. culmorum  DON, 3-ADON, 15-ADON, NIV, 

ZEN, ZOH 
 F. cerealis  NIV, FUS, ZEN, ZOH 
Roseum F. avenaceum Gibberella avenacea MON, BEA, ENNs 
Sporotrichella F. poae  NIV, FUS, T2, HT2, MAS, DAS 
 F. sporotrichioides  T2, HT2, DAS, MAS, BEA 
Gibbosum F. equisti Gibberella intricans ZEN, DAS, ENNs 
Liseola F. verticillioides Gibberella moniliformis MON, BEA, FB1, FB2, FB3, FB4 

 F. proliferatum  FB1, FB2, FUS, BEA 
 F. subglutinans Gibberella subglutinans FUS, BEA, MON 

 

1.4.1. Trichothecenen 
Verschillende Fusarium species en verwante schimmels produceren trichothecenen. Dit zijn 
sesquiterpenoïde epoxiden en fungeren als remmers van de eukaryotische eiwitsynthese (Desjardins et al., 
1993). De trichothecenen binden aan de 60S ribosomale subeenheid en interageren met het enzym 
peptidyltransferase. Hierdoor wordt de peptidebinding tussen eiwitten verbroken (Sudakin, 2003).  Deze 
sesquiterpenen worden gekarakteriseerd door hun tetracyclische 12,13-epoxy-trichotec-9ene-skelet. De 
epoxygroep op plaats C-12 en C-13 is fundamenteel voor hun toxiciteit (Gareis et al., 2003). De voornaamste 
trichothecenen geproduceerd door Fusarium zijn de type A en type B trichothecenen. Type B 
trichothecenen worden gekenmerkt door een ketongroep op C-8. Type A trichothecenen bevatten een 
andere functionele groep op C-8 (Logrieco et al., 2002).  
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Type A trichothecenen omvatten onder andere T2 toxine, HT2 en neosolaniol (NEO) en deze worden 
hoofdzakelijk geproduceerd door F. poae, F. sporotrichioides en F. acuminatium. Ook diacetoxyscirpenol 
(DAS) en monoacetoyscirpenol (MAS) behoren tot de type A trichothecenen. DAS en MAS worden 
voornamelijk gevormd door F. poae, F. equiseti en F. sporotrichioides (Logrieco et al., 2002).  
Type B trichothecenen omvatten onder andere deoxynivalenol (DON), 3-acetyldeoxynivalenol (3-ADON) en 
15-acetyldeoxynivalenol (15-ADON). Deze mycotoxinen worden geproduceerd door F. graminearum en F. 
culmorum (Logrieco et al., 2002). DON wordt ook wel vomitoxine genoemd, omdat het bij inname kan 
leiden tot braken bij onder andere varkens. Nivalenol (NIV) en fusarenon X (FUS-X) geproduceerd door F. 
graminearum, F. culmorum, F. poae en F. cerealis maken ook deel uit van de trichothecenen type B 
(Logrieco et al., 2002).  
 

 
Figuur 4. Structuurformule van type A en B trichothecenen (MW = moleculair weight, OAc = acetyl en i-Val = iso valeryl) (Berger et 
al., 1999) 

DON is één van de meest voorkomende en bekendste mycotoxinen bij kuilmaïs in Vlaanderen (Vandicke et 
al., niet gepubliceerd). Het is minder toxisch dan andere trichothecenen, zoals T-2-toxine.  Symptomen van 
acute DON-toxiciteit bij gevoelige soorten zijn onder meer buikpijn, toegenomen speekselvloed, diarree, 
braken en anorexia. Bij muizen bedraagt de LD50-waarde voor DON 46 à 78 mg per kilogram 
lichaamsgewicht. De meest voorkomende symptomen van DON bij muizen zijn braken, diarree en 
voedselweigering. Ook treden er afwijkingen op in de nieren, in het maagdarmkanaal, in het beenmerg en 
in lymfoïde weefsels (Pestka, 2007). Runderen tolereren een concentratie van 20 mg/kg voeder. Varkens 
zijn iets gevoeliger en tolereren een concentratie van 1-2 mg/kg voeder. De Europese Commissie stelde in 
2006 enkele richtwaarden op, de maximale concentratie in voeder met een vochtgehalte van 12% bij 
runderen en varkens mag respectievelijk slechts 8 mg/g en 5 mg/kg voeder bedragen (Hanssens, 2014). 
Blootstelling aan extreem hoge dosissen ( >27 mg/kg lichaamsgewicht) kan leiden tot sterfte bij varkens 
(Pestka, 2007). 
 
Naast DON is NIV het meest voorkomende mycotoxine in Vlaamse kuilmaïs (Vandicke et al., niet 
gepubliceerd). Na orale toediening is NIV acuut toxisch voor muizen en ratten met een LD50-waarde van 
respectievelijk 38,9 mg en 19,5 mg per kg lichaamsgewicht. Belangrijke toxische verschijnselen bij muizen 
waren een daling van het lichaamsgewicht, verminderde voederefficiëntie, daling van het orgaangewicht 
en leukopenie of erytrocyptopenie. In varkens veroorzaakt NIV mildere pathologische veranderingen zoals 
gastro-intestinale problemen, aantasting leukocytenaantal, toename lichaamsgewicht en 
voedselconsumptie  (Pronk et al., 2002). Bij melkvee leidden hoge dosissen NIV uit het voeder tot een 
aanzienlijke vermindering van de voederopname. Tevens verhoogt NIV de voederopnametijd (D’Mello et 
al., 1999).  
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1.4.2. Zearalenonen 
Zearalenon (ZEN) wordt geproduceerd door F. graminearum, F. culmorum, F. cerealis, F. equiseti en F. 
semitectum. ZEN is een uterotrofe en oestrogene verbinding die voornamelijk wordt teruggevonden in maïs 
(Richard, 2007). ZEN kreeg de triviale naam zearalenon door een combinatie van G. zeae, resorcyclisch 
lactonzuur en een keton. Bij zoogdieren wordt de ketogroep gereduceerd tot twee stereo-isomeren, 
namelijk α- en β-isomeer (Zinedine et al., 2007). 

 
Figuur 5. Structuurformule van zearalenon (Krska et al., 2007) 

De toxine productie vindt voornamelijk plaats voor het oogsten, maar als de maïs niet goed behandeld en 
gedroogd wordt kan het mycotoxine ook verder geproduceerd worden na de oogst (Zinedine et al., 2007). 
ZEN intoxicatie kan leiden tot hyper-oestrogenisme bij varkens en onvruchtbaarheid bij vee en pluimvee 
(Logrieco et al., 2002). Vaarzen die een concentratie van 1,5 mg/kg voeder opnemen krijgen te kampen met 
een verstoorde uierontwikkeling en een verlengde oestrusduur, zonder synchronisatie met de ovulatie. 
Koeien die blootgesteld worden aan een concentratie van 10 mg/kg voeder zullen te maken krijgen met 
reproductieve storingen. Namelijk een vroege abortus (30-90 dagen na bevruchting), verminderde 
bevruchtingscapaciteit of onvruchtbaarheid. Tevens zal de melkproductie dalen (Hanssens, 2014).  
 
In Tabel 2 wordt het voorkomen van DON, NIV en ZEN over heel de wereld met bijhorende concentraties 
weergegeven. Er zijn duidelijke verschillen in het voorkomen van bepaalde mycotoxinen tussen de landen 
onderling. Ook de concentratie van die mycotoxinen is sterk verschillend per land. 
Tabel 2. Wereldwijde verdeling van DON, NIV en ZEN in tarwe en maïs (Pronk et al., 2002) 

  DON (mg/kg) NIV (mg/kg) ZEN (mg/kg) 
Duitsland Tarwe 0.004-20.5 0.003-0.032 0.001-8.04 
Polen Tarwe 2-40 0.01 0.01-2 
 Maïskorrels 4-320   
 Maïskolven 9-927   
Bulgarije Tarwe 0-1.8  0-0.12 
Noorwegen Tarwe 0.45-4.3 Max. 0.054  
Nederland Tarwe 0.020-0.231 0.007-0.203 0.002-0.174 
Zuid-Afrika Maïs 0-1.83 0-0.37  
Filipijnen Maïs  0.018-0.102 0.059-0.505 
Thailand Maïs   0.923 
Korea Maïs Gem. 0.145 Gem. 0.168  
Vietnam Maïs 1.53-6.51 0.78-1.95  
China Maïs 0.49-3.10 0.6  
Nieuw-zeeland Maïs Max. 3.4-8.5 Max. 4.4-7 Max. 2.7-10.5 
USA Tarwe 0-9.3   
Canada Tarwe 0.01-10.5   
 Maïs 0.02-4.09   
Argentinië Tarwe 0.10-9.25   
Brazilië Tarwe 0.47-0.59 0.16-0.40 0.04-0.21 
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1.4.3. Fumonisinen 
Fumonisinen werden eerst geïsoleerd uit F. verticillioides en later ook teruggevonden in culturen van F. 
proliferatum (Nelson et al., 1992). Fumonisinen worden onderverdeeld in 4 groepen; A, B, C en P. Groepen 
A en B worden gekenmerkt door respectievelijk een amide- en aminogroep. Groep C lijkt op groep B, maar 
bij groep C ontbreekt de methylgroep op C1 (Krska et al., 2007).  
 
De B-groep bevat de meest actieve fumonisinen (Logrieco et al., 2002). FB1 is overheersend en 
vertegenwoordigt 70 tot 80% van de totale fumonisine-hoeveelheid teruggevonden in gecontamineerd 
voeder, naast FB2 (15-25%) en FB3 (3-8%) (Rheeder et al., 2002). Deze moleculen verschillen door de aan- 
of afwezigheid van een hydroxylgroep (Krska et al., 2007). 
 
Fumonisinen interageren in het sfingolipide metabolisme door de inhibitie van de vorming van ceramide. 
Hierdoor gaat sfinganine zich opstapelen en deze accumulatie leidt tot toxische en carcinogene effecten 
(Dutton, 1996). Bij paarden en konijnen veroorzaken ze bijvoorbeeld leukoencefalomalacie, bij varkens kan 
dit leiden tot een longoedeem en hydrothorax en bij ratten leidt dit tot hepatotoxiciteit (Bennett & Klich, 
2003). 
 

 
Figuur 6. Chemische structuur van de belangrijkste fumonisine-analogen (Krska et al., 2007) 
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1.4.4. Enniatinen  
Enniatinen (ENNs) zijn cyclische hexadepsipeptiden bestaande uit alternerende D-α-methylbutaanzuur- (2-
hydroxy-3-methylbutaanzuur) en aminozuureenheden. (Jestoi, 2008; Logrieco et al., 1998). ENNs remmen 
het enzym acyl-CoA dat instaat voor de cholesterolacyltransferase. Daarnaast zijn ENNs fytotoxisch en 
worden ze geassocieerd met plantenziekten die gekenmerkt worden door necrose en verwelking (Meca et 
al., 2010). In een experiment van Mec et al. (2010) in Spanje werd de frequentie van verontreiniging met 
ENNs in bepaalde graanmonsters geanalyseerd. De samples van maïs waren het meest gecontamineerd 
met ENNs, namelijk met 89.2%. In tarwe en gerst was dit beduidend lager, respectievelijk met 61.9% en 
50.0%. De gemiddelde waarden van ENNs die werden teruggevonden waren respectievelijk 167.7, 225.4 
en148.2 mg/kg in maïs, tarwe en gerst. 
  

 
Figuur 7. Chemische structuur van ENNs (Jestoi et al., 2004) 

 

1.4.5. Overige mycotoxinen 
Beauvericine (BEA) is een hexadepsipeptide behorend tot de familie van de enniatinen. BEA werd voor het 
eerst teruggevonden in F. semitectum, F. subglutinans en F. proliferatum. Later werd BEA ook 
teruggevonden in F. avenaceum, F. acuminatum. F. equiseti, F. poae en F. oxysporum. BEA is toxisch voor 
insecten, cytotoxisch voor zoogdiercelweefsel en kan ook leiden tot necrose in zowel dierlijke als menselijke 
cellen (Logrieco et al., 2002).  

Een andere mycotoxine die soms voorkomt is moniliformine (MON), ook wel gekend als 3-hydroxycyclobut-
3-een-1,2-dion. MON wordt onder meer geproduceerd door F. verticillioides, F. avenaceum, F. subglutinans 
en F. proliferatum. Het is cardiotoxisch, veroorzaakt ventriculaire hypertrofie en is dodelijk voor gevogelte   
(Jestoi, 2008).  

 

Figuur 8. Structuurformule MON (X=H (vrije zuur), X=Na (natriumzout) of X=K (kaliumzout)) (Jestoi, 2008) 
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2. Biofumigatie 
Groenbemesters zijn gewassen die als tussenteelt gezaaid worden in een vruchtwisselingssysteem. Het 
voornaamste doel is om de bodem te verrijken met organisch materiaal. Bepaalde groenbemesters 
bevatten glucosinolaten. Bij beschadiging van plantencellen door hakselen en het inwerken van de 
groenbemesters worden deze glucosinolaten omgezet tot een aantal vluchtige stoffen. Deze gassen, in het 
bijzonder de isothiocyanaten (ITC’s) hebben een toxisch effect op verschillende bodempathogenen en 
onkruiden. Dit proces wordt ook wel biofumigatie genoemd. Biofumigatie is dus het vrijgeven van toxische 
gassen door ingewerkt plantenweefsel. De hoeveelheid isothiocyanaten die vrijkomen is in optimale 
omstandigheden bijna equivalent aan de werking van de synthetische stof metam natrium (Gimsing & 
Kirkegaard, 2009). Metam natrium is zowel een fungicide als een herbicide en bevat de actieve stof 
methylisothiocyaat. Het gebruik van metam natrium is echter niet meer toegelaten aangezien het 
milieubelastend is en vele risico’s inhoudt voor de volksgezondheid. Daarom ging men op zoek naar een 
alternatief, namelijk biofumigatie (Tsao et al., 2002). In de toekomst hoopt men dat biofumigatie  zich 
verder ontwikkelt tot een tool van het geïntegreerde ziektemanagement (Karavina & Mandumbu, 2012). 
 

2.1. Principe 
Het begrip “biofumigatie” werd aanvankelijk ingevoerd door een Australische wetenschapper om de 
onderdrukking van ziekten door Brassicaceae te beschrijven (Kirkegaard et al., 1993). Nu is ook bekend dat 
planten van de families Caricaceae, Moringaceae, Salvadoraceae en Tropaeolaceae eigenschappen bezitten 
om aan biofumigatie te kunnen doen (Gouws, 2004; Van Dam et al., 2009). Biofumigatie wordt vooral 
toegepast met gewassen zoals koolsoorten, bladrammenas en mosterd.  
 
Het principe van biofumigatie draait rond de omzetting van glucosinolaten tot isothiocyanaten (ITC’s). 
Glucosinolaten zijn wateroplosbare organische verbindingen die zwavel en stikstof bevatten. Deze stoffen 
worden vastgelegd in de vacuole van de plantencel en kunnen slechts vrijkomen na mechanische 
aantasting. Bij beschadiging van de plantencel komen de glucosinolaten in contact met water en het enzym 
myrosinase (Van Eylen et al., 2006). Hierdoor worden ze omgevormd tot het toxische isothiocyanaat (+ 
andere stoffen). De conversie van glucosinolaten naar ITC’s is gebonden aan de beschikbare concentraties 
van myrosinase en glucosinolaten (Visser & Os, 2007). 

 
Figuur 9. Schematische weergave van het principe biofumigatie: het vrijkomen van giftige verbindingen (ITC’s) uit een plantencel 
van kruisbloemigen bij mechanische beschadiging (Visser & Os, 2007). 
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De biosynthese van glucosinolaten bestaat uit 3 stappen. De eerste stap is de aminozuurketenverlenging, 
waarbij additioneel methyleengroepen worden ingebracht in de zijketen. Vervolgens worden 
aminozuurhelften omgezet in glucosinolaat-kernstructuren en tot slot worden er nog zijketens 
gemodificeerd. Deze laatste stap bestaat uit een breed scala aan secundaire modificaties zoals oxidatie, 
desaturatie, hydroxylatie, methoxylatie en sulfatering. Door deze structurele diversiteit zijn reeds meer dan 
130 glucosinolaten gedefinieerd (Redovniković et al., 2008). Glucosinolaten worden onderverdeeld in 3 
groepen afhankelijk van hun chemische structuur. Men kan de alifatische, aromatische en 
indolylglucosinolaten onderscheiden (Visser & Os, 2007). De indolylglucosinolaten bevatten zijketens 
bestaande uit tryptofaan en zijn het wijdst verspreid in de natuur (Agerbirk et al., 2008). De alifatische 
glucosinolaten bevatten een zijketen van het aminozuur methionine, alanine, isoleucine, leucine of valine. 
De aromatische glucosinolaten tot slot bevatten een aromaat zoals benzeen met het aminozuur tyrosine of 
fenylalanine ( Mithen et al., 1995; Sønderby et al., 2010; Vo et al., 2013).  
 

Figuur 10. Chemische structuurformule van glucosinolaten met verschillende zijketens (Visser & Os, 2007). 

 
Alle planten die glucosinolaten vrijgeven, produceren ook het enzym myrosinase. Dit is fysiek gescheiden 
van de glucosinolaten en zit intact in het plantenweefsel. Bij weefselafbraak komen de glucosinolaten en 
het enzym met elkaar in contact en vormen een aantal hydrolyseproducten. Het hydrolyseproces begint 
met een splitsing van de thioglucoside verbinding, die gekatalyseerd wordt door het enzym myrosinase.  
Hieruit ontstaat een onstabiele molecule, aglycon, en een glucosemolecule. Er kunnen verschillende 
hydrolyseproducten worden gevormd (Figuur 11). Dit is onder andere afhankelijk van de soort 
glucosinolaten die aanwezig zijn en de omgevingsfactoren. De meest gevormde hydrolyseproducten zijn 
ITC’s, nitrillen en thiocyanaten. Daarnaast worden in mindere mate ook epithionitrillen en oxazolidine-2-
thionen gevormd. Van de hydrolyseproducten werd aangetoond dat ITC’s het meest bioactief zijn (Gimsing 
& Kirkegaard, 2009; Halkier & Gershenzon, 2006; Vaughn & Berhow, 2005).  
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Figuur 11.  Hydrolyseproducten van glucosinolaten en het enzym myrosinase (Vaughn & Berhow, 2005) 

Al van het begin in de 20ste eeuw is geweten dat isothiocyanaten toxisch zijn voor een breed scala 
organismen (Walker et al., 1937). In een onderzoek van Smolinska et al. (2003) werd aangetoond dat 
inhibitie van myceliumgroei bij verscheidene schimmels het gevolg was van een blootstelling aan ITC’s. De 
effecten in deze studie waren overwegend fungistatisch, niet fungitoxisch. Fungitoxiciteit kan enkel 
ontstaan bij hogere gehalten aan ITC’s. De toxiciteit is te wijten aan een onomkeerbare reactie met een 
zwavelbevattende groep.  
 
Niet alle isothiocyanaten zijn even toxisch. Dit is afhankelijk van de chemische zijketen (Brown & Morra, 
1997). Planten bevatten vaak een combinatie van verschillende glucosinolaten. Als gevolg hiervan is ook 
het profiel van de vrijgekomen volatielen sterk afhankelijk van het ras, de gewassoort, 
groeiomstandigheden en het groeistadium. Dit wordt verder behandeld in 2.3.  
 

2.2. Invloedfactoren 
De efficiëntie van biofumigatie is afhankelijk van de hoeveelheid glucosinolaat die wordt gehydrolyseerd in 
de bodem. Bij een maximale celafbraak, hoge bodemtemperatuur (15-20°C) en voldoende water kan er een 
maximale hoeveelheid isothiocyanaat worden vrijgesteld aan de bodem. Bij een bodemtemperatuur onder 
5°C wordt de enzymactiviteit geremd. Door het stilvallen van de enzymactiviteit zou de omzetting naar 
glucosinolaten ook stilvallen (Gimsing & Kirkegaard, 2009). Ook de zuurtegraad speelt een rol. Een ideale 
zuurtegraad voor biofumigatie ligt tussen de 5 en 7. Bij een pH kleiner dan 4 worden er vooral nitrillen 
gevormd en deze zijn veel minder toxisch dan ITC’s (Visser & Os, 2007).  
 
De doeltreffendheid van biofumigatie is, naast de omzetting van glucosinolaten naar ITC’s, verder ook 
afhankelijk van de manier van inwerken, het klimaat, het ras, de teeltomstandigheden en de grondsoort (J. 
Goud, 2010). De concentratie aan glucosinolaten is het hoogst tijdens de bloei. Tijdens de bloei moet men 
de groenbemester zo fijn mogelijk proberen te verwerken en direct inwerken in de ploegvoor. Er wordt ook 
aangeraden om de bodem dicht te rollen, zodat vrijgekomen gassen langer worden vastgehouden in de 
grond (Brown & Morra, 1997). De concentratie van glucosinolaten zijn het hoogst onmiddellijk na inwerken 
in de bodem en kunnen tot 8 à 12 dagen gedetecteerd worden in de bodem (Gimsing & Kirkegaard, 2006).  
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Er is voldoende water nodig voor de hydrolyse van glucosinolaten tot ITC’s. Als er onvoldoende water 
aanwezig is zal de hydrolyse dalen. Toch moet men oppassen dat er niet te veel water is waardoor de ITC’s 
gaan uitspoelen. In vergelijking met chemische grondontsmetting komt bij biofumigatie slechts 20% van de 
werkzame stof vrij. Een lage concentratie aan glucosinolaten leidt logischerwijze tot een lagere concentratie 
aan ITC’s. Er is dus nood aan een grote hoeveelheid verse biomassa (110 ton/ha) die voldoende fijngemaakt 
moet worden. De mate hoe het gewas wordt fijngehakseld is sterk bepalend voor de omzetting van 
glucosinolaten tot ITC’s (Gimsing & Kirkegaard, 2006; Visser & Os, 2007). 
 

2.3. Gewassen 
Onder groenbemester verstaan we het gewas geteeld tussen twee hoofdteelten, waarbij geen verkoopbaar 
eindproduct wordt geteeld (Kruidhof et al., 2005). Groenbemesters worden geteeld als een gewas die zorgt 
voor het in stand te houden of verbeteren van de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid 
(Timmer et al., 2003). Daarnaast zorgen ze voor het behouden, ophalen en recycleren van organische 
stoffen en voedingsstoffen. Tevens staan ze in voor het verbeteren van de bodemstructuur en helpen ze bij 
de bestrijding van plagen, onkruiden en ziektes (Farm & Dickleburgh, 1995). Vanuit microbiologisch 
standpunt hebben groenbemesters nog twee belangrijke positieve effecten. Ten eerste biedt het 
voedingsstoffen die rijk zijn aan organische koolstof voor de microbiële biomassa in de bodem en ten 
tweede verbetert het de biodiversiteit van de bodemmicro-organismen. Gebruik maken van effectieve 
gewasrotaties is een mogelijke aanpak om grondgebonden pathogenen te reduceren. Bij uitstek gebruik 
maken van Brassica soorten als rotatiegewas of groenbemester kan helpen om pathogenen en ziektes in 
de grond te verminderen (Lu et al., 2010; Manici et al., 2004). 
 

2.3.1. Kruisbloemigen 
Kruisbloemigen staan gekenmerkt voor een vlotte kieming en een snelle grondbedekking. Kruisbloemigen 
kunnen onkruiden goed bedwingen en zijn in staat om te groeien bij lagere temperaturen. Ze zijn 
opgebouwd uit een grote hoofdwortel, maar hun zijdelings wortelstelsel is zeer gering (Timmer et al., 2003). 
Vaak worden Sinapis alba (gele of witte mosterd), Raphanus sativus (bladrammenas), Brassica napus 
(koolzaad), Brassica juncea (sareptamosterd) en Brassica carinata (Ethiopische mosterd) gebruikt als 
kruisbloemige groenbemester. Kruisbloemige groenbemesters zijn in staat Fusarium infectie te reduceren 
door remming van myceliumgroei en door onderdrukking van de kieming van chlamydosporen (Kirkegaard 
& Sarwar, 1998; Serrano-Pérez et al., 2017). 
 
Naast koolzaad, gele mosterd, bladrammenas en sareptamosterd kan men ook gebruik maken van broccoli, 
bloemkool, canola en radijzen om aan biofumigatie te doen (Sarwar et al., 1998). Kruisbloemige 
groenbemesters zijn reeds aangetoond actief te zijn tegen verscheidene schimmels en pathogenen zoals 
Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans, Verticillium dahliae, Aphanomyces euteiches, Thielaviopsis 
basicola, Pythium ultimum en Sclerotium rolfsii (Lazzeri & Manici, 2001).  
 
2.3.1.1. Sinapis alba (Gele mosterd) 
 

A. ITC productie 
Het aromatische glucosinolaat p-hydroxybenzylglucosinolaat is het meest dominant in S. alba. Dit 
glucosinolaat wordt ook wel sinalbin genoemd. Daarnaast werden er ook nog andere glucosinolaten 
gedetecteerd, namelijk benzyl-, 3-indolylmethyl-, isobutyl-, 4-hydroxy-3-indolmethyl- en 
fenylethylglucosinolaat. Sinalbin vertegenwoordigt ongeveer 60% van de glucosinolaten uit het 
bladmateriaal en tot 90% van de glucosinolaten uit de zaadlobben (Bones & Rossiter, 2006; Hopkins et al., 
1998). 
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Sinalbin wordt gehydrolyseerd tot een instabiel isothiocyanaat (Allyl ITC) dat niet-enzymatisch wordt 
omgezet in een thiocyanaation (Popova & Morra, 2014). Peng et al. (2014) stelden met behulp van een GC-
FID analyse vast dat er in de olie afkomstig van S. alba 71.1% allyl isothiocyanaat, 12.2% cyclopropyl 
isothiocyanaat, 4.2% 2-fenylethyl cyanide en 3.4% furfural aanwezig zijn. Daarnaast zijn er ook nog kleine 
hoeveelheden aanwezig van 2-methylbutyronitril, 3-pentenenitril, hexanal, 2-furanmethanol, isobutyl 
isothiocyanaten, 3-butenyl isothiocyanaten, benzeen acetaldehyde, 3-methylbutyl isothiocyanaten, 3-
propyl cyanide en 2-fenethyl isothiocyanaten.  
 

 
Figuur 12. Myrosinase-gekatalyseerde hydrolyse van mosterd glucosinolaat sinalbin (Popova & Morra, 2014) 

B. Gebruik in de praktijk 
 
Sinapis alba bezit een stevige penwortel en is in staat om in  korte tijd veel organische stof te produceren. 
Sinapis alba is een groot gewas en kan tot twee meter groot worden. Gele mosterd staat tevens gekend 
voor een beperkte stevigheid en een sterke vorstgevoeligheid. Bij stevige nachtvorst vriezen de wortels en 
bladeren kapot. Aangezien gele mosterd een snelle groeiende plant is, wordt gele mosterd vaak gezaaid op 
land dat laat vrijkomt. Het gewas is niet geschikt voor zure gronden. Gele mosterd wordt het best gezaaid 
tussen augustus en september, met een rijenafstand van 10 tot 25 cm, een zaaidiepte van 2 tot 3 cm en 
zaaidichtheid van 15 tot 25 kg per hectare. Een nadeel van gele mosterd is dat het enorm gevoelig is voor 
knolvoet. Dit is een ziekte veroorzaakt door een protozoa die in de grond doorleeft en kan gevolgen hebben 
voor het volgende cultuurgewas (Timmer et al., 2004). 
 

C. Rassen 
 
SALSA is gekenmerkt door een hoog eiwitgehalte, nematodenweerstand en is een stabiel ras tegen legering. 
Het bezit een vlotte jeugdgroei, komt maar laat in bloei en is daardoor geschikt voor vroege zaai. Tevens is 
SALSA behoorlijk vorsttolerant, groot en stevig en het leidt tot een hoge drogestofopbrengst (ILVO, 2010).  
 
MERINGUE bevat net zoals SALSA een goede jeugdgroei en is resistent voor bietencystenaaltjes. Het 
resulteert in een gemiddelde drogestofopbrengst (ILVO, 2010). 
 
CHACHA ontwikkelt zich tot een groot, lang gewas dat legergevoelig is. Het bevat onder meer resistentie 
tegen bietencystenaaltjes en Alternaria. Het wordt ingezaaid op de stoppel in juli of augustus (ILVO, 2010). 
 
De rassen LOPEX, PASSION en SIRENE bevatten een goede resistentie tegen het bietencystenaaltje, 
daarnaast bezitten ze ook een matige jeugdgroei en zijn ze weinig legeringsgevoelig. Het ras SEMPER 
daarentegen is niet resistent tegen het bietencystenaaltje, maar bezit net als de eerder genoemde rassen 
een goede jeugdgroei en is tevens weinig legeringsgevoelig (KBIVB, 2015). 
 
Het ras POLARKA is niet aaltjesresistent en wordt alleen gebruikt voor de aanvoer van organische stof 
(KIEMKRACHT BV, 2018).  
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2.3.1.2. Brassica juncea (Sareptamosterd) 
 
A. ITC productie 

Brassica juncea of sareptamosterd blijkt het meest effectieve materiaal te zijn om schimmelgroei te 
reduceren. Brassica juncea bevat heel hoge concentraties aan glucosinolaten, hoger dan de meeste andere 
Brassica soorten. Het belangrijkste glucosinolaat in B. juncea is 2-propenylglucosinolaat, ook wel sinigrin 
genoemd. Sinigrin wordt gehydrolyseerd en produceert het vluchtige en bioactieve 2-propenyl 
isothiocyanaat (Popova & Morra, 2014). 
 

 
Figuur 13. Myrosinase-gekatalyseerde hydrolyse van sinigrin (Popova & Morra, 2014) 

B. Gebruik in de praktijk 
Sareptamosterd of ook wel bruine mosterd kan tot 1,5m groot worden. De droge stof productie van 
sareptamosterd bedraagt ongeveer 4500kg per ha. De aanbevolen zaaidichtheid bedraag 10 tot 12 kg/ha. 
Twee weken na het verschijnen van de bloei moet sareptamosterd ondergewerkt worden in de grond 
(Timmer et al., 2003).  
 

C. Rassen 
Het ras TERRAFIT is toxisch voor aaltjes en bodemschimmels, anderzijds staat het in voor aanvoer van 
organisch materiaal in de bodem. TERRAFIT wordt frequent aangewend in de boomkwekerij ter bestrijding 
van Verticillium (Smits, 2011). 
 
ETAMINE is een droogtetolerant gewas en bezit diepe wortels die gedurende de zomer bescherming bieden 
tegen bodemerosie alsook de bodemstructuur verbeteren. ETAMINE bezit een hoog glucosinolaatgehalte 
en is daarom geschikt voor het verminderen van natuurlijke bodempathogenen (BSV-SAATEN, 2017). 
 
2.3.1.3. Raphanus sativus subsp. oleiferus (bladrammenas) 
 

A. ITC productie 
In de wortels van R. sativus subsp. oleiferus wordt vooral 2-fenylethyl geproduceerd. Daarnaast bevatten 
de wortels ook nog een kleine hoeveelheid N-methoxy-3-indolylmethyl. In de scheuten is vooral 4-
methylsulfinyl-butyl aanwezig en in veel mindere maten zijn ook 3-indolylmethyl en 2-fenlethyl aanwezig 
(Ngala et al., 2015).  Volgens Wathelet et al. (2004) is er niet enkel 4-methylsulfinyl-3-butyl aanwezig maar 
ook 4-methylthio-3-butenyl. 
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B. Gebruik in de praktijk 
 
Raphanus sativus subsp. oleiferus is een groenbemester die geschikt is voor alle grondsoorten. Een voordeel 
van bladrammenas is dat het veel minder gevoelig is voor nachtvorst, waardoor late zaai mogelijk is. 
Daarnaast is bladrammenas resistent tegen knolvoet. Het gewas is opgebouwd uit een penwortels en een 
beperkt aantal zijwortels. Raphanus sativus subsp. oleiferus wordt niet enkel geteeld vanwege de aanvoer 
van organische stof, het dient ook als stikstof vanggewas. Het is tevens een ideale bestrijder van 
bietencystenaaltjes. Bladrammenas kan zowel in het voorjaar geteeld worden als in het najaar na de oogst 
van een gewas. De zaaidichtheid bedraagt 20 tot 50 kg per hectare met een zaaidiepte van 2 tot 3 cm en 
een rijenafstand van 10 tot 25 cm (Timmer et al., 2004).  
 

C. Rassen 
 
DOUBLET is een ras die gekweekt werd om meerdere nematoden te reduceren. Het is bestand tegen een 
vorst van -6 °C en is resistent voor knolvoet. Het is onder andere resistent tegen Heterodera 
schachtii (bietencystenaaltje), Heterodera betea, Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) en 
Meloidogyne javanica (tropisch wortelknobbelaaltje) (Visser et al., 2013).  
 
TERRANOVA heeft een diepe en oppervlakkige beworteling en is onder andere resistent voor het 
bietencystenaaltje en het maïswortelknobbelaaltje. De zaaizaadhoeveelheid bedraagt 20-30 g/ha en het 
ideale zaaitijdstip is juni tot en met augustus (LG,  2017) 
 
De rassen DEFENDER en DACAPO bezitten beide resistentie tegen het bietencystenaaltje, daarnaast zijn ze 
gekenmerkt door een goede jeugdgroei en het risico tot legeren bij deze rassen is laag. Het ras CONTRA 
bezit naast een resistentie tegen het bietencystenaaltje ook resistentie tegen wortelknobbelnematoden 
(KBIVB, 2015). 
 
Het ras BOKITO bezit een goed resistentie tegen Alternaria en is tevens aaltjesreducerend (KENNISAKKER, 
2011). 
 
2.3.1.4. Brassica napus (koolzaad) 
 

A. ITC productie 
In de zaden van B. napus werden onder andere 2-hydroxy-but-3-enylglucosinolaat, 4-hydroxy-3-
indolylmethylglucosinolaatnog en 3-indolylmethylglucosinolaat aangetroffen. In de bladeren zijn 3-
indolylmethylglucosinolaten en 4-methoxy-3-indolylmethylglucosinolaten sterk aanwezig. Ook kleine 
hoeveelheden 2-hydroxy-but-3-enylglucosinolaat komen voor in het blad. In de wortel vindt men 
voornamelijk 2-fenylethylglucosinolaten en 4-methylthiobutylglucosinolaten. Tevens werden nog een 
kleine hoeveelheden van 2-hydroxy-but-3-enylglucosinolaten, 3-indolylmethylglucosinolaten, 4-methoxy-
3-indolylmethyl glucosinolaten en 1-methoxy-3-indolyl-glucosinolaten in de wortels aangetroffen (Sang et 
al., 1984). 
 
De vluchtige stoffen die vrijkomen uit de B. napus (koolzaad) wortels, in het bijzonder fenylethyl ITC’s 
kunnen het kiemen van onkruidzaden onderdrukken met 70%. De scheuten van B. napus kunnen ook heel 
wat ITC’s vrijgeven zoals bijvoorbeeld 4-pentenyl, 2-hydroxybutenyl, 3-butenyl, en 2-hydroxypentenyl. Deze 
kunnen de zaadkieming slechts reduceren met 40% (Eberlein et al., 1998). 
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B. Gebruik in de praktijk 
Brassica napus kan tot 1,5 meter hoog worden en bevat grote gele bloemtrossen. Koolzaad is wereldwijd 
een belangrijk gewas aangezien het gebruikt wordt voor de productie van koolzaadolie en biobrandstof 
(Smeekens, 1994). Bladkool wordt gekenmerkt door een betere beworteling dan bladrammenas en gele 
mosterd. Het nadeel van bladkool is dat het niet geschikt is voor late zaai. Koolzaad wordt best gezaaid in 
juli, naarmate later gezaaid wordt daalt de opbrengst snel. Een ander nadeel van bladkool is dat het een 
waardplant is van knolvoet en van het bietencystenaaltje. De ideale zaaidiepte bedraagt 2 à 3 cm en het 
zaaibed dient voldoende losgemaakt te zijn (Timmer et al., 2004). 
 
2.3.1.5. Overige kruisbloemige groenbemesters 
In een proef van Galletti et al. (2008) werd aangetoond dat B. carinata, ook wel Ethiopische mosterd 
genoemd, in combinatie met geselecteerde tolerante stammen van Trichoderma in staat was Pythium 
ultimum bij suikerbieten te reduceren.  
 
Prop-2-enylglucosinolaat is het belangrijkste glucosinolaat in B. carinata, B. nigra (zwarte mosterd) en B. 
juncea. Prop-2-enylglucosinolaat vertegenwoordigt 90% van de totale glucosinolaatconcentratie in de rijpe 
zaden en 50% van de totale glucosinolaatconcentratie van het groene weefsel (Bellostas et al., 2007).  
 
Uit een onderzoek van Lazzeri & Manici (2001) bleek dat Iberis amara L. selectie ISCI14 (bittere 
scheefbloem), Rapistrum rugosum All. selectie ISCI4 (bolletjesraket) en Cleome hassleriana L. selectie ISCI2 
(kattensnor) konden gebruikt worden voor biofumigatie. Deze planten bezitten allen glucosinolaten 
waarvan de afbraakproducten in vitro een hoge fungitoxische activiteit bezitten. Men kon concluderen uit 
hun onderzoek dat deze gewassen naast het onderdrukken van Pythium ook zorgden voor een toename 
van de totale bodemmicrobiële activiteit. 
 
Allium cepa (ajuin) is een traditioneel gewas in Ethiopië dat heel vatbaar is voor fusariumrot veroorzaakt 
door Fusarium oxysporum f. sp. cepae. Sintayehu, Ahmed et al. (2014) voerden experimenten uit met 
Brassica gewassen om de gehaltes aan F. oxysporum te reduceren. Koolzaad verminderde fusariumrot met 
21% en Ethiopische mosterd behaalde zelfs een reductie van 30%. Hieruit kon men afleiden dat mosterd-
en koolzaadgewassen potentieel hebben als een groenbemester.  
 

2.3.2. Niet-kruisbloemigen 
Naast kruisbloemigen maakt men soms gebruik van grassen om aan biofumigatie te doen. Deze produceren 
geen ITC’s, maar in de literatuur werd toch al vaak een groeireductie van schimmels waargenomen door 
grassen (zie Tabel 4). De verklaring hiervoor is nog niet duidelijk. Mogelijk zorgt een ander volatiel voor 
groeireductie (Larkin & Griffin, 2007). 
 
2.3.2.1. Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) 
In 2.4 werd voor een proef gebruik gemaakt van Italiaans raaigras. Opvallend was dat dit ook leidde tot een 
remming van myceliumgroei. Hoe Italiaans raaigras exact bijdraagt tot deze remming is nog niet geweten, 
hiernaar is er nog meer onderzoek nodig (Larkin & Griffin, 2007). Italiaans raaigras kan men zaaien na de 
oogst van de maïs, maar men kan het gras ook als onderzaai inzaaien. Men mag niet te vroeg gaan zaaien 
in het cultuurgewas, anders kan dit leiden tot oogstproblemen en opbrengstreducties. De zaaidichtheid 
bedraagt 20-35 g/ha, met een rijenafstand van 10 cm en een zaaidiepte van 2 cm (Timmer et al., 2003; 
Vandermoere, 2013). Italiaans raaigras is een grasachtige groenbedekker en wordt gezaaid vanaf april tot 
begin oktober. De zaaidichtheid van Italiaans raaigras bedraagt 25-40 kg per hectare. Italiaans raaigras is 
weinig gevoelig voor de vorst, maar is wel vatbaar voor kroonroest en er bestaat een kans op de toename 
van slakkenpopulatie (Timmer et al., 2003).  
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2.3.2.2. Japanse haver (Avena strigosa) 
Japanse haver is vorstgevoelig en wordt daarom best gezaaid van april tot september. Het is opgebouwd 
uit een sterk wortelstelsel en produceert een zeer hoog gehalte aan organische stof. De zaaidichtheid 
bedraagt 60 tot 80 kg/ha. Japanse haver wordt dikwijls ingezet voor de bestrijding van het wortellesieaaltje 
(Pratylenchus penetrans). Daarnaast is Japanse haver gekend voor een zeer snelle beginontwikkeling 
waardoor er onkruidonderdrukking optreedt. Een nadeel van Japanse haver is dat het zou leiden tot een 
vermeerdering van de Trichodorus aaltjes (SANACTUA, 2017).  
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2.4. Werking van Brassica soorten tegen Fusarium 
Matthiessen et al. (2004) voerden een experiment uit met verschillende Brassica soorten zoals gele 
mosterd, bladrammenas en sareptamosterd. In dit onderzoek werden zowel in veld- als in laboproeven 
isothiocyanaatconcentraties gegenereerd van 100 nmol isothiocyanaat per gram plantenmateriaal. Deze 
hoeveelheid lijkt voldoende om ziekten te onderdrukken. Ongeveer 60% van de plantensoorten zijn in staat 
een hogere isothiocyanaatconcentratie uit te scheiden. De gevoeligheid voor ITC’s van verschillende 
schimmelsoorten werd beschreven door Brown en Morra (1997). Uit hun experimenten die in vitro werden 
uitgevoerd kon geconcludeerd worden dat Rhizoctonia solani meest gevoelig is voor isothiocyanaten. 
Pythium irregulare en Bipolaris sorokiniana zijn het minst gevoelig  en Fusarium graminearum ligt daar 
tussen in. Rhizoctonia bezit steeds de laagste lethale dosis, wat wil zeggen dat ze het meest gevoelig zijn 
voor isothiocyanaten (Tabel 3). Pythium behoort tot de oömycota en bezit een ander celwand structuur. 
De celwand van oömycota is vooral opgebouwd uit cellulose, terwijl de celwand van de fungi voornamelijk 
uit chitine bestaat. Een mogelijkheid is dat de structuur de efficiëntie van de penetratie van ITC’s 
vermindert. De resistentie van Bipolaris voor ITC’s is wellicht te wijten aan de aanwezigheid van melanine 
(Sarwar et al., 1998). Ook werd aangetoond dat verscheidene plantpathogene nematoden zoals 
Pratylenchus penetrans, Globodera rostochiensis en Meloidogyne incognita werden onderdrukt door 
biofumigatie (Yim et al., 2016).  
 
Tabel 3. Concentraties van ITC’s opgelost in agar die de dood van 4 schimmelpathogenen veroorzaken uitgedrukt in µmol/l. Met.  
LDD =  lethale dosis ITC’s voor schimmels.; PrITC = 2-propenyl; BtITC =  3-butenyl; PtITC = 4-pentenyl; BzITC = benzyl; PeITC = 2-
phenylethyl (Brown & Morra, 1997). 

Schimmels PrITC BtITC PtITC BzITC PeITC 
 
 

LDD LDD LDD LDD LDD 

Rhizoctonia solani 30 40 40 10 10 
Fusarium graminearum 40 60 70 10 20 
Bipolaris sorokiniana  40 60 80 30 30 
Pythium irregulare 40 60 90 80 60 

 
De efficiëntie van B. juncea (sareptamosterd) voor de reductie van schimmelinoculum werd aangetoond in 
een proef van Larkin & Griffin (2007). Hierbij werden lokale isolaten van grondgebonden schimmelinfecties 
waaronder Rhizoctonia solani, Phytophthora erythroseptica, Pythium ultimum, Sclerotinia sclerotiorum, 
Fusarium sambucinum, Verticillium dahliae, Helminthosporium solani en Fusarium oxysporum geïsoleerd 
uit zieke aardappelplanten en gekweekt op een Potato Dextrose Agar (PDA) voedingsmedium. De isolaten 
werd 7-14 dagen gekweekt aan een temperatuur van 25°C en gebruikt voor een in vitro remmingsbepaling. 
Blad- en wortelmateriaal werd verzameld van 8 weken oude Brassica gewassen en gemixt in een blender. 
Vervolgens werd van ieder isolaat een stukje mycelium op een PDA voedingsbodem geënt. De petriplaat 
werd omgedraaid en op het deksel werd 1g gemixt plantenmateriaal gestrooid. De petriplaat werd dan 
omwonden met parafilm, zodat de vluchtige ITC’s niet konden ontsnappen. Na 24, 48 en 72 uur werd de 
radiale myceliumgroei van de schimmel-isolaten opgemeten. Hieruit werd afgeleid dat de groeiremming 
van pathogenen het grootst was bij gebruik van sareptamosterd. Rhizoctonia Solani, P. erythrose en P. 
ultimum werden volledig geïnhibeerd in hun groei door sareptamosterd. Sclerotinia sclerotiorum en F. 
sambucinam waren iets minder gevoelig en werden respectievelijk voor 90% en 80% gereduceerd. 
Fusarium oxysporum was het minst gevoelig en werd slechts voor 73% geremd. Als controle werd gebruik 
gemaakt van een petriplaat zonder plantenmateriaal en petriplaten met niet-Brassica plantenmateriaal, 
namelijk met Lolium multiflorum (Italiaans raaigras) en Hordeum vulgare (gerst).  
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Tabel 4.  Remming (in %) van in vitro groei van zes verschillende bodemgebonden pathogenen door volatielen afkomstig van geweekte bladweefsels 
van kruisbloemigen en andere gewassen (Larkin & Griffin, 2007). 

                                                              Groeiremming (vergeleken met de controle) (%)a 

Schimmels R. Solani P. erythro. Pythium S. slecro. F. sambuc. F. oxysp. 
Controle 0.0b 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
L. multiflorum 10.5 cd 14.1 d 10.0 de 12.5 c 2.7 c 0 d 
H. vugare 30.6 b 19.7 d 17.9 b 0 d 37.5 b 21.6 b 
B. napus (canola) 10.2 d 45.8 b 11.9 cd 22.5 b 22.8 bc 8.0 c 
B. napus (koolzaad) 11.5 cd 40.4 bc 15.0 bc 20.4 b 33.7 b 8.2 c 
S. alba 13.6 cd 25.9 cd 6.2 e 23.7 b 31.3 b 8.4 c 
B. rapa 18.8 c 46.0 b 14.1 bc 18.6 bc 31.7 b 17.8 b 
B. juncea 100 a 100 a 100 a 90.2 a 80.2 a 73.2 a 

 
a. 24, 48 en 72 uur na het toevoegen van bladweefsel werd de radiale groei van de pathogenen bepaald. De remming van de groei werd berekend aan de hand van een 
formule: ((controle behandeling)/controle)*100.  
b. Waarden die binnen dezelfde kolom gevolgd worden door dezelfde letters zijn niet significant verschillend van elkaar (P=0,05). Deze waarden zijn de gemiddelde 
waarden van twee experimenten. 

 
Opvallend is dat niet-Brassica gewassen zoals Italiaans raaigras en gerst ook in staat zijn om schimmels te 
reduceren (Tabel 4). Van gerst wordt aangenomen dat het geen glucosinolaten of andere vluchtige stoffen 
produceert. Desondanks was er een significante remming van de meeste pathogenen in de proef van Larkin 
& Griffin (2007). Eerder werd wel aangetoond dat gerst Rhizoctonia infecties in het veld vermindert. (Larkin 
& Honeycutt, 2002).  
 
Brassica species werden getest op de productie van 
vluchtige fungicide verbindingen in een proef van  
Mayton et al. (1996). Zes verschillende Brassica 
species werden onderzocht op hun vermogen 
Fusarium sambucinum te inhiberen. Cultivars van B. 
nigra, B. napus L., B. carinata, B. juncea, B. campestris 
L. en B. hirta Moench (synapomorf van Sinapis alba L.) 
werden opgekweekt in een groeikamer. Na 40 à 50 
dagen, in de bloei werden ze geoogst. Een isolaat van 
F. sambucinum dat droge aardappelknolrot 
veroorzaakt werd gebruikt in dit experiment. Vers 
geoogst plantenmateriaal werd gemixt en in glazen 
potten met een wijde mond van 500 ml gedaan. 
Petriplaten met F. sambucinum werden omgekeerd op 
deze glazen potten geplaatst en afgesloten met Time 
Tape. Men voerde het experiment verschillende keren 
uit telkens met 10 gram, 20 gram of 40 gram gemixt 
plantenmateriaal. Alleen plantenmateriaal van B. nigra en 
B. juncea onderdrukten de radiale groei met meer dan 
50% in vergelijking met de controle (Figuur 14).  
 
 
 
 

Figuur 14. Radiale groei van Fusarium sambucinum beïnvloed 
door B. juncea cv. Cutlass, B. carinata cv. Dodolla, B. nigra cv. 
Type 1, B. napus cv. Midas, B. campestris cv. Torch en B. hirta 
cv. Ochre. Experiment werd uitgevoerd met gemixt 
plantenmateriaal aan 10, 20 en 40 gram per pot. Verticale 
bar geeft de standaardfout aan van het gemiddelde van drie 
replicaten (Mayton et al. 1996) 
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Daarnaast werd de concentratie van allylisothiocyanaat (AITC) in bladweefsel gemeten met behulp van 
gaschromatografie. AITC werd gedetecteerd in plantenmateriaal van B. juncea, B. nigra en B. carinata. 
Radiale groei van F. sambucinum was negatief gecorreleerd (P <0,05) met AITC concentraties die uit 
Brassica bladweefsel werden uitgestoten. Men kon concluderen dat al het Brassica plantenmateriaal met 
een  AITC concentratie groter dan 0,10 mg/g bladweefsel de radiale groei van F. sambucinum onderdrukte 
(Figuur 15) (Mayton et al., 1996).  
 

 

Figuur 15. Radiale groei van Fusarium sambucinum als de reactie op de AITC concentratie van Brassica plantenmateriaal. Radiale 
groei werd beoordeeld in experimenten door de activiteit van volatiele componenten afkomstig van gemixt plantenmateriaal te 
meten. De AITC concentratie (mg/g bladweefsel) werd gemeten met behulp van gas chromatografie (Mayton et al., 1996). 
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3. Materiaal en methoden 
3.1. Laboratoriumproeven 
3.1.1. Laboratoriumproef 1: effect van GMSA, SM en GRAS op de groei van Fusarium  
In deze proef werden verschillende Fusarium schimmels (F. graminearum PH1, F. culmorum 2799 en F. poae 
2031)  gekweekt op Potato Dextrose Agar (PDA) voedingsmedium en op het deksel van de plaat werd gemixt 
plantenmateriaal gelegd. Na 24, 48 en 72 uur werd telkens de radiale groei van de schimmel gemeten. Het 
doel was om het effect van de ITC’s die vrijkomen uit het gemixt plantenmateriaal te onderzoeken op de 
groei van de Fusarium-isolaten. 
 
Sinapis alba, var. Salsa (GMSA), Brassica juncea, var. Vitamine (SM) en Lolium multiflorum, var. Meritra 
(GRAS) werden opgekweekt in een groeikamer op de proefhoeve in Bottelaere. Twaalf zaadjes per 
groenbemester werden gezaaid in potgrond in een pot van 4 l. Na 1 à 2 weken werden de planten uitgedund 
en resulteerde dit in 6 planten per pot. De potten werden 3 à 4 keer per week voorzien van water. In de 
groeikamer heerste er een temperatuur van 21°C en een relatieve vochtigheid van 65%.  
 
De opgroei van Fusarium-isolaten gebeurde 1 week voor de opzet van de laboproef. Door middel van een 
steriele entnaald werd mycelium van Fusarium-isolaten overgeënt naar PDA-petriplaten. PDA-medium 
werd gemaakt door 39 gram PDA-poeder te mengen met 1 l water en vervolgens te steriliseren in de 
autoclaaf (121 °C, 20 minuten). De geënte platen werden vervolgens opgekweekt in een donkere 
klimaatkast van ongeveer 21°C en met een relatieve vochtigheid van 40%. De Fusarium isolaten die 
onderzocht werden waren Fusarium graminearum PH1, F. culmorum 2799 en F. poae 2031.  
 
Tijdens de opzet van de laboproef werd van het opgekweekt Fusarium-isolaat een ponsje mycelium met 
straal van 5 mm uitgeponst. Dit ponsje werd vervolgens op ½ PDA voedingsplaten gezet. Het medium van 
½ PDA werd gemaakt door 19,5 gram PDA-poeder en 7,5 gram agar te mengen in 1 liter water. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van grotere petriplaten om te voorkomen dat het plantenmateriaal in contact kwam met 
het medium. De platen hadden een diameter van 140 mm en een hoogte van 20,6 mm.  
 
Acht weken na zaaien van de groenbemesters werd de proef opgezet. 
De groenbemesters werden geoogst, de aarde van de wortels werd 
verwijderd en de groenbemester werd gewassen. Vervolgens werden de 
planten in fijne stukken gesneden en gemixt met een blender. De wortels 
en het bovengronds materiaal werden samen gemixt. Door deze 
mechanische weefselbeschadiging konden vluchtige ITC’s vrijgesteld 
worden. Na het mixen werd het plantenmateriaal in een afgesloten 
bokaal gestoken totdat het kon afgewogen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 16. Blender waarmee 
plantenmateriaal gemixt werd 
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De ½ PDA petriplaten met het ponsje mycelium werden onderste boven geplaatst en op het deksel werd 5 
gram gemixt plantenmateriaal verspreid. Vervolgens werden de platen afgedicht met parafilm. Naast de 
platen met groenbemesters werden ook controleplaten opgezet waarin de groei van Fusarium werd 
opgevolgd zonder plantenmateriaal. Per behandeling werden 3 herhalingen uitgevoerd. 
 
24 u na de opzet werden twee loodrechte assen getekend op de platen en werd de radiale groei aangeduid. 
Ook op 48u en 72u werden metingen uitgevoerd. Vervolgens kon de oppervlakte van het mycelium bepaald 
worden.  
 
Verder werd ook het drogestof gehalte van het plantenmateriaal bepaald door vers plantenmateriaal een 
week op 60°C te drogen. 
 

3.1.2. Laboratoriumproef 2 tot en met 6: effect van verschillende soorten en rassen 
groenbemesters op de groei van Fusarium 
In de laboratoriumproeven 2 tot en met 6 werd dezelfde methode en opzet uit laboratoriumproef 1 
gehanteerd. Iedere behandeling werd in 4 herhalingen opgezet. In deze laboratoriumproeven werd gebruik 
gemaakt van diverse rassen van verschillende soorten groenbemester. Hieronder is er een overzichtstabel 
(Tabel 5) terug te vinden met de verschillende soorten rassen die gebruikt werden in de verschillende 
laboratoriumproeven. 

Tabel 5. Overzichtstabel van de verschillende soorten en rassen groenbemesters gebruikt in verschillende laboratoriumproeven 
met  hun afkortingen 

Soort Ras Afkorting Laboproef Opmerking 
Sinapis alba 
 

Chacha 
Lopex 
Meringue  
Mikado 
Passion 
Polarka 
Salsa 
Semper 
Sirene 

GMC 
GML 
GMME 
GMMI 
GMPA 
GMPO 
GMSA 
GMSE 
GMSI 

6+7 
4 
3 
3 
5 
6 
1 
5 
2 

GC-analyse 
 
 
 
GC-analyse 
GC-analyse 
 
GC-analyse 

Raphanus sativus 
 

Bokito 
Contra 
Dacapo 
Defender 
Terranova 

BRB 
BRC 
BRDA 
BRDE 
BRT 

6+7 
5 
4 
3 
2 

GC-analyse 
GC-analyse 

Brassica juncea 
 

Vitamine 
Etamine 
Terrafit 

SM 
SME 
SMT 

1+7 
6 
2 

 
GC-analyse 

Lolium multiflorum Meritra GRAS 1+7  
Brassica carinata Cappucino EM 4  
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3.1.3. Laboratoriumproef 7: effect van verschillende dosissen groenbemester op F. graminearum 
PH1 
In laboratoriumproef 7 werd enkel gebruik gemaakt van F. graminearum PH1. Het verschil met voorgaande 
laboratoriumproeven was dat we gebruik maakten van verschillende dosissen groenbemesters. Per soort 
groenbemester werd telkens 5 gram, 10 gram en 15 gram plantenmateriaal gebruikt, met 4 herhalingen 
per behandeling.  
 

3.2. Potproeven 
3.2.1. Potproef 1: Gevoeligheid van maïs voor F. graminearum PH1 
Om het biofumigatie effect van groenbemesters in meer realistische omstandigheden te onderzoeken 
werden twee potproeven uitgevoerd. In potproef 1 werd nagegaan hoeveel infectiemateriaal van F. 
graminearum PH1 moet toegevoegd worden aan grond waarin maïs wordt opgekweekt om een 
groeireducerend effect te zien. Eén week voor de opzet van de potproef werd rijst geïnfecteerd met een 
veldisolaat van F. graminearum PH1. Er werden 11 erlenmeyers gevuld met 50 gram rijst en vervolgens 
werd deze rijst 2 maal geautoclaveerd (121°C, 20 min.). Daarna werden telkens 5 ponsjes (5mm) van een 7 
dagen oud F. graminearum PH1 isolaat op PDA in de erlenmeyers gedaan en bijna dagelijks geschud om 
een goede myceliumspreiding te krijgen in de rijst. 
 
Voor de opzet van de potproef werd gebruik gemaakt van een bodem afkomstig van de proefvelden van 
Bottelaere en zand in een verhouding van 3:1 in potten van 1,5 liter. De verschillende infectiehoeveelheden 
waren 0 g, 6 g, 12 g, 15 g, 18 g en 24 g geïnfecteerde rijst met F. graminearum PH1 per kg grond. Per 
behandeling werden 4 herhalingen uitgevoerd. Eén week nadat de potproef werd opgezet, werd maïs (Zea 
mays, var. LG30217) gezaaid. Per pot werden er 6 zaadjes gezaaid. Nadien werd er 2 keer per week zo’n 
100 ml water gegeven. Eén week na het zaaien werd de kieming van de maïs nagegaan en werd de maïs 
uitgedund naar 3 planten per pot. De maïsplantjes werden iedere week gemeten op 0,5 cm nauwkeurig. 
 

3.2.2. Potproef 2: Gevoeligheid van maïs voor isolaten van F. graminearum 
Aangezien de infectie van F. graminearum PH1 bij potproef 1 een gering effect vertoonde op de groei van 
maïsplanten, werd een nieuwe potproef opgezet met F. graminearum PH1 en 2 nieuwe isolaten, 2471 en 
2715. Om de infectie van rijst vlotter te laten verlopen werd de rijst enkele tientallen minuten in water 
geweekt voordat de infectie met myceliumponsjes werd uitgevoerd, zoals beschreven in 3.2.1. Er werden 
12 potjes gevuld met 75 gram natte rijst en deze werden 2 maal geautoclaveerd voor 20 minuten aan 121°C. 
In deze potproef werden 3 infectiehoeveelheden onderzocht: 0 g, 1 2g en 24 g geïnfecteerde rijst met F. 
graminearum per kg grond. Net als in de vorige potproef werd één week na zaaien de kieming van maïs 
nagegaan en uitgedund naar 3 planten per pot. Daarna werd iedere week de lengte van de plantjes gemeten 
op 0,5 cm nauwkeurig. Na 3 weken werd tevens het vers gewicht van het boven-en ondergronds 
plantenmateriaal bepaald. 
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3.3. GC analyse 
Om na te gaan hoeveel volatielen er werkelijk vrijkomen uit het gemixte plantenmateriaal 
van de onderzochte groenbemesters, werd gebruik gemaakt van een headspace analyse. 
Hierbij werden vials gevuld met 5 gram vers gemixt plantenmateriaal en vervolgens werden 
deze onderzocht met behulp van een GC-MS/MS analyse. Dit is een techniek waarbij 
gaschromatografie gekoppeld wordt aan massaspectrometrie. De gaschromatograaf staat 
in voor de scheiding van de verschillende componenten, terwijl de massaspectrometer de 
verschillende componenten afzonderlijk analyseert. Aan de hand van een standaardreeks 
kon dan de concentratie vrijgekomen ITC’s bepaald worden. De headspace analyse werd 
uitgevoerd voor de groenbemesters in laboratoriumproef 5 en 6.  
 

3.4. Statistische verwerking 
Alle gegevens van de laboproeven werden door middel van SPSS 25.0 software statistisch verwerkt met een 
significantieniveau van 5 procent. Eerst werd de normaliteit van de Fusarium-isolaten nagegaan met behulp 
van de Shapiro-Wilk test aan de hand van de gemeten oppervlakten op verschillende tijdstippen. Als de 
dataset normaal verdeeld was, werd een Levene’s test uitgevoerd om homoscedasticiteit na te gaan. 
Normaal verdeelde data werd parametrisch getest door middel van een one-way ANOVA test. Vervolgens 
werden de behandelingen paarsgewijs vergeleken met een post hoc test. Voor homoscedastische gegevens 
werd de Tukey test gebruikt, terwijl bij heteroscedatische gegevens gebruik gemaakt werd van een 
Dunnet’s T3 test. De niet-parametrische Kruskal-Wallis test werd uitgevoerd bij niet normaal verdeelde 
data. Vervolgens werd de niet normaal verdeelde data paarsgewijs vergeleken met een Dunn’s test. 

Figuur 17. Vial met 5 
gram vers gemixt 
plantenmateriaal 
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4. Resultaten 
4.1. Laboratoriumproeven 
Tijdens de laboproeven werd de radiale myceliumgroei op 2 loodrechte assen gemeten na 24, 48 en 72 uur. 
Vervolgens kon hieruit de gemiddelde groei bepaald worden en de reductie van de groenbemesters ten 
opzichte van de controlebehandeling. De betekenis van de afkortingen die hier gebruikt worden kan terug 
gevonden worden in Tabel 5. 
 

4.1.1. Laboratoriumproef 1: effect van gele mosterd var. Salsa, sareptamosterd var. Vitamine en 
Italiaans raaigras var. Meritra op de groei van Fusarium  
In onderstaande grafiek (Figuur 18) worden de verschillende mycelium-oppervlakten weergegeven van F. 
culmorum gegroeid op ½ PDA. De gemiddelde oppervlakten aangeduid met een verschillende letter zijn per 
tijdstip significant van elkaar verschillend. In laboratoriumproef 1 bleken alle groenbemesters een 
significant verschillend effect te hebben op de radiale groei van F. culmorum 2799. Fusarium culmorum 
toonde zowel bij sareptamosterd en gele mosterd een groeireductie, terwijl er bij Italiaans gras een 
groeitoename werd gedetecteerd. Na dag 3 werd een reductie van 74,0% (p<0,001) waargenomen bij SM. 
Bij GMSA bedroeg de reductie 26,5% (p=0,006) en bij GRAS bedroeg de groeitoename 30,7% (p=0,002). 
 

 
Figuur 18. De gemiddelde oppervlakten van F. culmorum 2799 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GMSA, SM en GRAS). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden weergegeven 
door een verschillende letter (a,b,c,d) 

 
Figuur 19. Myceliumgroei van Fusarium culmorum 2799 na 72 u met van links naar rechts controleplaat, GMSA, GRAS en SM 

Bij F. graminearum PH1 is er net zoals bij F.culmorum 2799 een groeireductie te zien bij sareptamosterd en 
gele mosterd en een groeitoename bij Italiaans raaigras. Na 72 uur werd een reductie van 53,2% (p<0,001) 
waargenomen bij SM. De invloed van GMSA en GRAS was verwaarloosbaar (resp. reductie van 2,3% en 1,0% 
inductie). 
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Figuur 20. De gemiddelde oppervlakten van F. graminearum PH1 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 
(controle, GMSA, SM en GRAS). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden weergegeven 

door een verschillende letter (a,b,c) 

 

Figuur 21. Myceliumgroei van Fusarium graminearum PH1 na 72 u met van links naar rechts controleplaat, GMSA, GRAS en SM   

Bij F. poae 2031 was er enkel een significant verschil te zien bij SM. De groeireductie na dag 3 bedroeg voor 
sareptamosterd 52,5% (p<0,001). De reductie van GMSA en van GRAS was opnieuw verwaarloosbaar, met 
respectievelijk een reductie van 6,4% en 3,3%. 

 
Figuur 22. De gemiddelde oppervlakten van F. poae 2031 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GMSA, SM en GRAS). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden weergegeven 
door een verschillende letter (a,b) 

 

Figuur 23. Myceliumgroei van Fusarium poae 2031 na 72 u met van links naar rechts controleplaat, GMSA, GRAS en SM 
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4.1.2. Laboratoriumproef 2: effect van gele mosterd var. Sirene, bladrammenas var. Terranova 
en sareptamosterd var. Terrafit op de groei van Fusarium 
Fusarium culmorum  2799 toonde na 72u een groeireductie van 95,9% (p<0,001) bij SMT ten opzichte van 
de controle. Bij BRT en GMSI was deze reductie significant lager, respectievelijk 30,1% (p<0,001) en 12,0% 
(p<0,046) ten opzichte van de controle. 
 

 
Figuur 24. De gemiddelde oppervlakten van F. culmorum 2799 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GMSI, BRT en SMT). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden weergegeven 
door een verschillende letter (a,b,c) 

 
Figuur 25. Myceliumgroei van Fusarium culmorum 2799 na 48 u met van links naar rechts controleplaat, BRT, GMSI en SMT 

Bij F. graminearum PH1 daarentegen werd niet bij iedere behandeling een reductie waargenomen. Na 72u 
toonde SMT een reductie van 95,4% (p<0,001). Bij BRT en GMSI was er na dag 3 een verwaarloosbaar effect 
op de groei (respectievelijk 0,3% en 0,9% inductie). 

 

Figuur 26. De gemiddelde oppervlakten van F. graminearum PH1 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 
(controle, GMSI, BRT, SMT). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden weergegeven 

door een verschillende letter (a,b) 
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Figuur 27. Myceliumgroei van Fusarium graminearum PH1 na 48 u met van links naar rechts controleplaat, BRT, GMSI en SMT 

Bij F. poae 2031 was er zowel bij SMT, BRT en GMSI een groeireductie waar te nemen. De reductie bij SMT 
was het grootst en bedroeg 96,5% (p<0,001). De reductie bij BRT en GMSI bedroeg respectievelijk 25,7 
(p<0,001) en 14,3 procent. 

 
Figuur 28. De gemiddelde oppervlakten van F. poae 2031 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GMSI, BRT en SMT). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden weergegeven 
door een verschillende letter (a,b,c) 

 
Figuur 29. Myceliumgroei van Fusarium poae 2031 na 48 u met van links naar rechts controleplaat, BRT, GMSI en SMT 
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4.1.3. Laboratoriumproef 3: effect van gele mosterd var. Meringue, gele mosterd var. Mikado en 
bladrammenas var. Defender op de groei van Fusarium 
Bij de meting na 24u is er een significant verschil te zien tussen de verschillende groenbemesters ten 
opzichte van de controle voor de reductie van F. culmorum 2799. Na 72u zagen we zowel bij GMME, BRDE 
en GMMI een groeireductie met respectievelijk 17,5%,  18,6%  en 21,8%. Enkel de groeireductie van GMMI 
was significant (p=0,042). 
 

 
Figuur 30. De gemiddelde oppervlakten van F. culmorum 2799 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GMME, GMMI en BRDE).  Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden 
weergegeven door een verschillende letter (a,b). 

 
Figuur 31. Myceliumgroei van Fusarium culmorum 2799 na 48 u met van links naar rechts controleplaat, BRDE, GMME en GMMI 

Uit onderstaande grafieken en afbeeldingen kan afgeleid worden dat op de verschillende tijdstippen geen 
significant verschil is waar te nemen op de groei van F. graminearum PH1 en F. poae 2031 na behandelingen 
met BRDE, GMME en GMMI. 

 
Figuur 32. De gemiddelde oppervlakten van F. graminearum PH1 (links) en F. poae 2031 (rechts)  gemeten na 24, 48 en 72 uur bij 

de verschillende behandelingen (controle, GMME, GMMI en BRDE).  
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Figuur 33. Bovenaan de myceliumgroei van Fusarium graminearum PH1 na 48 u en onderaan de myceliumgroei van Fusarium 

poae 2031 na 48u met van links naar rechts controleplaat, BRDE, GMME en GMMI 

4.1.4. Laboratoriumproef 4: effect van gele mosterd var. Lopex, bladrammenas var. Dacapo en 
Ethiopische mosterd var. Cappucino op de groei van Fusarium 
Bij laboratoriumproef 4 werd de data van F. culmorum niet gebruikt omdat de myceliumgroei opmerkelijk 
veel lager was, zowel van de controleplaten als van de platen met groenbemesters. Ten opzichte van 
laboratoriumproeven 1, 2 en 3 was de groei van de controleplaten met F. culmorum hier gemiddeld 87,9% 
lager. 
 
Bij F. graminearum is er een duidelijk significant verschil waar te nemen bij BRDA en EM ten opzichte van 
de controle. Na dag 3 zorgden deze groenbemesters voor een groeireductie van respectievelijk 16,3 
(p=0,040) en 25,1% (p=0,002). Ook GML vertoonde een groeireductie van 13,9%, maar dit was niet 
significant verschillend van de controleplaat. 
 

 
Figuur 34. De gemiddelde oppervlakten van F. graminearum PH1 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 
(controle, GML, BRDA en EM). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden weergegeven 

door een verschillende letter (a,b) 
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Figuur 35. Myceliumgroei van F. graminearum PH1 na 72u met van links naar rechts controleplaat, BRDA, EM en GML 

Fusarium poae 2031 vertoonde na 72u een significante groeireductie. De reductie door GML bedroeg 17,8% 
(p=0,012). BRDA vertoonde een nog grotere reductie, namelijk met 24,9% (p=0,001), en bij Ethiopische 
mosterd bedroeg de reductie 22,0% (p=0,003). 
 

 
Figuur 36. De gemiddelde oppervlakten van F. poae 2031 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GML, BRDA en EM). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden weergegeven 
door een verschillende letter (a,b) 

 
Figuur 37. Myceliumgroei van Fusarium poae 2031 na 72u met van links naar rechts controleplaat, BRDA, EM en GML  

4.1.5. Laboratoriumproef 5: effect van gele mosterd var. Semper, gele mosterd var. Passion en 
bladrammenas var. Contra op de groei van Fusarium 
Bij F. culmorum 2799 is er enkel een significant verschil waar te nemen na dag 1. GMPA en GMSE toonden 
een significant verschil ten opzichte van de controle. Na dag 1 was er respectievelijk een reductie van 37,2% 
(p=0,021) en 32,9% (p=0,042). Na dag 3 was de reductie maar minimaal, respectievelijk 0,6% en 1,1%. Bij 
BRC was er na dag 3 een groei-inductie waar te nemen van 29,6 %. 
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Figuur 38. De gemiddelde oppervlakten van F. culmorum 2799 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GMSE, GMPA en BRC). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden 
weergegeven door een verschillende letter (a,b) 

 
Figuur 39. Myceliumgroei van Fusarium culmorum 2799 na 72 u met van links naar rechts controleplaat, BRC, GMPA en GMSE 

Bij F. graminearum PH1 was er bij BRC een reductie van 12,4% waar te nemen na  72 u. Ook bij GMSE en 
GMPA was er een reductie waar te nemen van respectievelijk 6,4% en 6,7%. Desondanks vormden deze 
reducties geen significant verschil met de controlebehandeling. 

 
Figuur 40. De gemiddelde oppervlakten van F. graminearum PH1 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GMSE, GMPA en BRC) 

 
Figuur 41. Myceliumgroei van F. graminearum PH1 na 72u met van links naar rechts controleplaat, BRC, GMPA en GMSE 
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Fusarium poae 2031 vertoonde na 72u wel een duidelijk significant verschil. GMPA, GMSE en BRC zorgden 
voor een significante groeireductie ten opzichte van de controleplaat. GMPA vertoonde na 72u een reductie 
van 14,4% (p=0,008). GMSE en BRC vertoonden een reductie van respectievelijk 21,6% (p<0,001) en 28,2% 
(p<0,001). 
 

 
Figuur 42. De gemiddelde oppervlakten van F. poae 2031 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GMSE, GMPA en BRC). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden 
weergegeven door een verschillende letter (a,b,c) 

 
Figuur 43. Myceliumgroei van F. poae 2031 na 72u met van links naar rechts controleplaat, BRC, GMPA en GMSE 

4.1.6. Laboratoriumproef 6: effect van gele mosterd var. Chacha, gele mosterd var. Polarka, 
bladrammenas var. Bokito en sareptamosterd var. Etamine op de groei van Fusarium 
Net zoals in laboratoriumproef 4 vertoonde F. culmorum 2799 terug een abnormale groei. Daarom worden 
de resultaten van F. culmorum hier niet getoond. Ondanks de onregelmatige groei zagen we wel duidelijke 
significante verschillen. SME zorgde voor een gestopte myceliumgroei, zowel na 24u,  48u en 72u. Ook BRB 
zorgde voor een duidelijk groeireductie na zowel 24u, 48u en 72u.  
 
SME zorgde bij F. graminearum PH1 voor een groeireductie van 98,1 % (p<0,001) en bij BRB bedroeg de 
reductie na 72u 18,2% (p=0,005). Ook GMC en GMPO vertoonden na 72u een reductie van respectievelijk 
9,9 en 3,4%, maar dit was niet significant verschillend ten opzichte van de controlebehandeling. 
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Figuur 44. De gemiddelde oppervlakten van F. graminearum PH1 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 

(controle, GMC, GMPO, BRB en SME). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden 
weergegeven door een verschillende letter (a,b,c) 

 

Figuur 45. Myceliumgroei van F. graminearum PH1 na 72u met van links naar rechts controleplaat, BRB, GMC, GMPO en SME 

Bij F. poae 2031 is er na 72u  ook een significante reductie waar te nemen bij BRB en SME van 
respectievelijk 24,1% (p<0,001) en 97,1% (p<0,001). 

 
Figuur 46. De gemiddelde oppervlakten van F. poae 2031 gemeten na 24, 48 en 72 uur bij de verschillende behandelingen 
(controle, GMC, GMPO, BRB en SME). Significante verschillen tussen de gemiddelde oppervlakten per meettijdstip worden 

weergegeven door een verschillende letter (a,b,c) 

 

Figuur 47. Myceliumgroei van F.poae 2031 na 72u met van links naar rechts controleplaat, BRB, GMC, GMPO en SME 
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4.1.7. Laboratoriumproef 7:  effect van verschillende dosissen groenbemester op F. 
graminearum PH1 
In de voorgaande laboratoriumproeven werd telkens een dosis van 5 g gemixt plantenmateriaal per plaat 
gebruikt. Mogelijk zorgde deze dosis voor een sublethaal effect bij de onderzochte Fusarium species. Om 
dit na te gaan werd een laboproef opgezet waarbij 3 verschillende dosissen (5g, 10g en 15g) werden 
onderzocht op F. graminearum PH1. 
 
Bij het gebruik van BRB was er een significante reductie van F. graminearum PH1 waar te nemen na 72u 
zowel bij een hoeveelheid van 5, 10 en 15 gram. De reductie bedroeg respectievelijk 46.7% (p<0,001), 39.4% 
(p=0,018) en 28.8% (p=0,042). Opvallend is dat de groeireductie minder sterk wordt naarmate de dosis van 
het plantenmateriaal verhoogd wordt. 
 
Ook bij GMC was er een significante reductie van F. graminearum PH1 waar te nemen na 72u, de reductie 
was wel beduidend kleiner dan bij BRB. Bij een behandeling met 5 gram GMC bedroeg de reductie 22.7% 
(p=0,021) en bij de behandeling met 15 gram 28.9% (p=0,041). 
 
Gras vertoonde een significante reductie na 72u voor de behandeling met 10 en 15 gram. Deze reductie 
bedroeg respectievelijk 49.2% (p=0,003) en 45.2% (p=0,001). Hierbij dient vermeld te worden dat bij gras 
behoorlijk veel contaminatie aanwezig was op het groeimedium en dat de resultaten hierdoor mogelijk 
kunnen afwijken. 
 
Bij sareptamosterd zag men ook een duidelijke significante reductie van F. graminearum PH1 na 72u. Bij de 
behandeling met 15 gram plantenmateriaal was er zelfs een volledige groei-inhibitie waar te nemen 
(p<0,001). Bij de behandeling met 10 gram plantenmateriaal bedroeg de reductie 82.0% (p<0,001) en bij de 
behandeling met 5 gram plantenmateriaal bedroeg de reductie 69.9% (p<0,001). 
 

 
Figuur 48. De gemiddelde oppervlakten van F. graminearum PH1 na 72u bij verschillende behandelingen (controle, GMC, BRB, 

GRAS en SM)  met verschillende hoeveelheden plantenmateriaal (5, 10 en 15 gram). Significante verschillen tussen de gemiddelde 
oppervlakte per hoeveelheid plantenmateriaal worden weergegeven door een verschillende letter (a,b,c,d) 
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Figuur 49. Effect van BRB op de myceliumgroei van F. graminearum PH1 na 72u  met van links naar rechts; controle, 5 gram, 10 

gram en 15 gram 

 
Figuur 50. Effect van GMC op de myceliumgroei van F. graminearum PH1 na 72u  met van links naar rechts; controle, 5 gram, 10 

gram en 15 gram 

 
Figuur 51. Effect van GRAS op de myceliumgroei van  F. graminearum PH1 na 72u  met van links naar rechts; controle; 5 gram, 10 

gram en 15 gram 

 
Figuur 52. Effect van SM op de myceliumgroei van  F. graminearum PH1 na 72u  met van links naar rechts; controle, 5 gram, 10 

gram en 15 gram 

4.1.8. Overzicht laboratoriumproeven 
In onderstaande grafieken zie je de myceliumgroei van de verschillende Fusarium species na 72u voor 
verschillende rassen en soorten groenbemesters. Er valt duidelijk op dat sareptamosterd zorgt voor een 
grote reductie. Bij sareptamosterd, var. etamine (SME) en sareptamosterd, var. terrafit (SMT) zag men zelfs 
een volledige inhibitie bij de verschillende Fusarium species.  
 
Bij F. culmorum 2799 was er een groeitoename van 30% bij zowel de behandeling met BRC als met GRAS. 
Bij F. graminearum PH1 was er een groei-inductie bij GMME en BRDE van respectievelijk 7 en 6%. Ook bij 
GRAS, GMMI en GMSI waren er verwaarloosbare groei-inducties op te merken. Bij F. poae 2031 was er een 
groeitoename van 10% bij GMME en een groeitoename van 4% bij GMMI. 
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Figuur 53. Overzicht myceliumreductie na 72u van F. culmorum 2799  bij verschillende rassen en soorten groenbemesters. De 

resultaten van laboproef 4 en 6 werden hier niet opgenomen wegens te afwijkende groei. Alle behandelingen aangeduid met een 
“ * ” zijn significant verschillend van de controlebehandeling. 

 
Figuur 54. Overzicht myceliumreductie na 72u van F. graminearum PH1 bij verschillende rassen en soorten groenbemesters. Alle 

behandelingen aangeduid met een “ * ” zijn significant verschillend van de controlebehandeling. 
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Figuur 55. Overzicht myceliumreductie  na 72u van F. poae 2031 bij verschillende rassen en soorten groenbemesters. Alle 

behandelingen aangeduid met een “ * ”zijn significant verschillend van de controlebehandeling. 

 

4.2. Potproeven 
4.2.1. Potproef 1: gevoeligheid van maïs voor F. graminearum PH1 
Om na te gaan of de onderzochte groenbemesters van de laboratoriumproeven ook in realistische 
omstandigheden de infectie van maïs door Fusarium kunnen reduceren, werd een potproef uitgewerkt. Als 
preliminaire proef moest onderzocht worden welke dosis rijst geïnfecteerd met F. graminearum PH1 nodig 
is in de bodem om een groeireductie waar te kunnen nemen op maïsplanten. Hiervoor werd de lengte van 
de maïsplantjes bepaald na 1, 2 en 3 weken, alsook de kieming, voor de 6 verschillende infectiegraden (0, 
6, 12, 15, 18 en 24 g rijst/ kg grond) versus een controle zonder infectie.  
 
Uit Figuur 56 kunnen we afleiden dat er na 1 week nog geen significant verschil waar te nemen is tussen de 
verschillende behandelingen. Na 2 weken (meting 2) is er een significant verschil waar te nemen tussen de 
controlebehandeling en de behandelingen met 12 g, 18 g en 24 g geïnfecteerde rijst met F. graminearum 
PH1 per kg grond. De niet geïnfecteerde grond zorgt dus duidelijk voor een betere groei van maïs. Voor de 
behandeling met 15 g was de groeireductie niet significant. Na 3 weken was er een significant verschil te 
zien tussen de controle behandeling en alle behandelingen met meer dan 6 g geïnfecteerde rijst. Na 3 
weken was de groei van maïs bij een behandeling met 24 g geïnfecteerde rijst per kg grond met 36% 
(p<0,001) gereduceerd. 
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Figuur 56. Gemiddelde lengte maïs na meting 1, 2 en 3 bij een behandeling met 0 g, 6 g, 12 g, 15 g, 18 g en 24 g geïnfecteerde rijst 

met F. graminearum PH1 per kg grond. Significante verschillen tussen de gemiddelde lengtes  per behandeling worden 
weergegeven door een verschillende letter (a,b,c) 

Opvallend was dat na één week de kieming van de controlebehandeling lager lag ( zie Figuur 57). Dit is 
mogelijk te wijten aan de slechte kiemkracht van enkele zaden. Anderzijds was het zaaibed mogelijk niet 
volledig egaal en lagen er nog enkele kluiten op waardoor de maïs niet goed kon opkomen. Verder was er 
geen significant effect te zien van de Fusarium infectie op de kieming van de maïszaadjes. In SPSS leidden 
deze data niet tot significante verschillen. 
 

 
Figuur 57. Gemiddeld aantal gekiemde planten per pot één week na het zaaien voor de behandelingen met 0 g, 6 g, 12 g, 15 g, 18 

g en 24 g geïnfecteerde rijst met F. graminearum PH1 per kg grond 

  

a

a

a

a

ab

ab

a

b

c

a

ab

bc

a

b

bc

a

b

c

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Gemiddelde meting 1 Gemiddelde meting 2 Gemiddelde meting 3

Le
ng

te
 (c

m
)

0

6

12

15

18

24

0

1

2

3

4

5

6

0g 6g 12g 15g 18g 24g

G
em

id
de

ld
 a

an
ta

l g
ek

ie
m

de
 p

la
nt

en



 

52 
 

4.2.2. Potproef 2: Gevoeligheid van maïs voor F. graminearum PH1, F. graminearum 2471 en F. 
graminearum 2715 
Door de tegenvallende resultaten van Potproef 1 werd besloten om een nieuwe preliminaire proef op te 
zetten. Hierbij werden 3 isolaten van F. graminearum (PH1, 2471 en 2715) onderzocht bij 2 infectiegraden: 
12 en 24 g geïnfecteerde rijst / kg grond. In deze potproef werd de kieming en de lengte van de maïsplanten 
na 1, 2 en 3 weken gemeten, alsook het vers gewicht van boven- en ondergronds plantenmateriaal na 3 
weken. 
 
Uit Figuur 58 kunnen we afleiden dat de behandeling met 24 g geïnfecteerde rijst met F. graminearum 2715 
per kg grond de grootste groeireductie van de maïsplantjes oplevert ten opzichte van de 
controlebehandeling. Na 3 weken was bij deze behandeling de groei van maïs gereduceerd met 49,3% 
(p<0,001). Ook bij de behandeling met 12 g geïnfecteerde rijst met F. graminearum 2715 was er een 
significante reductie waar te nemen (40,1% met p<0,001). Daarnaast vertoonden de behandelingen met F. 
graminearum 2471 ook goede resultaten. De behandeling met 12 gram geïnfecteerde rijst per kg grond 
leidde tot een reductie van 31,0% (p<0,001), terwijl de behandeling met 24 gram geïnfecteerde rijst met F. 
graminearum 2471 leidde tot een significante reductie van 43,9 % (p<0,001). De behandeling met 24 gram 
geïnfecteerde rijst met F. graminearum PH1 per kg grond leidde slechts tot een reductie van 16,3 %. De 
behandeling met 12 g geïnfecteerde rijst met F. graminearum PH1 per kg grond leidde niet tot een 
significant verschil ten opzichte van de controlebehandeling. 
 

 
Figuur 58. Gemiddelde lengte maïs na meting 1, 2 en 3 bij een behandeling met 0 g, 12 g en 24 g geïnfecteerde rijst met F. 

graminearum 2471, F. graminearum 2715 of F. graminearum PH1  per kg grond. Significante verschillen tussen de gemiddelde 
lengtes  per behandeling worden weergegeven door een verschillende letter (a,b,c,d) 

Wat betreft de kieming konden we duidelijk opmerken dat er minder planten gekiemd waren bij de 
behandelingen met 24 gram geïnfecteerde rijst per kg grond (zie Figuur 59). Dit was vooral op te merken 
bij F. graminearum 2471 en F. graminearum 2715. Ook bij de behandeling met 24 gram geïnfecteerde rijst 
met F. graminearum PH1 per kg grond zagen we geen volledige kieming. De controlebehandeling was in 
tegenstelling tot potproef 1 wel volledig gekiemd. Echter ook hier leidde deze data in SPSS niet tot 
significante verschillen. 
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Figuur 59. Gemiddeld aantal gekiemde planten per pot één week na het zaaien voor de controle behandeling, de behandeling met 

12gr F. graminearum PH1, F. graminearum 2471 en F. graminearum 2715 per kg grond en voor de behandeling met 24gr F. 
graminearum PH1, F. graminearum 2471 en F. graminearum 2715 per kg grond 

4.3. Resultaten GC analyse 
Bij de groenbemesters uit laboratoriumproef 5 en 6 werd een gaschromatografie uitgevoerd. Zeven rassen 
van de verschillende soorten groenbemesters werden onderzocht, in 3 herhalingen per ras (zie tabel 5). 
Enkel bij de stalen van sareptamosterd var. Etamine werd een ITC teruggevonden, namelijk AITC. In staal A 
bedroeg de concentratie 10,02 mg/kg DS, in staal B 7,71 mg/kg DS en in staal C 8,80 mg/kg DS. Dit brengt 
de gemiddelde concentratie op 8,84 mg/kg DS. In laboratoriumproef 5 en bij de overige groenbemesters 
van laboratoriumproef 6 werden geen noemenswaardige pieken gedetecteerd. 
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Discussie 
Aan de hand van laboratoriumproeven werd het effect van vluchtige componenten afkomstig van 
beschadigd plantenmateriaal van kruisbloemige groenbemesters (gele mosterd, sareptamosterd, 
bladrammenas en Ethiopische mosterd) en Italiaans raaigras nagegaan. De verschillende Fusarium-isolaten 
(F. graminearum PH1, F. culmorum 2799 en F. poae 2031) werden met behulp van de ‘inverted petri-dish’ 
methode in contact gebracht met de volatielen afkomstig van de verschillende soorten en rassen 
groenbemesters. Laboratoriumproeven 1 tot en met 6 werden uitgevoerd om na te gaan welke rassen het 
grootste potentieel hebben om Fusarium te reduceren. In laboratoriumproef 7 werd het effect van 
verschillende dosissen groenbemester op de radiale groei van F. graminearum PH1 onderzocht.  
 
Uit laboratoriumproef 1 in konden we al snel concluderen dat sareptamosterd var. Vitamine zorgde voor 
een heel hoge groeireductie in vergelijking met de andere groenbemesters die gebruikt werden in 
laboratoriumproef 1. De reductie bij F. culmorum 2799 was het grootst en bedroeg 74%. De reductie door 
sareptamosterd var. Vitamine bij F. graminearum PH1 en F. poae 2031 bedroeg respectievelijk 53,2% en 
52,5%. Ook bij het gebruik van gele mosterd var. Salsa was er een duidelijke reductie waar te nemen van 
de groei van F. culmorum 2799. Terwijl de reductie van F. graminearum PH1 en F. poae 2031 met behulp 
van gele mosterd verwaarloosbaar was in laboratoriumproef 1.  
 
Italiaans raaigras zou volgens de literatuur (Larkin & Griffin, 2007) ook moeten leiden tot een groeireductie, 
maar bij F. culmorum 2799 zag men een sterke groei-inductie bij het gebruik van Italiaans raaigras. Ook bij 
F. graminearum PH1 was er bij de behandeling met Italiaans raaigras een verwaarloosbare groei inductie 
te zien, terwijl er bij F. poae 2031 een kleine verwaarloosbare groeireductie te zien was. Deze inducties zijn 
wellicht te verklaren door het feit dat het ene plantenmateriaal vochtiger is dan het andere. Door 
vochtigere omstandigheden ontstaat er een andere microklimaat, waardoor de Fusarium species sneller 
gaan groeien. Het droge stofgehalte bij Italiaans gras bedroeg slechts 9.1%, terwijl de gemiddelde droge 
stofgehalte van gele mosterd 17% bedroeg. Een andere oorzaak van groei-inductie kan zijn dat er naast 
ITC’s ook nog andere onbekende stoffen werden geproduceerd, die zorgden voor een groeitoename. Een 
laatste mogelijke verklaring is dat de groei-inductie een reactie was van de schimmel op een sublethale 
dosis van ITC’s of van een andere toxische stof. 
 
Bij laboratoriumproeven 2 tot en met 6 maakten we ook gebruik van de ‘inverted petri-dish’ methode. De 
opvallendste resultaten waren hier dat sareptamosterd var. Terrafit na 72u leidde tot een groeireductie bij 
zowel F. culmorum 2799 en  F. graminearum PH1  van 96%. Bij F. poae 2031 bedroeg de reductie na 72u 
96,5%. Sareptamosterd var. Etamine leidde ook tot zeer goede resultaten. Na dag 3 zorgde het voor een 
reductie van 98,1% bij  F. graminearum PH1 en een reductie van 97,1% bij F. poae 2031.  
 
Bladrammenas var. Terranovo zorgde voor een reductie bij F. culmorum 2799 van 30% na 72u en bij F. poae 
2031 bedroeg de reductie 25,7% na 72u. Bij bladrammenas var. Contra waren er opmerkelijk resultaten 
waar te nemen. Het zorgde namelijk bij F. culmorum 2799 voor een groei inductie van 29,6% na 72u, terwijl 
er bij F. graminearum PH1 en F. poae 2031 een reductie op te merken was van respectievelijk 12,4% en 
28,2%. De verklaring hiervoor kan terug te wijten zijn aan het feit dat F. culmorum reageert op een 
sublethale dosis van ITC’s of een andere toxische stof met een groei-inductie als gevolg. Bladrammenas var. 
Bokito zorgde voor een reductie van 18,2% bij F. graminearum PH1 en bij F. poae 2031 bedroeg de reductie 
24,1%. Ook bladrammenas var. Dacapo vertoonde een groeireductie bij F. graminearum PH1 en  bij F. poae 
2031 van respectievelijk 16,3% en 24,9%. 
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Gele mosterd var. Meringue en var. Mikado zorgden na 72u voor een groeireductie van F. culmorum 2799 
van respectievelijk 17,5% en 21,8%. Desondanks vertoonden deze groenbemesters geen significante 
reductie bij F. graminearum PH1 en F. poae 2031. Gele mosterd var. Semper en var. Passion vertoonden na 
dag 3 een significante reductie van F. poae 2031 van respectievelijk 21,6% en 14,4%. 
 
Bij de proef met Ethiopische mosterd var. Cappucino was er na 72u uur een reductie van 25% bij F. 
graminearum PH1 en een reductie van 22% bij F. poae 2031.  
 
Uit deze rassenproef kunnen we concluderen dat er een duidelijk verschil is tussen de verschillende soorten 
en rassen groenbemesters. Sareptamosterd en Ethiopische mosterd leidden telkens tot reducties van de 
myceliumgroei. Terwijl de resultaten van gele mosterd, bladrammenas en Italiaans raaigras eerder variabel 
waren en er soms een groei-inductie kon worden opgemerkt. De Fusarium isolaten reageerden vaak 
verschillend op de geproduceerde vluchtige stoffen afkomstig van het gemixt plantenmateriaal, dit wijst op 
een verschil in gevoeligheid. Fan et al. (2008) deden ook een onderzoek naar het biofumigatie-effect bij 
Brassica species. Hieruit bleek dat de groeiremming die bereikt werd door éénzelfde Brassica soort 
verschillend was voor de verschillende schimmel species. Een voorbeeld uit hun onderzoek was dat koolrabi 
(B. oleracea var. Caulorapa) leidde tot een reductie van Fusarium sp., F. oxysporum en Phytium 
aphanidermatum. Fusarium sp. was een isolaat afkomstig uit de bodem van een akkerland van Chinese 
kool. De reductie bedroeg respectievelijk 39,5%, 90,2% en 19,0%. Ook aan de hand van de resultaten van 
het onderzoek van Larkin & Griffin (2007) kan geconcludeerd worden dat schimmel species verschillend 
reageren op éénzelfde Brassica soort (zie Tabel 4). 
 
Sareptamosterd  var. Etamine en var. Terrafit zorgden voor de grootste reducties (>95 %) zowel bij F. 
graminearum PH1, F. culmorum 2799 en F. poae 2031. De efficiëntie van sareptamosterd op de reductie 
van Fusarium species werd eerder al aangetoond in de literatuurstudie bij de proef van Larkin & Griffin 
(2007). Uit hun onderzoek zorgde sareptamosterd voor een reductie van de myceliumgroei van F. 
sambucinam en F. oxysporum van respectievelijk 80 % en 73 %. Ook Mayton et al. (1996) deden een 
onderzoek met verschillende Brassica species waarbij hun vermogen tot het inhiberen van F. sambucinam 
werd nagegaan. Plantenmateriaal van B. juncea reduceerde de radiale groei met meer dan 50% ten opzichte 
van de controle. 
 
Bij enkele verschillende soorten en rassen groenbemesters werd er ook een GC-analyse uitgevoerd. Van de 
onderzochte stalen werd enkel bij sareptamosterd var. Etamine een ITC teruggevonden, namelijk allyl ICT, 
met een gemiddelde concentratie van 8,84 mg/kg DS. Bij de overige geteste groenbemesters werd niets 
opvallends gedetecteerd. Dit wijst erop dat sareptamosterd in staat is om de hoogste concentraties aan 
ITC’s uit te scheiden waardoor het biofumigatie-effect van sareptamosterd groter is dan van de andere 
soorten groenbemesters. De efficiëntie van sareptamosterd werd ook aangetoond in een studie van 
Smolinska & Horbowicz (1999). Ze onderzochten de fungicide activiteit van volatielen geproduceerd door 
kruisbloemige planten. Uit hun onderzoek konden ze concluderen dat sareptamosterd de grootste 
hoeveelheid isothiocyanaten produceert en het ook leidde tot het hoogste fungicide effect. Smolinska & 
Horbowicz analyseerden telkens 3 isothiocyanaten, namelijk allyl ITC’s, benzyl ITC’s en fenethyl ITC’s. Ze 
onderzochten de hoeveelheid geproduceerde ITC’s door een extractie uit te voeren met alle ITC’s met 
behulp van methaan en een fosfaatbuffer en vervolgens een GC-analyse uit te voeren. Ze stelden vast dat 
sareptamosterd 648 µg allyl ITC’s produceerde per gram gedroogd plantemateriaal. Ook werden er benzyl 
ITC’s en fenylethyl ITC’s teruggevonden in sareptamosterd met een concentratie <16 µg per gram gedroogd 
plantemateriaal.  
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Vervolgens onderzochten Smolinska & Horbowicz de sclerotiale kieming van Sclerotium cepivorum in de 
aanwezigheid van de volatiele stoffen geproduceerd door sareptamosterd. De vluchtige stoffen verkregen 
uit 0,25 gram plantenweefsel onderdrukten volledig de kieming terwijl bij gebruik van een kleinere 
hoeveelheid plantenmateriaal de kieming van sommige scleroten startte. De resultaten van Smolinska & 
Horbowicz toonden ook een verband aan tussen de concentratie ITC’s vrijgekomen uit het plantenmateriaal 
en de effectiviteit van de vluchtige stoffen om bepaalde schimmels te reduceren. Bij gewassen die meer 
ITC’s produceerden was er een groter vermogen om de groei van schimmels te onderdruken. 

In een verder onderzoek zou van alle rassen uit de laboratoriumproeven een GC-analyse moeten uitgevoerd 
worden, zodat de sterkte van de groeireductie kan gelinkt worden aan het gehalte ITC’s dat vrijkomt. 
 
In laboratoriumproef 7 werd het effect van verschillende dosissen groenbemester op F. graminearum PH1 
onderzocht. Bij sareptamosterd var. Vitamine resulteerde een dosis van 5 gram in een reductie van 69,9%, 
een dosis van 10 gram plantenmateriaal resulteerde in 82,0% reductie en een behandeling met 15 gram 
resulteerde tot een volledige reductie. Normaal wordt er verwacht dat een behandeling met weinig 
plantenmateriaal resulteert in een geringe reductie en een behandeling met veel plantenmateriaal leidt tot 
een hoge reductie, maar dit was niet altijd zo. Bij de behandeling met 5, 10 en 15 gram plantenmateriaal 
van bladrammenas var. Bokito was de reductie respectievelijk 46,7%, 39,4% en 28,8%. Bij gras bedroeg de 
reductie 49,2% voor de behandeling van 10 gram en voor de behandeling met 15 gram bedroeg de reductie 
45,2%. Bij bladrammenas en Italiaans raaigras was behoorlijk veel contaminatie aanwezig, waardoor de 
resultaten mogelijk beïnvloed zijn. Bij sareptamosterd kan duidelijk vastgesteld worden dat er een 
dosiseffect optreedt: hoe meer beschadigd plantenmateriaal gebruikt wordt, hoe groter de reductie van de 
Fusarium schimmel is. De verklaring is wellicht dat hoe meer beschadigd plantenmateriaal er gebruikt 
wordt, hoe meer volatielen  (o.a. ITC’s) er geproduceerd worden, en hoe groter dus het biofumigatie-effect 
wordt. Deze verklaring werd ook aangenomen in het onderzoek van Smolinska & Horbowicz (1999). Deze 
hypothese zou nog in verder onderzoek kunnen bevestigd worden door een GC-analyse uit te voeren voor 
verschillende dosissen gemixt plantenmateriaal. 
 
Niet alleen de radiale groei, maar ook de pigmentvorming in de observaties was opvallend. De vluchtige 
componenten afkomstig van de verschillende soorten en rassen groenbemesters onderdrukken namelijk 
de secundaire metabolietproductie. In Figuur 45 bijvoorbeeld kan bij de controlebehandeling duidelijk veel 
roodpigmentatie waargenomen worden, terwijl dit bij de behandelingen met groenbemesters sterk 
afgezwakt is. Ondanks het gebrek aan kwantitatieve data over de pigmentvorming is dit een extra bewijs 
dat deze groenbemesters een toxisch effect hebben op Fusarium. 
 
In potproeven 1 en 2 werd de gevoeligheid van maïs voor een veldisolaat van F. graminearum PH1 
onderzocht. Deze preliminaire proeven diende om na te gaan welke dosis en soort (potproef 2) Fusarium 
in de bodem dient toegevoegd te worden om een reducerend effect op de maïs te zien. Verder onderzoek 
dient dan nog te gebeuren om na te gaan of  deze onderzochte groenbemesters uit de laboratoriumproeven 
effectief Fusarium onderdrukken in de bodem bij realistische omstandigheden. In potproef 1 werd de groei 
van maïs duidelijk gereduceerd bij de behandelingen met 12 g en 24 g geïnfecteerde rijst per kg grond. 
Desondanks was er geen rechtlijnig verband te vinden tussen de infectiegraad van Fusarium en het 
groeireducerend effect op maïs. Ook was de kieming van maïszaden in de controlebehandeling lager dan 
de kieming van geïnfecteerde potten. Door de tegenvallende resultaten van potproef 1 werd er een 
gelijkaardige proef (potproef 2) uitgevoerd in de hoop betere resultaten te zien.  
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In potproef 2 werd er gebruik gemaakt van verschillende F. graminearum isolaten (PH1, 2471 en 2715) in 
behandelingen met 0, 12 en 24 gram geïnfecteerde rijst. Bij potproef 2 was duidelijk op te merken dat er 
minder maïsplanten kiemden bij de behandelingen met 24 gram geïnfecteerde rijst met F. graminearum 
2471 en F. graminearum 2715 per kg grond. Na 3 weken was de reductie van maïs het grootst bij de 
behandeling met 24 gram geïnfecteerde rijst met F. graminearum 2715. Ook de behandeling met 12 gram 
F. graminearum 2715 en de behandelingen met 12 en 24 gram F. graminearum 2471 leidden tot een 
significante reductie.  
 
Uit deze potproeven kunnen we afleiden dat F. graminearum 2715 aan een concentratie van 24 g/kg grond 
een goed werkend isolaat zou zijn voor een potproef waarbij men groenbemesters inwerkt in de bodem. In 
deze potproef zou maïs gezaaid worden op grond geïnfecteerd met F. graminearum 2715, waar al dan niet 
gemixt plantenmateriaal van bepaalde groenbemesters in werd gemengd. De groenbemesters die een 
sterke reductie vertoonden in de laboratoriumproeven zouden het effect van F. graminearum 2715 op de 
maïsplantjes moeten reduceren en zo voor grotere plantjes zorgen dan de behandelingen zonder 
ondergewerkt plantenmateriaal. 
 
Tot slot moet er rekening gehouden worden met manier waarop het plantenweefsel beschadigd wordt. In 
onze laboratoriumproeven werd het plantenmateriaal eerst gesneden en vervolgens gemixt. Maar in de 
literatuur werden ook andere methoden gebruikt om de vluchtige stoffen vrij te krijgen. Smolinska & 
Horbowicz (1999) droogden het plantenmateriaal 24 uur aan 45 °C om vervolgens het plantemateriaal te 
verbrijzelen. Hierdoor wordt het plantenmateriaal veel fijner gemaakt waardoor hogere concentraties aan 
ITC’s verkregen worden. In hun onderzoek konden ze bij sareptamosterd een concentratie van 648 µg allyl 
ITC  per gram gedroogd plantenmateriaal vaststellen, terwijl in ons onderzoek de concentratie van allyl ITC’s 
amper 8,84 µg per gram plantenmateriaal bedroeg. Morra & Kirkegaard (2002) concluderen dat na het 
invriezen van plantenmateriaal meer ITC’s worden vrijgesteld. Dit werd ook vastgesteld in de proef van Fan 
et al. (2008) waarbij het plantenmateriaal werd ingevroren in vloeibaar stikstof. Als dit bevroren 
plantermateriaal dan met behulp van een blender wordt gemixt, wordt er een poeder bekomen die veel 
vluchtige stoffen uitscheidt. Er kan dus in verder onderzoek ook eens worden over nagedacht om het 
plantenmateriaal te bevriezen, zodat er meer volatielen vrijgesteld worden. 
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Besluit 
Kruisbloemige groenbemesters zijn bij beschadiging van de plantencellen in staat volatielen uit te scheiden 
die zorgen voor een groeireductie van grondgebonden Fusarium schimmels. Na het uitvoeren van de 
laboratoriumproeven kan besloten worden dat dit biofumigatie-effect sterk verschilt tussen de soorten en 
rassen groenbemesters. Sareptamosterd bleek in het algemeen te zorgen voor de hoogste groeireducties 
van Fusarium schimmels. De behandelingen met gele mosterd, bladrammenas en Italiaans raaigras 
vertoonden variabele resultaten. Soms werd zelfs een groei-inductie waargenomen in plaats van een 
groeireductie. Het feit dat sareptamosterd leidde tot grote reducties werd bevestigd door een GC-MS/MS 
analyse. Hieruit bleek dat sareptamosterd hogere concentratie allylisothiocyanaten uitscheidde. De 
gevoeligheid van maïs voor Fusarium graminearum werd aangetoond in de potproeven. Hier is nog meer 
onderzoek naar nodig, waarbij groenbemesters dienen ingewerkt te worden in een geïnfecteerde bodem, 
en daarna de opkomst van maïs wordt onderzocht. Ook is er nog verder onderzoek nodig waarbij de 
isothiocyanaten van alle groenbemesters dienen te bepaald worden met behulp van een GC-MS/MS 
analyse. Dit onderzoek heeft aangetoond dat biofumigatie vooral potentieel heeft bij sareptamosterd, maar 
dat dit nog verder moet onderzocht worden in pot- en veldproeven. 
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