Gewasbescherming

Uitval in rode bes
door bodemschimmels
De afgelopen jaren nam door onbekende oorzaak de uitval in rode bessen (Ribes rubrum) toe. In
het project ‘Bodemgezondheid rode bes’ wil WUR Open Teelten in Randwijk de oorzaak hiervan
achterhalen en oplossingen toetsen. Dit project, dat op 1 mei 2019 van start ging, heeft een looptijd
van drie jaar.
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Diverse aantastingen in rode bes, v.l.n.r. Fusarium-verwelking, Eutypa-aantasting en bessenglasvlinder.
Foto’s: WUR Open Teelten
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