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Cercospora

Figuur C1. Bladvlekken cercospora. In de vlek zijn de sporendragers (zwarte bolletjes) 

te zien, met daarop de witte sporen in meer of mindere mate. Foto ca. 25x.

Figuur S1. Kleine gele 

vlekjes (0,5-2 mm), onre-

gelmatige vorm, zelden 

rond, in het midden begin 

van necrose. Foto: 25x.

Figuur S2. Ouder vlekje, het 

gele weefsel is genecroti-

seerd. Mogelijk veel sporen

zichtbaar (donkerbruin van 

kleur). Foto: 5x.

Figuur S3. Nieuwe vlekjes rond 

een ouder vlekje. Deze zijn 

ontstaan door infectie van 

sporen uit het oudere vlekje. De 

oudere bruine vlekken kunnen 1-

3 cm groot worden. Foto: 5x.

Figuur S4. Nieuwe vlekjes en oudere

vlekjes kunnen massaal aanwezig

zijn.

Figuur S9. Bladvlekken veroorzaakt door 

pseudomonas. Vlekken kunnen zowel

regelmatig rond als onregelmatig van 

vorm zijn. Weefsel scheurt makkelijk. 

Foto: 25x

Figuur S5. Bladvlek ontstaan door 

insectenvraat. Links: voorzijde, 

rechts: achterzijde van het blad. 

Vlek is opvallend rond. Foto: 25x. 

Figuur S6. Bladvlek 

door insectenvraat. 

Midden in het gele 

vlekje is het blad 

aangeprikt. Foto: 25x. 

Figuur S7. Sympto-

men van Mn-gebrek.

Verwarring mogelijk met

Figuur C2. Bladvlekken veroorzaakt door pseudomonas. 

Vlekken kunnen zowel regelmatig rond als onregelmatig

van vorm zijn. Weefsel scheurt makkelijk. Vlek ontstaat in 

beschadigingen van het blad.

Verwarring mogelijk met

Stemphylium
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Figuur C3. Bladvlek veroor-

zaakt door ramularia. In de 

vlek zijn witte sporenhoopjes

zichtbaar. Foto: 25x.

Figuur C4. Oudere bladvlek

veroorzaakt door stemphylium. 

In de vlek zijn vaak kleine

donkerbruine sporen zichtbaar. 

Foto: 25x.

Figuur S9. Bladvlek veroor-

zaakt door ramularia. In de 

vlek zijn witte sporenhoopjes

zichtbaar. Foto: 25x.

Figuur S10. Puistje veroorzaakt

door roest met daaromheen

een gele rand.

Meer info:

Figuur S8. Etsing

of inbranden her-

biciden/bladmest-

stoffen.

Meer info:
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Ramularia

Figuur Ra1. Bladvlekken veroorzaakt door ramularia. De vlekken zijn regelmatig of onregelmatig van 

vorm (5-10 mm) met een bruine rand. In de bladvlek zijn witte sporenhoopjes zichtbaar. Foto 25x.

Verwarring mogelijk met

Verwarring mogelijk met

Roest
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Figuur Ra3. Oudere bladvlek

veroorzaakt door stemphylium. In 

de vlek zijn vaak kleine donker-

bruine sporen zichtbaar. Foto: 25x.

Figuur Ra2. Bladvlekken veroorzaakt door 

pseudomonas. Vlekken kunnen zowel

regelmatig rond als onregelmatig van vorm

zijn. Weefsel scheurt makkelijk. Foto: 25x.

Figuur Ra4. Bladvlek cercospora. In de vlek 

zijn de sporendragers (zwarte bolletjes) te 

zien, met daarop de witte sporen in meer 

of mindere mate. Foto ca. 25x.

Figuur Ro1. Puistjes veroorzaakt door roest. Kleine rood-oranje tot bruin gekleurde oneffenheden van circa 1 mm doorsnede. Rondom 

de puistjes vaak bruin-oranje poeder zichtbaar, dit zijn de sporen. Foto’s links 25x.

Figuur Ro2. Bladvlek veroorzaakt door 

stemphylium. Kleine gele vlekjes (0,5-

2 mm), onregelmatige vorm, zelden 

rond, in het midden begin van 

necrose. Foto: 25x.

Meeldauw

Figuur M1. Op beide kanten van het blad ontstaan grijswitte draderige plekken in stervorm, daarna een 

meer samenhangende, meelachtige eerst witte en later grijsachtige afzetting soms met zwarte puntjes.

Meer info:

Meer info:

Meer info:

Alle informatie en de 

laatste nieuwsberichten 

over bladschimmels staan 

gegroepeerd op de 

bladschimmelpagina: 

www.irs.nl/bladschimmel


