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Het is weer zo ver: de herfst is begonnen, 
de luchtvochtigheid in de kas neemt weer 
toe en schimmel krijgt een kans. Je doet 
natuurlijk alles om dit te voorkomen, zoals 
veel luchten. Maar aangezien de luchtvoch-
tigheid in deze tijd van het jaar ook f link op 
kan lopen is er niet altijd iets aan te doen. 
Dit maakte ik ook dit jaar weer mee. Enkele 
planten vielen ten prooi aan schimmels, te 
herkennen aan het zacht worden en vaak 
verkleuren van de plant, totdat deze als 

een pudding in elkaar zakt. Hier is vaak 
weinig meer tegen te doen, je kunt hoog-
stens ongeïnfecteerde stekken afnemen 
en deze weer oppotten. Maar zoals zal 
blijken kan schimmel wel degelijk ergens 
goed voor zijn.

De laatste paar weken zag ik regelma-
tig planten verkleuren. Meestal betrof dit 
jonge planten, zaailingen van de afgelo-
pen twee jaar, waarvan ik er toch meer-
dere heb. Als het echter eens een oudere 
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plant betref t kan dit toch pijnlijk zijn. Zo 
trof ik een Astrophytum asterias met een 
diameter van ongeveer 5 cm aan die een 
beetje los in zijn pot bleek te zitten. Deze 
planten zijn dusdanig hard dat als je iets 
merkt je vaak al te laat bent om de plant 
nog te redden en stekjes nemen zat er in 
dit geval vanzelfsprekend niet in.

Nu heb ik de gewoonte om rotte planten 
open te snijden om te kijken wat er precies 
mis is met de plant. Meestal levert dit een 
zwarte prut op, wat meestal duidt op een 
infectie met de schimmel Bipolaris cactivo-
ra . Bij de astrophytum in kwestie is denk ik 
sprake van óf een andere schimmel óf een 
beginstadium van infectie. De hier afge-
beelde schimmel is oranje of laat de plant 
oranje kleuren.

Je kunt op deze doorsnede goed zien 
dat de infectie zich verspreidt door het 
vaatstelsel van de plant. Ik denk dat de 

oorsprong van de infectie een areool of 
een beschadiging van de epidermis links 
onderaan (Afb. 2) is geweest, aangezien de 
infectie hier het verst gevorderd lijkt. Vanaf 
hier lijkt de centrale vaatbundel te zijn 
geïnfecteerd, waarna de infectie zich naar 
de wortels (zie ook Afb. 1) heef t verspreid. 
Ook de rest van de plant lijkt via het vaat-
stelsel te worden geïnfecteerd, aangezien 
de vaatjes al oranje zijn, maar de rest van 
het plantlichaam nog niet. De schimmel 
maakt dus gebruik van de wegen die de 
plant zelf al heef t.

Om mooi gekleurde doorsneden van 
planten te maken zijn vaak allerhande che-
micaliën nodig en moeilijke behandelingen 
van het plantmateriaal. 

Door deze schimmel is nu de interne 
structuur van deze plant eigenlijk heel 
mooi zichtbaar geworden. Op Afb. 2 zie je 
een zijaanzicht, waar je precies de centrale 

Afb. 2 De beschadiging links onderaan
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vaatbundel kunt zien; op Afb. 3 een boven-
aanzicht. Ook op dit bovenaanzicht is goed 
te zien dat de vaatbundels die leiden naar 
de areolen geïnfecteerd zijn, wat ze dus 
mooi zichtbaar maakt. In het midden van 
Afb. 3 zie je de zogeheten cambiumring 
(de oranje cirkel) zitten. Deze komt ook 
voor bij bijvoorbeeld bomen, maar zit daar 
net onder de bast. Deze cambiumring zal 
het hele leven van de plant door blijven 
groeien en in diameter toenemen. Dit is 
zeer goed waar te nemen bij lidcactussen, 
waarbij de oude leden steeds ronder wor-
den. Dit is ook door groei van de cambi-
umring, die steeds dikker wordt, net zoals 
een boom steeds dikker wordt.

Het is doorgaans heel vervelend, wan-
neer mooie planten geïnfecteerd raken, 

maar zoals blijkt kan het toch nog erg nut-
tig en leerzaam zijn! Dus, de volgende keer 
als een plant aan het rotten is, kan het de 
moeite waard zijn om hem open te snijden. 
Dit gaat prima met een gewoon keuken-
mes, let wel op voor eventuele steentjes 
aan de wortels.
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