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Anthracnose in Paprika
Hoe herken je het probleem
Symptomen op de bladeren en de vruchten. Op de vruchten zien we zachte 
plekken van verschillende grootte, met binnenin zwarte puntjes. Op de 
bladeren zien we donker gekleurde vlekken van verschillende grootte. Binnenin 
deze vlekken zien we ook vaak witte puntjes. 
De ziekte komt vaker voor in het regenseizoen,en speciaal onder schaduwgaas. 
Het blijft daar langer vochtig. Een goede voedingsbodem voor de schimmel. 
Het paprika areaal breidt zich snel uit, boeren stappen over op de teelt van dit 
gewas. Hierdoor neemt ook de kans op ziekten snel toe. De economische 
schade kan aanzienlijk zijn, wanneer de boer geen actie onderneemt om het 
gewas te beschermen. Anthracnose wordt veroorzaakt door een schimmel en 
de ziekte komt op alle grondsoorten voor.

Achtergrond
De ziekte verspreid zich vrij snel door de wind door middel van kleine zaden 
ook wel sporen genoemd. 
De wind waait de sporen van ziekte planten naar gezonde planten. Op deze 
wijze vindt verdere besmetting plaats. De ziekte komt in alle stadia van groei 
voor. De ergste schade vindt plaats bij bloei en als de vruchten oogstrijp zijn.

Management
Preventie: onmiddellijk na overplanten, vindt bespuiting plaats met een 
fungicide azoxystrobin.
Azoxystrobin wordt effectief toegepast bij een dosering van 1,5 gram per liter 
water.
Curatief: 

• Verwijder alle geïnfecteerde planten 
• Vervang azoxystrobin met een koperhoudende fungicide zoals copper 

oxychloride 3-3,5 gram /ltr water en herhaal de behandeling na 7 dagen.
• Behandeling van de grond met captan kan succesvol zijn bij het 

terugbrengen van de besmetting.
Dit eerst op kleine schaal toepassen met 3 gram/ltr water.

Wetenschappelijke naam > Colletotrichum capsici
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Anthracnose in paprika. (Foto 
Ministrie Van LVV I. Frankel)

Blad infectie in paprika. (Foto 
AgrEvo)

Draag altijd beschermenden kleding wanneer u pesticiden gebruikt en volg de instructies op het etiket, zoals 
dosering, tijdstip van toepassing, en veiligheidstermijn.
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