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Black Spot ziekte in rozen
Hoe herken je het probleem
De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en kan herkend worden aan de 
kleine bruinzwarte tot zwarte vlekken op de bladeren en stengels (enkele mm 
tot 1.5 cm). De min of meer ronde vlekken hebben een gekartelde rand. In en 
gevorderde stadium vloeien de vlekken samen tot grote donkere plekken op 
het blad (zie foto’s). Symptomen komen voor aan beide zijden van het blad. Bij 
zware aantasting vallen bladeren af.

Achtergrond
Dit probleem kan zich het hele jaar door voordoen en is het hevigst in de 
regenrijke perioden; een nat en vochtig milieu met temperaturen rond de 24 ̊ C 
of hoger gedurende 7 uren, is alles wat de schimmel nodig heeft om lekker te 
groeien. Dus het kan zich al in één avond op de planten ontwikkelen.
Schimmelsporen ( zgn. zaden) worden verspreid door insecten, opspattend 
water, via handen en snoeischaren.
De groei van de schimmel gaat door op dood materiaal (dus op de afgevallen 
bladeren en de stengels van zieke planten).

Management
1. gebruik resistente variëteiten;
2. kies een goede plantlocatie, goed geventileerd; één waar de planten rond de 
6 uren ochtendzon kunnen vangen;
3. plant niet te dicht op elkaar ( 90 cm uit elkaar voor kleine en 120 cm 
uitelkaar voor grote typen;
4. snoei regelmatig voor een open structuur;
5. geef water in de morgen en als het in de middag moet, zorg ervoor dat de 
bladeren niet nat worden;
6. verwijder alle zieke delen en verbrandt;
7. verwijder zieke planten uit het veld; verzamel afgevallen bladeren en 
verbrandt.
Preventie in natte perioden:
Wekelijks bespuiten met chlorothalonil 3 ml/l water.

Wetenschappelijke naam > Diplocarpon rosae
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Black spot beginnende aantasting. 

Black spot gevorderd stadium. 

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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