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Jasmonzuur
Trichoderma verbetert de bodem, zorgt voor 
een biologisch evenwicht en ondersteunt 
planten bij een transplantatieschok. Snelle 
groei en wortelgroei worden bevorderd door 
de productie en overdracht van auxines van 
Trichoderma naar de plant. Schade wordt voor-
komen door de verbeterde wondafdichting bij 
wortelletsel. Daardoor gaan er geen schadelijke 
pathogenen naar binnen. De schimmel gaat 
vervolgens een symbiotische relatie aan met de 
plant. Trichoderma groeit tussen de eerste twee 
cellagen van de gastheerwortel en stimuleert 
daar vervolgens de aanmaak van substanties 
zoals salicylzuur en jasmonzuur. Deze zijn van 

groot belang bij de afweerreacties van planten 
tegen ongedierte. De vorming van fytoalexinen 
neemt over het algemeen toe. Naast het active-
ren van antistoffen kan Trichoderma schadelijke 
schimmels terugdringen  en daarmee een 
belangrijke bijdrage leveren aan het voorko-
men van ziekten en aantastingen.

Koloniseren
Trichoderma zorgt voor een verbeterd afweer-
systeem en mycoparasitisme. Dit bevordert 
weer de gezondheid en vitaliteit van bomen 
en ondersteunt wondgenezing. De sporenop-
lossing wordt eenvoudig verdund met water 
en op de wond gesproeid. Wetenschappelijke 

Middel maakt herstel van biologisch evenwicht mogelijk

Het Duitse bedrijf MycoSolutions biedt onder 

de merknaam Avengelus producten voor 

boomverzorging aan met de milieuvriendelijke 

en nuttige schimmel Trichoderma atrobrun-

neum. Deze schimmel versterkt de gezondheid 

van zowel de boom als de bodem, stimuleert 

de wortel- en algemene plantengroei en zorgt 

voor een biologisch evenwicht waarin schade-

lijke schimmels worden teruggedrongen.
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studies hebben aangetoond dat Trichoderma 
een wond gedurende een langere periode 
kan koloniseren, waarbij bacteriën in de wond 
kunnen blijven zitten zonder dat er een ontste-
kingsreactie volgt. De schimmel kan de wond 
ook afsluiten.

Onderstam
Bomen die worden aangetast door een rot-
schimmel, verliezen na verloop van tijd vaak 
hun stabiliteit en ontkomen dan niet aan kap. 
Hierna worden meestal nieuwe bomen aan-
geplant. Daar kleeft echter een hardnekkig 

probleem aan, namelijk schadelijke schimmels, 
zoals B. Hallimasch (Armillaria). Deze schimmel 
blijft in de grond, ondanks het verwijderen van 
de wortels en de omringende grond en kan 
dan na verloop van tijd de pas aangeplante 
boom beschadigen. Ook in dergelijke geval-
len kan Trichoderma uitkomst bieden. Met een 
behandeling van de grond en het aanbrengen 
van vervangende beplanting in de plantkuil 
kan een nieuwe aantasting worden voorkomen.

Behandeling
De speciale stam van Trichoderma in het product 

Avengelus neemt de ruimte en de voedselbron-
nen van schadelijke schimmels in, verdringt 
en parasiteert ze. Schadelijke schimmels kolo-
niseren de grond en de boom al lang voordat 
er symptomen of vruchtlichamen zichtbaar 
worden. Zo komt het voor dat een schadelijke 
schimmel zich jarenlang onopgemerkt kan 
verspreiden. Om Avengelus zo uitgebreid en 
effectief mogelijk te laten werken, wordt ook een 
behandeling over een langere periode aanbevo-
len, het liefst meerdere jaren, om de infectiedruk 
op de boom te verminderen en het biologisch 
evenwicht in de bodem te herstellen.
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