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1

Inleiding

Roest,veroorzaakt door deschimmel Uromycesdianthi, geeft delaatstejarensteeds meer problemenin
deteeltvananjers. Droogstoken enpreventieve bestrijding zijndebelangrijkste maatregelen om aantasting
tevoorkomen.Droog stoken alsmaatregel kostveelenergie, dieveelaldirectverlorengaat. Dehuidige
klimaatcomputers stellendetuinder instaat omzeer nauwkeurige grenswaarden nate streven.Erbestaat
echter welde mogelijkheid datkleine klimaatverschillen inéénruimtetot gevolg hebbendat hetgewas
alsnog natslaat,vooral indekritieke periode inhetnajaar. Ookmetbetrekkingtot dechemische bestrijding
zijnervoortdurend ontwikkelingengaande die leidentotveranderingen indetoepassing. Inhetverleden
werdenveelalpreventief breedwerkende chemische middelen ingezet.Voorveelvandeze middelen isde
toelating inmiddelsverlopen.Naast hetfeit datveelmiddelenniet meer gebruiktworden, isookde
frequentie waarin middelentoegepast worden afgenomen.Kalenderbespuitingen,bijvoorbeeld wekelijks,zijn
niet meervandeze tijd. Hetgevolgisweldatdetuinder zeer alertmoetzijnop periodes meteenverhoogd
risicovoor roestaantasting enjuist opdatmomentmaatregelen moetnemen.Metnamealsgevolgvande
bovenstaande ontwikkelingen is roest eenregelmatigterugkerend probleem indeteeltvananjers.Vanuitde
praktijk isdevraaggekomenomdeontwikkelingvandeaantasting nader te onderzoeken enomte kijken
naarverbeterde mogelijkheden voor bestrijdingvandeaantasting.
Aantastingdoor roestschimmelstreedt met nameoponder vochtige omstandigheden. Desporen,diedoor
deschimmelgeproduceerdworden,kiemenalleenonder vochtige omstandigheden bijvoorbeeld alshet
bladgedurende eenlangere periode natis(8tot 16 uur).Uitdegekiemde spore groeit een schimmeldraad
welkehetbladbinnendringt. Inhetbladgroeit de schimmelverder waarbij er eennetwerkvan
schimmeldraden onder hetbladoppervlak gevormdwordt zonder dat ditzichtbaar is.Ongeveer 14tot 16
dagennahetkiemenvandesporenzijnop hetbladlichtgele vlekjes zichtbaar vaakgepaard gaandemet
eenverdikkingvanhet blad. Dezeverdikkingen barsten binnenenkeledagenopenenhierbijkomengrote
hoeveelhedenroestbruine sporenvrij. Dezekunnendoor spatwater, windof bijvoorbeeld teelthandelingen
naar anderedelenvandegewasverspreidwordenenhier nieuweaantastingveroorzaken. Hiermee isde
infectiecyclus rond. Bovenstaande informatie isbelangrijk voor hetnemenvandejuiste maatregelen om
aantastingtevoorkomen.
Indepraktijk kanontstaan enverspreidingvanaantastingvoorkomenworden door teeltmaatregelen.
Voldoende vocht iseenessentiëlevoorwaarde voor hetontstaanvaninfectie.Ditgeeft meteen aanwaarom
droogstoken zobelangrijk is indestrijdtegenroest.Wanneer hetgewas nietgedurende eenperiodevan
minimaal8 uur aaneengesloten natis,zaldespore nietkiemenengeenaantastingveroorzaken.Wanneer
deschimmeldraad eenmaalhetbladbinnengegroeid is,isdeaantasting moeilijk te stoppen.Droogstoken
voorkomt vooral hetontstaanvaneennieuweaantasting.Eenandere belangrijke maatregel ishet
verwijderen vanbesmettingsbronnen.Aangetaste takken moeten ineenaparte rondgang verwijderd
worden.Hiervoor moeten zeineenafgesloten zak afgevoerdworden omverdereverspreidingvansporen
tevoorkomen.
Wanneerondanksdebovenstaande maatregelenalsnogroestaantasting ontstaat, kanchemische
bestrijding uitkomst bieden.Omdat deschimmel zichvoor eenbelangrijke periode vandeinfectiecyclus in
hetbladbevindt, isdezemoeilijk bereikbaar isvoor chemische bestrijdingsmiddelen.Alleenbijeen
preventieve inzetvanmiddelen kanafdoende beschermingverkregenwordenwanneer dekiemingvande
sporenendegroeivandeschimmelop hetbladgeremdwordt.Alsdeschimmel hetblad binnengedrongen
is, kunnenalleenmiddelen diedoor deplantopgenomenworden(systemische middelen) bestrijdinggeven.
Indepraktijk blijken hierweiniggoede middelenvoor beschikbaar te zijn.Totvoor kortwaren Baycor Flow
enDaconil 500 vloeibaar demeestgebruikte bestrijdingsmiddelen. Detoelatingvan Daconil 500 vloeibaar
isonlangsverlopen.Ditbetekent dater onvoldoende goedwerkende chemische middelenbeschikbaar lijken
voor eenafdoende bestrijdingvanroest inanjer. Hetonderzoek dat indit rapport beschreven is,bestaat
voor eenbelangrijk deeluit hettoetsenvannieuwechemische enbiologische bestrijdingsmiddelen tegen
roest inanjer.
Eenaantalnieuweschimmelbestrijdingsmiddelen isdelaatstejaren door verschillende fabrikanten
ontwikkeldofzijnnoginontwikkeling.Eenbelangrijke groephiervanzijnde strobilurinefungiciden.Vandeze
middelen iseengoedewerkingtegenverschillende schimmelziektenineengroot aantalgewassen
aangetoondwaaronder ook roestziekten.

Opdit moment isdeactieve stof kresoxim-methyl (Kenbyo,BASF)toegelaten voor debestrijdingvan
schimmelziektenindeteeltvanbloemisterijgewassen. Hetisdeverwachting dat dekomendejaren
meerdere strobilurine fungicideneentoelatingvoor bloemisterijgewassen krijgen.Naast Kenbyozijnindit
onderzoek eenaantalnogniettoegelaten strobilurine fungiciden getoetst voor effectieve bestrijdingvan
roest inanjer.
Deafgelopen 40jaren isopverschillende instellingen onderzoek uitgevoerd naar demogelijkhedenvan
biologische bestrijdingvanroest inAnjer. Dehyperparasiet Verticilliumlecanii\s eenaantalmalen
beschreven waarbij gevonden isdatdezeonder vochtige omstandigheden desporenvanderoestschimmel
parasiteert zodatverdereverspreidingvandeaantastingvoorkomen wordt (Spencer, 1980; Spencer &
Atkey, 1981).Andere biologische bestrijders welke inliteratuur beschreven staantegen roestschimmelszijn
AphanocladiumalbumenBacillussubtilis(Leinhos &Buchenauer, 1992). Echter voor geenvandeze
bestrijders isduidelijk hoedewerkingzalzijnonder praktijkomstandigheden. Tegeneenaantalandere
bovengrondse schimmelziekten zijnwelbiologische bestrijders onder praktijkomstandigheden getest. Het
gaat hier metname ombiologische bestrijdingvanechte meeldauw en Botrytis.Voor eenaantalvandeze
biologische bestrijders zijnonder praktijkomstandigheden goede bestrijdingsresultaten behaald.Inhet
roestproject zijndrie biologische bestrijders getoetst waarvaneenwerkingtegen roest, echte meeldauwof
Botrytisgerapporteerd is.Naast hetfeit datvandezemiddeleneenwerkingverwacht wordt, isjuistvoor
deze middelengekozenomdat eengeformuleerd product beschikbaar wasenomdat eenaanvraagvoor
toelatingvandeze middelenvoor bestrijdingvanschimmelziekten inbloemisterijgewassen inhet
vooruitzicht ligt.
Doelstellingvanhetonderzoek was hetontwikkelenvaneenverbeterde beheersingsstrategie vanroestin
anjer door bestuderingvanepidemiologie vandeaantasting enhetbepalenvandeeffectiviteit vannieuwe
bestrijdingsmiddelen.
Praktijkonderzoek Plant&Omgevingheeft hetdriedelige onderzoek uitgevoerd.Alseerste iseenbeperkte
inventarisatie indepraktijk uitgevoerdwaarbijgekeken is naar omstandigheden waarbij roestaantastingop
kunnentreden (hoofdstuk 2).Vervolgens isonderzocht hoedeplanten hetbeste besmet kondenwordenen
welke cultivars onder anderegevoelig zijnvoor roest (hoofdstuk 3).Hieropvolgend zijneenaantal
effectiviteitproeven uitgevoerd waarbij het bestrijdend effect vanverschillende biologische enchemische
bestrijdingsmiddelen getoetst istegen roest inanjer. Ditonderzoek is beschreven inhoofdstuk 4.

Inventarisatie indepraktijk
Voor deinventarisatie indepraktijk zijnadressenvanbedrijvenmet roestaantasting inanjerverkregen bijde
LTOcommissie anjer. Eindjanuari enbeginfebruarivanhetjaar 2000 zijnvier bedrijven bezocht. Inde
praktijk blijkt roest inverschillende bedrijfsystemenvoor te komen.Vandevier bezochte bedrijventeelden
ertwee indevollegrond,ééninbetonbakken metveensubstraat enééninbetonbakken met zandsubstraat.
Opdrievandevier bedrijvenvondwatergift voornamelijk onderdoor plaats door middelvan
druppelsslangen. Slechts ééntuinder hadregenleidingen bovenenonder hangen.Hetprimaire
verwarmingsnetwas opdrievandevier bedrijven ondernet enopéénbedrijf bovennet.
Roestaantasting op debedrijven wasvooral gerelateerd met natte plekken inhetgewas waarbij ervaak
slechts bijeenenkelecultivar aantastingvoorkwam. Metnameindewinterperiode wanneer hetgewas
kouder geteeldwordt, is hetlastigomvoldoendevocht afte kunnenvoeren.Inoudere kassenkunnen als
gevolgvandekasconstructie natteplekkenindekasontstaan(lekkageof condenswater). Inmoderne
dichte kassenzallekkagevanbuitendoor hetkasdek minder vaak eenprobleem zijn, maar doordat deze
kassenpotdicht zijn, ishetnoodzakelijk om hetvochtniveauindekasgoed indegatente houden.Ookbij
eente hogeluchtvochtigheid inhetnajaar bestaat ergroot risicovoor aantastingvanjonge aanplantwelke
buitenopgekweekt is.Mogelijk isdeaantasting reeds buiten opgetreden, maar door eenrelatief lange
periodetussendeaanvangvandebesmettingenhetoptredenvanderoestsymptomenkandeziektezich
pas manifesteren alshetplantmateriaalnaar dekasovergebracht wordt. Ookhier speeltvochteen
belangrijkerol.
Zoals hierboven aangegeven is,werd roest opdebedrijvenwelke meerdere cultivars teelden,vaak slechts
ineenenkelecultivar aangetroffen. Erzijndusverschillen ingevoeligheidvoor roest inhetbestaande
assortiment anjercultivars.
Opdebedrijvenwerdenverschillende maatregelen genomenomschade door aantastingtebeperken.
Hierbij speelde klimaatbeheersing eenbelangrijke rol.Opeenenkelbedrijf werdnaast de klimaatbeheersing
geenchemische bestrijding uitgevoerd,maarwerdendeaangetaste scheuten regelmatigverwijderd.
Hiermeewasdeaantasting beheersbaar. Chemische bestrijdingwerdveelaluitgevoerd met breedwerkende
contactmiddelenzoals maneb, mancozed, zinebenchloorthalonil alsactieve stof,alsmede methet
systemische middel Baycor (actieve stof bitertanol). Eenbelangrijke beperking indewinterperiode ishet
tijdstip waarop eenbestrijding uitgevoerd kanworden.Indemeeste gevallenzaldebespuitingmet
bijvoorbeeld 1000-1500 liter/ha uitgevoerdwordenhetgeen betekent dat hetgewas goed natwordt.
Wanneer hetgewas nadezebespuiting nietvoldoende sneldroogt, bestaat demogelijkheid dat
roestaantasting tot opzekere hoogte kantoenemen.

Oriënterend onderzoek
Alvorens onderzoek naar deeffectiviteit vanbestrijdingsmiddelen konstarten moest eerst eengoede
infectiemethode ontwikkeldworden enmoest bepaaldworden metwelke cultivar hetonderzoek bijvoorkeur
uitgevoerd zouworden.Ineengecombineerde proef werden 10verschillende anjercultivars (5 standaarden
5trosanjer) opdrieverschillende manieren besmet met roest. Indetijdwerdhetverloopvande aantasting
bestudeerdwaarbijverschillen inaantastingniveau waargenomen werden.Roestschimmelszijnobligate
schimmels hetgeen inhoudt datzijalleenophetnatuurlijke substraat groeien(delevende plant)ennietop
eenkunstmatig medium inhetlaboratorium.Voor debesmettingen moet deschimmeldusinstand
gehoudenwordenopanjerplanten.

3.1 Materiaalenmethoden
Beworteldstek van 10verschillende anjercultivars (5 standaard en5trosanjer) is opgepot in 13cm potten
influsfine potgrond (minimaal 20 stekken percultivar).Plantenwerdenopteelttafels metbevloeiingsmatten
geplaatst enwatergift vondplaats door middelvaninline slangen.Deplantenzijnbeginfebruari opgepot.
Gemiddeldetemperatuur indekasruimtewas 16 °Cbijeenrelatieve luchtvochtigheid van 75 % (vochtdeficit
3). Op 1maartwerdendeplanten besmet met roestsporen.Hiervoor isgekozenvoor vier verschillende
behandelingen.
1. controle
2. controle bespuiten metwater en0.05 % TritonX-100(zeepvoor hetmakenvande sporensuspensie)
3. sporensuspensie water met 0.05 % TritonX-100(10**4 sporen perml)
4. sporensuspensie water met0.05 % TritonX-100(10**3 sporen perml)
Desporensuspensie isverkregen door geïnfecteerde bladerenvaneenpraktijkbedrijf ineenbekerglas met
water met0.05 % TritonX-100te brengenwaarbij sporen indevloeistof terechtkwamen. Desporen,welke
nietdirect indeoplossingvrijkwamen,zijndoor middelvaneenspatelvanhetbladverwijderd. Nade
besmettingen zijndeplantengedurende minimaal 16uur ineenplastic tentgeplaatst waarbij eenhoge
luchtvochtigheid aangehoudenwerd. drie àvier dagennadebesmettingen zijnbladerenvande
verschillende cultivars onder demicroscoop bestudeerdwaarbijgekekenis ofvoldoende sporen aanwezig
warenenof dezegekiemdwaren.
Ineentweede besmettingsproef zijnde plantenmetdroge sporen besmet. Dezeproef isingezet op 21
maart.Vervolgens is hetgewas meteenplantenspuit natgespoten.Ook nuzijndeplanten ineenplastic
tent geplaatst waarbijeensituatie gecreëerdwerdwaarbijdeplanten minimaalgedurende 16uurnat
bleven.

3.2 Resultaten
Deeerste besmettingsproef leverdeweinigaantasting opvoor devier verschillende behandelingen.Het
inoculerenvandeplantendoor bespuiting meteensporensuspensie lijkt niet effectief. Ditintegenstelling
tot eerdere beschrijvingen inwetenschappelijke publicaties. Indetweede besmettingsproef werdtussen 14
en 18 dagennadeinoculaties deeerste zichtbare aantastingvandeplantengevonden.Inliteratuur iseen
latentieperiode (tijdsduur vanbesmettingtot hetzichtbaar wordenvandeeerste ziektesymptomen)van 16
dagenbij20 °Cbeschreven.Ditkomt overeenmetdehier gevondenperiode. Indeze proef werdindetien
getoetste cultivars inmeer of mindere mate roestgevonden.Op6 april(16 dagennabesmetting)is
aantastingvandetweede besmetting kwalitatief beoordeeld door aantastingte scoren in6
aantastingsklassente weten.
1. geenzichtbare aantasting
2. 1-3 postules per blad
3. 4-8 postules per blad

4. 8-20 postules per blad
5. 2040 postules per blad
6. > 40 postules per blad
Eenpostule staatvoor eenopengebarste infectieplaats inhetbladwaar sporenvrijkomen.Ookwanneerer
eenduidelijkeverdikkingenbladverkleuringgevonden is,isdit meegeteld, deaantastingsniveau's vantien
verschillende cultivars staanweergegeven intabel 1.
Tabel 1.Aantastingniveau roest bijanjervoor 10cultivars.
Estoril
GreenMagie
Dover
Medea
Solar
Eureka
Princessa
Furore
Dona
Ivonne

3
4
6
1
4
3
5
4
2/3
2

Uiteindelijk werden aldegeteste cultivars aangetast door roest maar erwarenduidelijkeverschillenin
gevoeligheid.

3.3

Conclusies

Besmettingvandeplantenverloopt goedwanneer desporen droog over dejonge scheuten verspreid
wordengevolgd door hetnatspuitenvanhetgewas.Nadebesmetting moet hetgewas gedurende minimaal
16uur natgehoudenworden.Nadezeperiode kanmet behulpvaneenmicroscoop gecontroleerd worden
of voldoende sporen over deplantenverspreid zijnenof dezeook inderdaadgekiemd zijn. Indienheteerste
welhetgevalisenhet laatste nietdankanervoor gekozenworden omhetgewas nogmaals natte spuiten
eneenperiodevan 16 uur natte houden.Debesmettingen vandeplantendoor bespuiting meteen
sporensuspensie warenindeze proef niet succesvol.Door Spencer (jaartal) iseerder beschreven dat
besmettingvananjer door roestschimmelseenvoudiguitgevoerd kanwordendoor te spuiten meteen
sporensuspensie. Mogelijk kanhet isolaat dat indeze proef gebruikt is,niet invloeistof overleven.Een
andere mogelijkheid is datdesporenvoor dezeinoculatiete oudwaren.Voor detweede proef warenverse
sporen uitdepraktijk verzameld,welkedirectvoor besmettingen gebruikt zijn.
Deverschillen ingevoeligheid vandeanjercultivars waren niet onverwacht, omdatdepraktijk ook duidelijk
aangaf daterverschillen ingevoeligheid zijn.Geenvandegetoetste cultivars bezitvolledige resistentie.In
dit onderzoek is slechts naar eenbeperkt aantalcultivars gekekenenhierbij zijndeverschillende niveaus
vanresistentie niet nader onderzocht. Mogelijk datresistentieveredeling voor depraktijk mogelijkheden
geeftvoor eenverbeterde beheersingvaneenaantasting.Eentuinder kanroestgevoeligheid vaneen
nieuwecultivar latenmeewegenindebesluitvormingvoor deaanplantvaneennieuwgewas.
Naar aanleidingvande resultaten tenaanzienvande roestgevoeligheid vandeverschillende cultivars is
besloten omvoor hetbestrijdingsonderzoek degrootbloemigecultivar Dover aante plantenente kiezen
voor eendroge inoculatiemethode direct gevolgd door bevochtigen vanhetgewas met behulphet
luchtbevochtigingssysteemwelke indekasaanwezigis.Ditonderzoek staat beschreveninhoofdstuk 4.
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Effectiviteit biologische en chemische middelen

Omdatvoor depraktijk hetaantaltoegelaten effectieve middelenvoor debestrijding vanroest inanjer zeer
beperkt is,iseenbelangrijk deelvandit project gereserveerd voor onderzoek naar deeffectiviteit van
biologische middelen ennieuwe chemischefungiciden.
Indiverse gewasbeschermingonderzoeken wordenmomenteelverschillende biologische bestrijders
getoetstvoor werkingtegenverschillende bovengrondse schimmelziektenwaaronder Botrytiscinereaen
echte meeldauw. Metnametegenmeeldauw zijneenaantalbiologische bestrijders gevondenwaarvande
ontwikkelingvaneencommercieel productvoor deglastuinbouw ineenvergevorderd stadiumverkeert.
Ooktegen Botrytiszijnverschillende producten inontwikkelinggebaseerd opdeantagonistische werking
vanverschillende gisten enschimmels. Eenenkelproduct lijkteendubbele werkingtegenzowelmeeldauw
als Botrytiste hebben.Indealgemene inleidingvanditrapport zijnook eenaantalbiologische bestrijders
genoemdwaarvan buitenlandse onderzoekerswerkingtegenroest bijanjer beschreven hebben.Hetgaat
hierbijonder meer omeenstamvanVerticillium lecanii(Spencer, 1980;Spencer &Atkey, 1981).Voor het
onderzoek dathier beschrevenwordt isgekozenvoor drie biologische bestrijders inclusieftoevoegingen,
welke ineenminof meer commerciële formuleringverkrijgbaar zijn. Dezemiddelen zijngebaseerd opde
gist Pseudozymaflocculosaendeschimmels Trichodermaharzianumen Verticilliumlecanii. Deze
producten hebbenopdit momentnoggeentoelating hebbenvoor debestrijdingvanschimmelziekten in
bloemisterij gewassen.Omdezeredenwordendeproducten welke indit project getest zijnindit rapport
omschreven als biologische bestrijder A,B,CenD(willekeurige volgorde).
Metbetrekkingtot chemische bestrijding isdelaatstejaren hetaantaltoegelaten middelen,dievoor de
praktijk beschikbaar zijn, snelaanhetafnemen.Echter delaatstevijfjaren zijner ook eenaantalnieuwe
fungiciden op demarkt gekomenwelke mogelijk eengoede bestrijdingtegen roest inanjer kunnengeven.
Dechemischeverbindingenvandeze nieuwemiddelen isvoor eenbelangrijk deelafgeleidvannatuurlijke
toxinen(gifstoffen) geproduceerd door specifieke paddestoelsoorten. Eenvandezetoxinen heet strobilurine
Aenwordt geproduceerd door depaddestoel Strobilurus tenacellus. Afgeleidvandezenaamwerdendeze
nieuwechemische verbindingen oorspronkelijk strobilurinen genoemd.Meer recent zijneenaantalnieuwe
stoffen methetzelfdewerkingsmechanisme gevondenwaarvandestructuur nietafgeleid isvanstrobilurine
A. Bijaanvangvandit onderzoek warendrieverschillende strobilurine verbindingen alsfungicide
geregistreerd ineenof meerdere landeninEuropa.Alleen kresoximmethyl(Kenbyo,BASF)heefteen
toelatingals schimmelbestrijdingsmiddel indeteeltvanbloemisterijgewassen onder glas.Naast bestaande
producten is indit onderzoek éénexperimenteel middel op strobilurine basis meegenomen.Vandenieuwe
strobilurinefungiciden dieinditonderzoek getest zijnheeft alleen Kenbyoeentoelatingvoor de bestrijding
vanroest inanjer(middelA).Deanderetwee chemische verbindingen diegetest zijn, zijnhier omschreven
als middel BenC(willekeurigevolgorde).

4.1 Materiaalenmethoden
4.1.1

Teeltsysteem

Deproef isuitgevoerd indekassenKl enK10ophetPraktijkonderzoek PlantenOmgeving,Cluster
Glastuinbouw, Linnaeuslaan 2a,Aalsmeer. Beidekassenhebbeneenbrutooppervlakte van 150 m 2 .Inkas
KI zijnzesroltafelsvan 11meter lengteen 1meter breedte geplaatst. InkasK10ligteenvaste opstelling
metzesbeddenvan 11meter lengteen 1meter breedte.Beworteld stek vandegrootbloemige anjercultivar
Dover isop 18mei2000 geplant inVeenmanbakjes (35x50 cm)gevuldmetveensubstraat. Opieder
bed/roltafelzijnindelengtetwee rijenvan22Veenmanbakjes geplaatstwaarin elk 11stekkengeplant zijn.
Opeenkasvan 150m2stonden intotaal 2904 plantenper kaswat netto neerkomt op 19planten/m2.
Watergift vondplaats door middelvanin-line slangenwaarbij4 slangen per bedgeplaatstwaren. Frequentie
van de watergift was gekoppeld aan instraling. Deteelt van het gewas is volgens de gangbare
praktijksituatie uitgevoerdwaarbijvanuit deLTOcommissie tweetuinders regelmatigteeltadviesgaven.
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Inditgewas zijntwee bestrijdingsproeven uitgevoerd.Deeerste proef isgestart inweek 32 van2000 en
detweede proef inweek 9van2001.Gedurende deeerste proef isvoor detwee kasruimteseen
verschillend klimaat nagestreefdwaarbij inkas KI eenhoge luchtvochtigheid ingesteldwas(vochtdeficit < 2
g/m 3 , relatieve luchtvochtigheid van> 90 % bij20 °C)zodat hetgewas eenbelangrijk deelvande
teeltperiode natwas.Inkas K10werd eenlagere luchtvochtigheid nagestreefd (vochtdeficit 4 g/m 3 ,
relatieve luchtvochtigheid van 73 % bij20 CC).Gedurende proef 1isvoor eendeelvande periodede
metingluchtbevochtiging inkasKI defect geweest. Hiervoor kunnengeenbetrouwbare gegevens gegeven
worden. Gemiddelde dagtemperatuur over degehele proefperiode inKI was 19.6 °CeninK10 21.0°C.
Voor detweede proef, welke inhetvoorjaar van2001 gestart is,zijngelijke klimaatinstellingen voor beide
ruimtes gehanteerd meteenrelatief hoge luchtvochtigheid (vochtdeficit 2-3).Detemperatuurinstellingis
voor beideruimtes gedurende degehele proefperiode gelijk geweest, waarbijwaarden nagestreefd werden
die indepraktijk gehanteerdworden.Bijde startvandeproef wasdegemiddelde ruimtetemperatuurin
beide kasruimtes 12 °Cendeze liepaanheteindevande proef optot ongeveer 15 °C.Overdegehele
proefperiode isinkasKI eengemiddelde temperatuur van 14.4 °Cgemeten eninK10van 14.6 CC,eneen
vochtdeficit vanrespectievelijk 1.9 g/m3 (relatievevochtigheid 82 %)en2.2 g/m3 (relatieve vochtigheid
79%).
Naafloop vande I e proef is hetgewasvolledigteruggesnoeidtot ongeveer 15 cm hoogte. Hiernais
opnieuw begonnen methetopbouwenvaneengewasvoor detweede proef.

4.1.2

Proefveldschema

leder bed/roltafel isverdeeld invijf veldjes met eennetto oppervlak van2 m 2waarintotaal acht
Veenmanbakjes met 88 plantengeplaatst zijn. Voor hetonderzoek zijndeveldjes vollediggespoten waarbij
voor dewaarnemingen debloemtakkenindebuitenste mazenvanhetnetenindemazentussen
verschillende veldjes nietgebruikt zijn(randrijen).Intotaalzijnover dezes bedden 30 proefveldjes per kas
uitgezet. Zowelbijdeeerste proefronde (startwk 32-2000) alsbijdetweede proefronde (startweek92001) zijnper kas 10 behandelingen indrievoud over develdjesverloot alsgewarde blokproef waarbijtwee
naast elkaar gelegen bedden met 10 proefveldjes éénblok/herhalingvormden.

4.1.3

Onderhoudsbespuitingen

Tijdens hetuitvoerenvande proef zijngeenonderhoudsbespuitingen uitgevoerd.Naafloopvandeeerste
proefperiode ishetgewasteruggesnoeid ende resterende roestaantasting isgecontroleerd door het
gewas droogte houdenendoor eentweetal bespuitingen met EupareenM30 g/100 liter met eeninterval
van 10 dagen.Erishier voor dit middelgekozenomdat Eupareen nietals middel indeproef gebruikt werd
zodatdekans op resistentieontwikkeling vanroesttegen demiddelen kleinwas.In januari 2001 iseen
bladluisaantasting inbeidekasruimtes ontstaan.Vanwege delageteelttemperatuur kondeze aantasting niet
effectief met biologische bestrijders bestredenworden.Tegendeze bladluizen istottweemaaltoe
chemischingegrepen door eenbespuiting met hetmiddel Admire (10 g/100 liter).

4.1.4

Roestbesmettingen

Naar aanleidingvandeoriënterende proevendie inhoofdstuk 3 beschreven staan iservoor gekozenomde
planten indekas droogte besmetten met roestsporenwaarnavervolgens hetgewas gedurende minimaal
16 uur natgehoudenwerd.Roestsporenwerdengeproduceerd ineenaparte afdelingwaarin 100 stuks
anjers cultivar Dover in 13 cm pottengetopt geteeldwerden.Besmettingvandeze anjerswerd uitgevoerd
zoals beschreven indetweede proef inparagraaf 3.1. Vierwekennadebesmetting produceerden deze
plantenvoldoende roestsporen omdeproefkassen meete besmetten.Over ieder bedwerdende
roestsporenverspreid door eenhandvolaangetaste anjerscheuten bovenhetbeduitte schudden.Hierdoor
werdeenegaleverspreidingvanderoestsporen over degehele kasverkregen.Direct nade besmetting
werd hetgewas natgemaakt door middelvanhetluchtbevochtigingsysteemdat inderuimte aanwezigwas.
Debesmettingwerd uitgevoerd aanheteindevandemiddag.Snelopdrogenvanhetgewaswerd
voorkomen door het schermdoekte sluitenendoor minimaalte luchten.Hierdoor bleef hetgewas inieder
gevaltot devolgende morgen nat.Drie dagennadebesmetting werdenvanverschillende proefveldjes
blaadjes geplukt endezewerdenonder demicroscoop gecontroleerd opaanwezigheidvangekiemde
roestsporen.Bijonvoldoende kiemingvandesporenwerd degehele besmetting binnenéénweek nade
eerste besmetting nogmaalsuitgevoerd.
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4.1.5

Behandelingen

Deeerste proef zijntotaal 10verschillende behandelingen uitgevoerd elk indrie herhalingen inbeide
kasruimtes. Destartvandebehandelingenwasopdedagvoorafgaande aande eerste roestbesmetting
(preventief).Voor debiologische middelenzijntotaalzesbespuitingen uitgevoerd met eentussenliggende
periode vanzevendagen.Voor dechemische middelenzijntotaalvier bespuitingen uitgevoerd meteen
tussenliggende periode van 10-11dagen.Vanaf 10dagennadeeerste behandeling zijndeplanten
wekelijks beoordeeld op roestaantasting zoals beschreven in4.1.6. Deverschillende behandelingen enhet
tijdschema vandezeproef staanweergegeven intabel 2 en3. Naastdebiologische bestrijders ende
nieuwechemische middelenzijnindezeproeven Baycor FlowenDaconil 500vloeibaar meegenomenals
chemischestandaard.
Tabel 2.Behandelingsschema I e proef bestrijding roest bijanjer, najaar 2000.
code

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J

Middel
Controle
Biol A
BiolB
BiolC
BiolD
Chem A
ChemB
ChemC
Baycor
Daconil

naam
Water controle

Conc

Kenbyo(500SC)

0.05%

Baycor Flow
Daconil 500fl

0.2 %
0.3 %

Tabebâ-.Tijdschema behandelingen I e proef 2000
week

Dag

32
33

Di8 augustus
Di 15 augustus
Vrij 18augustus
Di22 augustus
Vrij25 augustus
Di29 augustus
Vrij 1september
Di5 september
Vrij8 september
Di 12 september
Vrij 15 september
Vrij22 september
Vrij29 september

34
35
36
37
38
39

biologisch
I e beh.
2ebeh.

chemische
I e beh.

waarneming

2ebeh.

I e waarn

e

3 beh
2ewaarn
e

4 beh

e

3 beh
3ewaarn

e

5 beh
4ebeh

4ewaarn

e

6 beh
5ewaarn
6ewaarn
T waarn

Detweede proef inhetvoorjaar van2001 lagdenadruk op behandelingsfrequentie en-tijdsip voor met
namedechemische bestrijdingsmiddelen. Hiermeewerd onderzocht wat dewerkingsduur vande
verschillende middelenzouzijneninhoeverre er sprakewasvanpreventieve of curatievewerkingvande
middelen. Deproducten welke indeze proef getoetst zijn, staanweergegeven intabel4.
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Tabel4. Chemischeverbindingen welke indetweede proef getoetst zijn.
conc/liter
Middel
chemA
0.57 g
Kenbyo
chemB
chemC
Daconil
3 ml
Daconil
Baycor
2 ml
Baycor
Spuitzwavel
Spuitzwavel
IR
Metdeproducten zijnverschillende behandelingenuitgevoerd.
1. Twee bespuitingen,eerste bespuiting preventief voorafgaande aande roestinoculaties,tweede
bespuiting 14dagennadeeerste bespuiting ende roestinoculaties.
2. Eénbespuiting preventief voorafgaande aande roestinoculaties.
3. Eénbespuiting curatief 14 dagennade roestinoculaties.
Daarnaast isvoor debehandeling met Baycor enspuitzwavel gekozenvoor vier wekelijkse bespuitingen.
Omdat er numeer dan 10verschillende objecten zijn, zijndebehandelingenverdeeld over KI enK10.Als
referentie zijneenbeperkt aantalbehandelingen inbeide kasruimtesgeplaatst omde mogelijkeverschillen
tussen kasruimtezichtbaar te maken.Behandelingschema voor beide kasruimtes staatweergegevenin
tabel 5.
Tabel 5. Behandelingschema 2e proef bestrijding roest inanjer.

KI

object

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a
b
c
d
e
f.
fi
h
i

j

daconil
daconil
baycor
zwavel
zwavel

Behandeling

Chem A
Chem A
ChemB
ChemC
Daconil
Daconil
Baycor
Zwavel
Zwavel

behl
beh3
beh3
beh3
behl
beh3
wekelijks (4x)
behl
wekelijks (4x)

K10

object

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

controle
Kenbyo
Kenbyo

middel

k
1
m
n

controle
Kenbyo
Kenbyo

0

P
q
r
s
t

daconil
daconil
zwavel

week9

week 10

week 11 week 12

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

Behandeling
Chem A
Chem A
ChemC
ChemC
ChemB
ChemB
Daconil
Daconil
Zwavel

behl
beh2
behl
beh2
behl
beh2
behl
beh2
behl

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

Dewaarnemingenvoor roestaantasting zijnvanaf hetmomentdatde 1 e roestaantasting zichtbaar is(week
12).
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4.1.6

Waarnemingsmethoden

Vanaf het momentdatdeeerste roestaantasting zichtbaar is(rondtwee àdrieweken nade inoculatie) zijn
wekelijkse waarnemingen uitgevoerd omde matevanaantastingte bepalen.Hiervoor zijnbinnenhet
proefveld de25 rijpste takken geselecteerd.Vandeze 25 takken isvaniederetak dematevanaantasting
bepaald door vandebovenstevijf bladparen hetaantaldoor roest aangetaste bladerente tellen.Tijdensde
proef werdenoogstrijpe takkenverwijderd waardoor dewekelijkse waarnemingen iedere keer bij nieuwe
takken uitgevoerdwerden.Bijdeverwerking vanderesultaten ishettotaalaantalaangetaste bladeren per
veld(maximaal 250) enhetpercentage bloemstelenmet aangetaste bladeren (max 100%)berekend.Deze
berekende waarden zijntegen detijd uitgezet ineengrafiek. Voor statistische analyse is variantieanalyse
uitgevoerd waarbijvoor hettotaalook eenanalysevandeoppervlakte onder deziektecurve (AUDPC- area
underthe disease progression curve) uitgevoerd is.Hierbijwordt rekeninggehouden met hetverloopvan
deaantasting indetijd. AandehandvandezeAUDPCishetpercentage aantastingenhetpercentage
bestrijdingtenopzichtevandeonbehandelde controle berekend. Naastwaarnemingen met betrekkingtot
deaantastingvanhetgewas isook gekeken fytotoxiciteit ophetgewas (nietdebloemen) ennaar residu
vormingvanhetmiddelophetgewas.

4.2

Resultaten

4.2.1

I e Proef

Ondankshetwarme weer bijaanvangvandeproef ishetgoedgelukt omeenegale besmetting indekaste
krijgen. Debesmetting endeeerste bespuiting zijnuitgevoerd op8 augustus 2000. Driewekennade
besmettingwerd deeerste roestaantasting waargenomen.Op 1september is deeerste geregistreerde
waarneming uitgevoerd.Tot 29 september zijntotaal nogvijfwaarnemingen uitgevoerd.Degemiddelde
aantallenaangetaste bladerenvan25 waargenomen takken staanweergegeven infiguur 1Avoor kas KI
en 1Bvoor kas K10.Intabel6 zijndeberekende oppervlakte onder decurvewaardenvoor beide
kasruimtesweergegeven aandehandwaarvanhetpercentage bestrijding berekendis.
Hogeluchtvochtigheid
-•—Controle

100 i

ï
(0
.Q

80

CD

-m-BiolD

Vi

Kenbyo
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-+—ChemB

20
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15/9

22/9

29/9

*

Baycor
-o—Daconil ,

Figuur 1A.Aantalaangetaste bladeren per poefveld
(max = 250) inkas KI bestrijding roest bijanjerin
2000
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10
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« 5
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-J

0

'S

20

m
•o 15

-x-BiolC :

HO

O)

*

f

-*-BiolB

40
(0

25

-•--BiolA

8/9

15/9

22/9

29/9

Baycor
-o—Daconil

dat jm waarneming
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Figuur 1B.Aantalaangetaste bladeren per proefveld
(max = 250) inkasK10 bestrijding roest bijanjerin
2000
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Tabel6. Resultaten bestrijding roest bijanjer. Berekende oppervlakte onder decurve enpercentage
bestrijdingvoor deverschillende behandelingen aandehandvanhetaantalaangetaste bladerenper
proefveld. Behandelingen met dezelfde letter indederde kolom zijnniet significantverschillend.

Behandeling
Controle
BiolA
BiolB
BiolC
BiolD
Kenbyo
ChemB
ChemC
Baycor
Daconil
LSD 0.05

Hogeluchtvochtigheid(KI)
AUDPC
%aant
437,7
390,1
576,8
281,4
136,7

100,0
89,1
132,1
64,7
31,4

1,9

0,6
2,6

10,3
74,2
224,5
33,1

16,7
51,3

7,7

Lageluchtvochtigheid(KW)
AUDPC
%aant

ab
ab
b
ab
ab
a
a
a
ab
a

97,5
19,6
44,3
11,2

56
0
2,8
2,3

454,4

100,0
20,1
45,4
11,5
57,5

0,0
2,9
2,3

10,3

10,6

1,9

2,0

c
ab
ab
ab
b
a
ab
a
ab
a

41,08

Zoals inparagraaf 4.1.6 isvermeld isaandehandvandewaarnemingen ook hetpercentage aangetaste
stengels berekend.Deresultaten hiervankomeningrote lijnenovereen met degegevens zoals hierboven
weergegeven omdat zegekoppeldzijn.
Bijhogeluchtvochtigheid zienweover hetalgemeen eenzwaardere aantasting inhetgewas danbijde
lagere luchtvochtigheid. Ditisgeheelvolgensverwachting. Infiguur 1A(hoge luchtvochtigeheid) zienwe
datalgemeen bijdebiologische middelen deaantastingweinigverminderd istenopzichte vande
onbehandelde controle. Alleenmet biologisch middel Dzienwedatdeaantastingten opzichtevande
controle isafgenomentot 31.4 % (tabel6).Voor biologisch middelBisdeze aantasting zelfs hoger dande
controle (132.1%). Echter door degrote verschillen inaantastingtussen proefveldjes met dezelfde
behandelingzijndeverschillen inveelgevallen niet significant. Bijdebehandeling met chemische middelen
bijhoge luchtvochtigheid gevenmet name KenbyoenmiddelBeenzeer goede bestrijdingwaarbijde
aantasting isteruggelopentot respectievelijk 0.6 % en2.6 % tenopzichte vandeonbehandelde controle.
Ter vergelijking,destandaard behandeling met Daconilgeeft indezeruimte eenaantastingvan7.7 % ten
opzichte vandecontrole. Destandaard behandelingmet Baycor flow geeft indeze proef onvoldoende
bestrijding(aantasting 51.3 % tenopzichtevandecontrole).
Bijlageluchtvochtigheidvindenweeenvergelijkbaar resultaat.Algemeenisdeaantastingindezeruimte(K10)
bijdecontrolebehandeling ruim4maallager danbijhogeluchtvochtigheid.Onderdezeomstandighedenzien
wedatdebehandelingmetbiologische middelenA,BenCeenrelatief betere bestrijdinggevendanbijde
hogeluchtvochtigheid.Voor biologischmiddelD geldthier echter hetomgekeerde.Voor dechemische
bestrijdingsmiddelen isdetrendvergelijkbaar. OokhierzienwedatchemischmiddelC, Baycorsflowen
Daconileenduidelijkbetere bestrijdinggevendanbijdehogeluchtvochtigheid.Voorchemisch middelAen B
wasdebestrijdingreeds bijnavolledigenhierzienwedanookweinigextraverbetering.
Debiologische middelenhaddenallenééngroot nadeel.Anjers hebbeneenwaslaagopdebladerenen
dezewerd door deinzetvandebiologische bestrijders ernstig beschadigd.Deverklaring hiervoor wordt
voor eenbelangrijk deelgezocht intoevoegingen aanhetmiddelwelkedeeffectiviteit moetenverhogen.
Veelbiologische bestrijders zijnafhankelijk vaneenluchtvochtigheid vanbovende 70% voor goed
functioneren, met nameomdat demiddelen bijlagere luchtvochtigheid sneluitdrogen.Erwordenvaak
stoffen aanhetgeformuleerde productvandebiologische bestrijder toegevoegd omuitdrogente
voorkomen endaarmee deeffectiviteit teverhogen.Dezestoffen gevenechter zeerveelschade aanhet
anjergewas doordat zedewaslaagaantasten.
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Vandechemische middelenlaat met name Daconilzichtbaar residuachter ophetbladmaar ditisvoorde
praktijk acceptabel. KenbyoenmiddelCgavenabsoluut geenzichtbaar residu.Hetisechter nogniet
bekendof deze middelen schade aandebloemen kunnenopleveren enhet iseenalgemene aanbevelingom
bijtwijfeldemiddelen eerst ineenkleinproefvak tetestenvoor decultivar diegeteeldwordt.
Alsgevolgvandeschadeveroorzaakt door debiologische middelen isbesloten omindetweede proef
uitsluitendchemische middelentetesten.

2eProef

4.2.2
e

Inde 2 proef zijndeeerste bespuitingen uitgevoerd op 1maart endebesmettingen eendaglater op2
maart. Op6 maart isdebesmetting endesporenkieminggecontroleerd.Deverspreidingvandesporen
wasgoed maar de sporenkiemingwas nognietoptimaal.Op7maart is nogmaals eenroestbesmetting
uitgevoerd. Rond 19 maartwerd ineenaantalveldjes deeerste aanwijzingenvoor eengeslaagde infectie
gevonden.Op23 maartwerd deeerste geregistreerde waarneming uitgevoerd enhiervolgde nog4
wekelijkse waarnemingen op.20 april isde laatstewaarneming uitgevoerd.Deresultatenvande
verschillende behandelingen staanweergegeven infiguur 2entabel 7.
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Figuur 2A.Aantalaangetaste bladeren per poefveld
(max = 250) inkas KI bestrijding roest bijanjerin
2001.

Figuur 2B.Aantalaangetaste bladeren per proefveld
(max = 250) inkas KIO bestrijding roest bijanjerin
2001

Tabel 7.Resultaten bestrijding roest bijanjer. Berekende oppervlakte onder decurve (AUDPC)en
percentage aantastingvoor deverschillende behandelingen aandehandvanhetaantalaangetaste bladeren
per proefveld. Behandelingen met dezelfde letter indederde kolom zijn niet significantverschillend.

A
Behandeling
Controle
Kenbyo 1
Kenbyo3
ChemB3
ChemC3
Daconil 1
Daconil3
Baycorwek
Zwavel 1
zwavelwek

AUDPC
417,2
18,7
403,2
338,8
279,5
21,9
370,1
100,3
154,5
224,5

LSD0.05

176,2

2e proef kas KI
% aant
100,0

4,7
96,6
81,2
67,1

5,4
88,6
24,2
36,9
53,7

B
e
a
e
de
ede
a
de
ab
abc
bed
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Behandeling
Controle
Kenbyo 1
Kenbyo2
ChemC1
ChemC2
ChemB1
ChemB2
Daconil 1
Daconil2
zwavel 1

AUDPC
573,5
12,1
23,8

LSD 0.05

211,9

7,5
8,9
5,6
0
26,1
44,8
104,1

2e proef kas K10
% aant
100,0
b
2,0
a
4,4
a
1,5
a
1,5
a
1,0
a
0,0
a
4,4
a
7,8
a
18,0
a

Inde2eproef zijndeklimaatinstellingen voor beide kasruimtesgelijk geweest. Echter, omdat inbeide
kasseneenverschillend teeltsysteemgehanteerdwordt, kunnener kleineverschillenin
teeltomstandighedeninhetgewas aanwezig zijn.Weziendatde aantasting bijdeonbehandelde controle in
kas K10 iets hoger isdaninkas KL Verder valt direct op datde behandelingen inkas KI algemeenminder
bestrijding gavendaninkas K10.Hetbelangrijkste verschiltussen debehandelingen die inbeide ruimtes
uitgevoerd zijnisdat inKI eenaantalcuratieve behandelingen uitgevoerd zijn(beh 3)terwijl inK10met
namepreventieve behandelingen uitgevoerd zijn(beh 1en2).
InkasKI zienwedat Kenbyo 1enDaconil 1eengoede bestrijding gevenwaarbij deaantasting minder dan
5% isten opichtevandecontrole (>95 % bestrijding). Hierna geeft dewekelijkse bespuiting met Baycor
eenaantastingvan24.2 % gevolgddoor tweewekelijkse enwekelijkse bespuitingen metspuitzwavel.Al
deze behandelingen geveneensignificante bestrijdingtenopzichte vandecontrole.Wanneerwenaarde
curatieve behandelingen kijken(Kenbyo 3, chemB3, chemC3 enDaconil3)danzienwedatgeenvan
deze behandelingen eensignificante bestrijding geventen opzichtevandeonbehandelde controle.
Aantastingvanroest inanjer is met degeteste middelen niet curatief tebestrijden.
InkasK10 gevenaldebehandelingen eensignificante bestrijdingtenopzichtevandecontrole.Hierbijis
éénbespuiting uitgevoerd voorafgaande aande roestbesmetting. Denieuwe bestrijdingsmiddelen (Kenbyo,
chem BenC)ontlopen elkaar nauwelijks ineffectiviteit endekleineverschillen zijn nietsignificant. Ookde
tweede bespuitingwelketweewekennadeeerste bespuiting uitgevoerd is,geeft geen significant
verbeterde bestrijding.Ditisinovereenstemming metderesultaten die inkasKI gevondenwerdenwaarbij
weziendateentweede bespuiting uitgevoerd tweewekennade besmetting nauwelijks bestrijding gaf.De
nieuwechemische middelen geveninaldegevallen eenzeer goede bestrijdingwelke minstens zogoedis
als destandaardbestrijdingmetDaconil.

4.3

Conclusies

Algemeen kangesteldwordendatdebiologische middelen,welke indit project getoetst zijngeen
perspectief biedenvoor eengoede bestrijdingvanroest inanjer. Daarentegen gevendedrienieuwe
chemische verbindingen,die hier getoetst zijnweleengoede bestrijding,echter uitsluitendwanneer zij
voorbehoedend (preventief) ingezetworden.
Zoalsbekendisluchtvochtigheid eenbelangrijkefactor bijhetoptredenvanroest inanjer. Deeerste proef
isuitgevoerd intwee afdelingen meteenverschillend ingestelde luchtvochtigheid enhier zienwemetname
bijde hogeluchtvochtigheid eenzeer zwareaantasting ontstaan.Eengoede klimaatbeheersingwaarbij
voorkomen moetworden dat hetgewastijdens deteelt natwordt of natblijft, iséénvandebelangrijkste
uitgangspunten omaantasting door roestschimmelstegentegaan.Gedurende deeerste proef waseen
zeer zware roestaantasting inhetgewas ontstaanwaarbij met nameindecontroleveldjes bijna 100 % van
descheuten aangetastwas.Aanheteindevandeeerste proef is hetgewasteruggesnoeidtot 15cm
bovendegrond. Mettwee bespuitingen Eupareenenhethanterenvaneendroog klimaatwerd eennieuw
gewas opgebouwdwordenwaaringeenroestaantasting meer aanwezigwas.Door de Eupareen bespuiting
ismogelijk eenbelangrijk deelvandeaanwezige roestsporen gedood.Door droogtetelenvoorkomjedat
eventueelaanwezige sporenkunnenkiemenenzoinfectieveroorzaken.
Debiologische middelendie indeeerste proef getoetst zijn, gevenweinigtot geen bestrijdingvanroest,
met namewanneer deinfectiedruk hoogis.BijmiddelCenD(zelfde biologische bestrijder)werdenwel
gekoloniseerde roestsporen gevonden.Alsgevolghiervan zaldesporenproductie vanderoestafnemen
zodat eenverdereverspreidingvandeaantastingverminderd wordt. Echter indeze proeven isnietgekeken
naarvervolgaantastingen duseenmogelijk bestrijding op delangetermijn kanniet uitgesloten worden.Bij
eenlagere infectiedruk (lage luchtvochtigheid) zienwewelenigeffect alsgevolgvandebehandelingen met
biologische middelen,echter deze zijnniet significant verschillend metdecontrole.Buitendeslechte
effectiviteit vandemiddelen speeltdeschade aanhetgewasveroorzaakt door debespuitingen metdeze
middeleneenveelgrotere rol.Zelfswanneer er indetoekomst effectieve biologische bestrijders tegen

18

roestschimmels gevondenworden,blijft deformuleringvaneenproduct datgeen schade aanhetgewas
veroorzaakt eenmoeilijkeopgave.
Denieuwechemische middelenwelke,indit project getoetst zijn, geveneenzeer goede bestrijdingtegen
roest bijanjer,welke minstens gelijk isaandegetoetste standaard DaconilVloeibaar (toelatingverlopen)en
beter danBaycor flow. Metnamehettoegelaten middel Kenbyolevert eengoede aanvullingophet
bestaande pakkettegen roest (voor zover we nogvaneenbestaand pakket kunnenspreken). Ook bijeen
hogeinfectiedruk gevendeze middelen eengoedetot zeer goede bestrijding zoals uitproef 1isgebleken.
Detweede proef heeft echter wellatenziendateeneffectieve bestrijding uitsluitendverkregenwordt
wanneer demiddelen preventief ingezetwordt. Ditisechter weinigverschillend met dehuidige
bestrijdingsmiddelen tegen roest. Baycor flow zouinprincipe als curatief middelingezet kunnenworden,
maar deeffectiviteit vandit middelinditonderzoek is onvoldoende. Mogelijk iser door intensief gebruikvan
Baycor indepraktijk resistentietegen hetmiddelopgetreden.
Resistentiemanagementiseenbelangrijk onderdeelvaneenduurzamebestrijdingvanschimmelziektenmet
chemische middelen.Tervoorkomingvanresistentie tegen denieuwe strobilurine fungicides adviserende
fabrikanten eenbeperkt aantalbespuitingen perteeltseizoen enafwisseling metmiddelenmeteenander
werkingmechanisme. Lees hiervoor deaanwijzingenop deverpakkingvanhetmiddel.Door eensterke
afnamevanhetaantaltoegelaten middelen zienwedat met namevoor kleinetoepassingen hetaantal
beschikbare middelen beperkt is.Indepraktijk blijkt hetdanook niet eenvoudigommiddelen aftewisselen
ineenbestrijdingprogrammawaardoor risico voor resistentieontwikkeling toeneemt. Hetisinieder geval
essentieel omhetaantalbespuitingentot eenminimumte beperkenomresistentieontwikkeling tegendeze
nieuwemiddelentevoorkomen.
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5

Algemene conclusies enadvies praktijk

Eénvandebelangrijkste doelstellingen vandit project was depraktijk mogelijkheden aanreikenvooreen
verbeterde beheersingvanroest inanjer. Metnameop hetgebiedvannieuwe chemische
bestrijdingsmiddelen welkedelaatstejaren door verschillende fabrikanten op demarkt gebracht zijn,zien
weduidelijke verbeteringen. Echter aandeandere kant zienweook dat eenaantal middelenvandemarkt
verdwijnen die inhetverleden ingezetwerdenvoor debestrijdingvanroest. Hetgaathier echter vaakom
middelen met eenzwaardere milieubelasting.Ophetgebiedvandebiologische bestrijdingvanroest inanjer
zijnde mogelijkheden op dit moment nogte beperkt. Eenaantalmiddelenwelke,met namevoor de
bestrijdingtegenandere ziekten enplagenontwikkeld zijngeventegen roest inanjer onvoldoende
bestrijding.Hetadvies naar depraktijk isvooral ominte zetten opeengeïntegreerde aanpak waarbij hoog
ingezet moetworden opvoorkomen vanaantasting door eengoede klimaatbeheersing enhetwegnemen
vaninfectiebronnen uitde kas.Wanneer hetrisico voor hetontstaanvanaantastingte hoogwordt,kan
chemisch ingegrepenwordendoor eenpreventieve bespuiting.Omdeontwikkelingvanfungiciden
resistentietegentegaan,dientertenalletijde afgewisseldteworden metmiddelenmet eenverschillend
werkingsmechanisme.

Advies praktijk
Voorkomnatte plekken indekasof hetlangdurignatblijvenvanhetgewas alshetdoor watvoor redendan
ook alsnog natgeworden is,bijvoorbeeld alsgevolgvanbespuitingen tegen andere ziekten enplagen.
Verwijder aangetaste takken uitdekas ineenafgesloten zak omtevoorkomen dat roestsporen zich
verspreiden.Doedit ineenaparte rondgangophet bedrijf.
Streef ernaar ominrisicovolle periodes voldoendevocht uitdekasteverwijderen doorluchten,
droogstoken of eencombinatiehiervan.
Indienrisico voor aantastingtegrootwordt (infectiedruk, vocht, gevoelige cultivar, gevoelige leeftijdvanhet
gewas (veeljonge scheuten) kaneenpreventieve chemische bestrijding uitgevoerdworden.
Bijherhaalde bespuitingen afwisselen met middelen met eenverschillendwerkingsmechanisme.Middelen,
welkeop ditmomenttoegelaten zijnvoor debestrijdingvanroest inanjer zijn KenbyoenBaycor flow.Ook
Eupareenkaningezetworden, maar dit middel kanschade gevenop eenbloeiendgewas. Eupareeen iswel
geschiktvoor bestrijding ineenjong, niet bloeiendgewas of indewinterperiode als ergeenbloemenophet
gewasstaan.
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