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1.INLEIDING

Deoogvlekkenziektebijgranenwordtveroorzaakt doordeschimmelCercosporellaherpotrichoides (Fron.)-Dezeschimmelvormteenovalevlekmeteen
bruinerandeneen"pupil"opdeonderstestengelledenofopdehalmheffer
vanvatbaregranen.Indeloopvanhetseizoenkunnendevlekkenuitgroeien
endehelestengelomtrek aantasten,waardoorlegeringennoodrijpheidkunnen
ontstaan.Indewintereninhetvoorjaar,bijlagetemperatureneneen
hogeluchtvochtigheidvormtdeschimmelsporenopaangetaste stoppelresten
vaneenvoriggraangewasofvanonkruidwaardplanten.Eenjongwintertarwegewaskandaardoorgeïnfecteerdworden.Afhankelijkvandeinfectiedruken
deweersomstandighedenkandaneenzwareofminderzwareaantastingontstaan.
Nadeoogstvaneengraangewasblijftdeschimmelopdestoppelsachter.Zolangdezestoppelsnietverteerd zijn,blijft er-gevaarvoorbesmetting.
UitonderzoekvanSchrödterenFehrmann(1971)komtnaarvorendatdesporen
vooralontstaanopstoppelrestenbovenindebouwvoor (0-2cm).Zorgvuldig
onderploegenvandestoppels zoudehoeveelheidbesmettestoppels (inoculum)
kunnenverlagen,endaardoordekansopeenzwareaantasting,alsdeze
grondbewerkingtenminstegeenouderestoppelsnaarhetoppervlakbrengt.
Dezeteeltmaatregelhadbijcontinuteeltvanwintertarweoverigensweinig
invloedopdeaantastingshoogte (Hustrop 1970,Stetter 1971)-Dehoeveelheid
inoculumwerdblijkbaarnietofonvoldoendeverlaagd.Ditgoldookvoor
anderecultuurmaatregelenzoalshetafbrandenvandestoppels (Slope 1969)•
Vastegrondsteeltbijcontinuewintertarweteelt,waarbijallestoppelsbovenopdegrondblijven,hadechterevenmininvloedophetaantastingsniveauin
hetvolggewaswintertarwe (Yarham 1976).
Omdezeverschijnselentekunnenverklaren,moethet verbandtussendehoeveelheidinoculumendematevanaantastingbekendzijn.
Inditrapport zijnderesultatenvanvierproevenmetverschillendehoeveelhedenaangebrachteaangetastestoppelsgegeven.Ookzijnderesultaten
vermeldvanveldproevenwaarbijbovenindebouwvoorverschillendehoeveelhedenaangetastestoppels zijngerealiseerd,doorverschillende grondbewerkingen
endoorchemischebestrijdingvanoogvlekkenziekte (incontinuteeltvan
wintertarwe).Tevenszijnderesultatengegevenvanproevenwaarindeinvloed
vaneenaanderotatieaangepastegrondbewerking opdehoeveelheidinoculum
enhetaantastingsniveauwerdnagegaan.Ditlaatstekanvangrootbelang
zijnvoordebestrijdingvandeoogvlekkenziekte doorcultuurmaatregelen.

2.DERELATIETUSSENDEAANGEBRACHTEHOEVEELHEIDINOCULUMENDEAANTASTING
DOOROOGVLEKKENZIEKTE

2,1.Opzetenwerkwijze
In197^/1975en1975/1976zijninwintertarweopveldjesvan hm 2 oplopende
serieswmtertarwestoppelsaangebracht (indrievoud)diedooroogvlekkenziektewarenaangetast.Ditisgebeurdopeenperceelwaardevoorgaandevijf
jaargeentarweofgerstwasverbouwd.Destoppelswarensteedsafkomstig
vanwintertarwevandeafgelopenoogstenzwaar(meerdandehelftvande
stengelomtrek)dooroogvlekkenziekte aangetast.Omonderlingebesmettingte
voorkomen,wasderuimtetussendeveldjes zevenmeterenzijndeveldjesin
verbandmetdeheersendewestenwindeninnoord/zuid-richting aangelegd.In
hetkiemplantstadium(F1-2)zijndebesmettestoppelsregelmatigverdeeldin
degrondgedrukt.

Proef I.
Herfst 197^iseenreeksvan0-1-U-8-16-32stoppelsperm 2 aangebracht.

Proef

II.

Herfst 1975iseenreeksvan 1_2—U—8—16—32—6Ustoppelsperm2 aangebracht.
Gedurendehetgroeiseizoenisregelmatigdematevanoogvlekkenziekte-aantastingvastgesteld,aan 100-200aselectperveldverzameldestengels.
Eentweedeonderzoekisindezejarenuitgevoerdinziektekiemvrijetuingrond.Hierinisdewintertarweopregelmatigewijzeoptweecmdiepteen
tweecmafstandinderijgezaaid,opeenrijenafstandvan25cm.Deproeven
zijnaangelegdinenkelvoudmetveldjesvan 1m 2 .Develdjes zijnmeteen
onderlingetussenruimtevan 10minéénrijdwarsopdeheersendewindrichtingaangelegd.Inhetkiemplantstadium (F1-2)iseenreekszwaaraangetaste
stoppelsopregelmatigewijzeopdeveldjesaangebracht.

Proef

III.

Herfst 197^iseenreeksvan0-^-8-16-32-6^-128-256zwaaraangetastestoppels
perm 2 aangebracht.Daarnaast zijnlichtaangetaste (ziektebeeldopminder
dandehelftvandestengelomtrek),doorgerotteengezondestoppelsopenkele
veldjesaangebracht.Viermaaltijdenshetgroeiseizoeniseenkwartvande
veldjesgeoogstomdematevanaantastingdooroogvlekkenziektetebepalen.

Proef IV.
Herfst I975iseenreeksvan0—U—8—12-16—2U—32—U8—6U—96zwaaraangetaste
stoppelsafkomstigvanoogst 1975aangebracht eneenserievan8—12—16—2U—U8—
96zwaaraangetastestoppelsvanoogst 197U.Dezestoppelswarengedurende
hetseizoen 197*+/1975opproefIenIIIaanwezig.
Regelmatig isopalleveldjes dematevanaantastingdooroogvlekkenziekte
vastgesteld.

3-

2„2„ Resultaten
Inde figuren 1en2 ishet verbandweergegeven tussen de aangebrachte hoeveelheden aangetaste stoppels perm 2 endemate van oogvlekkenziekte in 197*+/
1

9T5 inproef Ien in 1975/1976 inproef II„Deze proevenwarenbeide aangelegd

in eenwintertarweperceel'waar geennatuurlijk inoculum voorkwam»
Op eenvroegwaarnemingstijdstip (april/mei)warenbijtoenemende aantallenaangetaste stoppels inbeide proeven steedsmeer aangetaste stengels te zien»
Later inhet groeiseizoen heeft
-,beven eenbepaald besmettingsniveau,,verhogingvan het aantal stoppels niet meer geleid tot een zwaardere aantasting.
Het aantastingsniveau was in 1975/1976 duidelijk lager dan in 197*+/1975=Ook
op dit lagere aantastingsniveau kon een duidelijke relatiewordenvastgestelde
In figuur 3 ishetverband in '97I+/1975inproef IIIop ziektekiemvrijetuingrondweergegeveno De gevonden relatiewas soortgelijk aan die inde proeven
I en IIn De grotere spreiding iswaarschijnlijkhet gevolg van de enkelvoudige
opzetvan deproef ende-bemonsteringswijze3 waarbij steeds eenkwart van het
veldjewerd geoogst om"het aantastingspercentage vast te stellen»
Inproef IV-,in 1975/1976 uitgevoerd op ziektekiemvrije tuingrond,werd door
nachtvorst inaprildewintertarwe zodanigbeschadigd,datvele spruitenafvroren„ De nieuw gevormde spruiten ontsnapten aande aantasting door het droge
weer na denachtvorst0~Daardoorbleefhet aantastingsniveauzo laag dat de
waarnemingenniet geschikt warenvoor verdere verwerking.
Behalve stoppels afkomstig van oogst 1975waren indezeproef ook stoppels
aangebracht af
komstigvan oogst 197*+»Deze stoppelswaren dus al een jaar
aanvertering-blootgesteld» Ondanks het algemeen lage aantastingsniveau
leken deze stoppels heftiger sporen tevormen dan de stoppels afkomstig van
oogst 1975» Inalle vergelijkbare objecten leidden deze oude stoppels tot
eenhogere aantasting (figuur U)„
Nawiskundige verwerkingvan deresultatenuit deproeven I,II en IIIkan
-b/.x
het verbandwordenbeschrevenmet de functie" y = ae
Hierin is y

percentage stengelsmet oogvlekken
x

aantal aangetaste stoppels

a

maximale aantastingshoogte

a/b iarechtevenredig'met de stijging van deaantasting bij lage
besmettingsnïveaus»
VooryJ= ga geldt
„
& dat x =ir—-—

±n2

Hieruit volgts,dat hoe groter de:factor b 9 hoemeer stoppels nodig zijnom.
demaximale aantasting te bereiken»
Bij deproevenwaarin de mfectiedruk was aangebracht,leverde de functie
eorrelatiecoëfficiënten op variërend van0,70tot 0,98» Dehoogste correla-
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Figuur 1.Verbandtussenhetaantalaangetastestoppels/m enderesulterende
oogvlekkenziekte-aantasting ineeninoculumvrijperceel (proefI197^/75)•
Figure 1. Relation between the number of
yieces injected
straw ylaced in the ylots
and incidence of eyesyot in winter wheat
1974/75. Trial I.
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Figuur2.Verbandtussenhetaantalaangetastestoppels/m enderesulterende
oogvlekkenziekte-aantasting inwintertarweopziektekiemvrijetuingrond (proefII

197V75)•
Figure 2. Relation between the number of
~
yieces infected
straw ylaced in the ylots
16/7 and incidence of eyesyot in winter wheat
1974/75 Trial
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Figuur3•Verbandtussenhetaantalaangetastestoppels/m enderesulterende
oogvlekkenziekte-aantasting ineeninoculumvrijwintertarweperceel(proefIII
1975/76).
Figure 3. Relation between the number of
yieces infected
straw ylaced in the ylots
and incidence of eyesyot in winter wheat
1975/76 Trial
III.
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Figuur k. Verband tussenhet aantal aangetaste stoppels/m2 enderesultatenoogvlekkenziekte-aantastmg op 5/7/76bijbesmettingmet stoppel '7)4resp.stoppel '75
inwintertarwe op ziektekiemvrije tuingrond (proefIV).

Figure 4. Relation between the number of pieces infected
straw placed in the vlots
incidence of eyespot in winter wheat 1975/1976. Trial IV.
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Figuur 5.Verband tussen het aantal aangetaste stoppels/m2 enderesulterende oogvlekkenziekte-aantasting inwintertarwe volgens de formule
-2.5/x

Figure 5. Relation between the number of pieces of infected
in winter wheat according to the
regression

straw per m2

70e
straw and incidence of eyespot
-b/x with a = 70 and b = 2.5
a.e

tiecoëfficiëntentradenopbijwaarnemingenaanheteindvanhetgroeiseizoen,
Hetempirischgevondenmodelisgoedbruikbaaralsdeaantastingbijiedere
infectiedrukmaximaalis.
Dewaardenvanbschommeldenaanheteindvanhetgroeiseizoenrond 1,5.In
-b/x
figuur5isvoora=70enb=1,5defunctie y=a.e
weergegeven.
InenkeleveldjesinproefIIIopziektekiemvrijetuingrondin197^/1975is
hetinoculumaangebracht doorgebruiktemakenvanlichtaangetasterespectievelijkdoorgerottestoppels.Heteffecthiervanopdehoogtevandeaantastingenhetaantastingsverloopkwamovereenmetdatvanzwaaraangetaste
stoppels.
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3.1.Opzetenwerkwijze
Opeenperceelwaarsinds 19T1/1972steedswintertarweisverbouwd,isin
deherfstvan 1973opviermaniereninvierherhalingendegrondbewerking/
zaaibedbereidinguitgevoerd.Devariantenwaren:
1. 20cmcultivaterenmetvastetandcultivator;
2. îh cmploegen;
3. 20cmploegen;
k. 28cmploegen.
Herfst 197^enherfst 1975ishetgeheleperceel20cmdiepgeploegd.Bij
elkezaaibedbereiding isdeoogvlekkenziektewelennietchemischbestreden.
Waarin197^+eenbestrijding isuitgevoerd,isdatookin1975gebeurd.
Indezeproefisin 1973/1971*,197^/1975en 1975/1976derelatietussende
hoeveelheidbesmettestoppelsendedaardoorveroorzaakteaantastingonderzocht.
In 1972,1973,197^en1975zijndeeindaantastingspercentages indewintertarwebepaald.Hetpercentageaantastingvandestoppelsbovenindegrondis
daardoorbekend.Detotalehoeveelheidbovenindegrondaanwezigestoppels
bepalenisnietgoedmogelijk,omdatvelestoppelsinstukkenzijngebroken
wanneerzeeenjaarindegrondaanverteringzijnblootgesteldendaarna
weerwordenbovengeploegd.Omeenindruktekrijgenvandehoeveelheidbovenindegrondaanwezigestoppels,zijnnahetzaaiendestoppeldelenmetwortelrestengetelddieindebovenstetweecmvandegrondzaten.Perveldzijn
indeherfstvan 1973,1971*en1975opresp.20,20en30plekkenvan l m 2
hetaantalstoppeldelenmetwortelrestengeteld.Tevensisvastgesteldvan
welkoogstjaardezestoppelrestenafkomstigwaren.Ditwasmogelijkdoordat
destoppelsvandelaatsteoogstmindersterkverteerdwarendanoverjarige
stoppels.Doorhetgemiddeldaantalperm 2 gevondenstoppeldelenmetwortelrestentevermenigvuldigenmethetbijbehorendaantastingspercentage,isper
veldeenmaatgevondenvoordeaanwezigehoeveelheidinoculum0
Inhetgewasisregelmatigdematevanaantastingdooroogvlekkenziektevastgesteld.Daartoezijnaselect 100plantenofstengels (afhankelijkvanhet
ontwikkelingsstadium)perveldverzameldenopaantastingbeoordeeld.
Ominvloedvanchemischebestrijdingtevermijden,zijnin'7^+en '75alleende
16nietbestredenveldjesvoordebepalingvanderelatietussendehoeveelheidinoculumendematevanaantastinggebruikt.Omdatin1976deoogvlekkenziektenietchemischisbestreden,kondenalle32veldjesdatjaarvoor
debepalingwordengebruikt.

3.2.Resultaten
3.2.1.1973/197H
Intabel 1zijnderesultatenvan 1973/197*+weergegeven.
Tabel 1.Aantalstoppelrestenperm 2 ,hoeveelheid inoculumperm2 enresulterendeaantastingdooroogvlekkenziektein1973/197^.
object

aantalstoppel-eindaantas- hoeveel- oogvlekkenziekteresten/m2van ting %oog- heidino-aantastingin %
oogstjaar
vlekkenziekteculum/m2 in197^
3/8
herfst'73 22/6
1972
1973
1972 1973

20cmcult.

0

cultivating
1k cmploegen
ploughing
20cmploegen
ploughing

5,7

28,3

31

77

6,7

k^

82

0

2,6

67

89

0

1,0

66

88

8,8

1k,h

28cmploegen
ploughing
treatment

U3,6

5,7

18

65

stubble pieces
final eyespot amount of eyespot
incidence
pev m2 remained incidence
(%) inoculum/ (%) 1974
from
m2 au,,„
99/R
w
1972
1973
1972 1973
twnn 1973
'

Table 1. Superficial

stubble}

dence of eyespot

amount of inoculum per m2 and resulting

inci-

1973/1974.

Tabel1geeftaandatopdegecultivaterdeobjectendemeesteaangetaste
stoppelsaanwezigzijn,waarbijtochdelaagsteaantastingisopgetreden.
Bijdeandereobjectengeefteenverminderingvandehoeveelheidinoculum
eentoenamevandeaantastingtezien.
Doordeverschillendegrondbewerkingeniseengrootverschilinzaaidiepte
ontstaantussendeobjecten.Ditkanalthansgedeeltelijkdeaantastingsverschillenhebbenveroorzaakt.Daarnaastkanookhierdevraagwordenopgeworpeninhoeverresporulatieopstoppelsdieeenjaaraanverteringhebben
blootgestaan,hevigerisdanop"verse"stoppels (verg.figuur hpag.5).
3.2.2.297VJ975
Nadeuniformezaaibedbereiding (20cmploegen)indeherfstvan19T^+is
opnieuwhetaantalaangetastestoppeldelenmetwortelrestenperm2geteld.
Intabel2zijndegemiddelderesultatenperobject,metdebijbehorende
matevanoogvlekkenziekte-aantasting opverschillendetijdstippenweergegeven.

-9Tabel2.Aantalstoppelrestenperm ,hoeveelheidinoculumperm enresulterendeaantastingdooroogvlekkenziekte in19T^+/1975•
Table 2. Superficial

stubble3

dence of eyespot
object
(herfst1973)

amount of inoculum per m2 and resulting
1974/1975.

hoeveel- oogvlekkenziekteaantalstoppel-eindaantasresten/m2van ting %oogheidino-aantasting %in
oogstjaar
vlekkenziekte culum/m2 1975
1973 197^
1973 197^ herfst'71*lV5 10/7 6/8

20cmcultivâteren
20 cm
cultivating

2,6

0,U

65

1k cmploegen
14 cm ploughing

3,9

0,1

65

28cmploegen
28 cm ploughing

7,0

0,1

65

20cmploegen
20 cm ploughing
treatment
(autumn 1973)

inci-

7,0

0,U

1,9

33

82

3,1

h9

88

U,6

30

73

U,8

26

72

77

65

stubble pieces
final
eyespot
per m2 remained incidence (%)
from
at
,
A.
1973
1974
1973
1974

65

88

amount of eyespot
incidence
inoculum/ (%) 1975
m2 autumn __^
1974
14/5 10/7
6/8

Doordeuniformezaaibedbereidingzijngeenverschilleninzaaidieptetussen
deobjectenontstaan.Debesmettingwasvrijwelgeheelafkomstigvanstoppelrestenvanoogst 1973.Derelatietussendehoeveelheidnatuurlijkinoculum
endehoogtevanoogvlekkenziekte-aantasting komtovereenmetderesultaten
vandeproevenmetverschillendehoeveelhedenaangebrachtebesmettestoppels
(figuur 1,2en 3)•Hetverbandtussenhetaantalaangetastestoppeldelen
metwortelrestenenderesulterendeaantastingperveldjeisweergegevenin
figuur6en7.Uitdepuntenzwermkonwederomeensoortgelijkverbandalsin
figuur5isaangegeven,wordenafgeleid.
3.2.3.1975/^976
Intabel3zijnderesultatenvandestoppeltellingen,hetbijbehorendaantastingspercentage enderesulterendeaantallenaangetastestoppeldelenmet
wortelrestenperobjectweergegeven.Omdatin1976geenchemischeoogvlekkenziektebestrijdingisuitgevoerd,zijnachtobjectenverwerkt.Intabel3is
dezelfdetendenswaarneembaaralsintabel2.
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Figuur 6. Verband tussenhet aantal aangetaste stoppelresten/m2 ende oogvlekkenziekte.
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- 11Tabel3.Aantalstoppelrestenperm enresulterendeaantastingdooroogvlekkenziekte in1975/1976,gerangschiktnaartoenemendehoeveelheidinoculumperm.
Table 3. Superficial

stubble,

dence of eyespot
object
herfst 1973

amount of inoculum per mz and resulting
1975/1976.

oogvl.- aant.stoppelseindaant.%
oogvlekkenziekte- perm van
ziekte
bestr. oogstjaar
I97U 1975
197U1975

20cmcultivâteren
20 cm
cultivating

53 hk

11

61 1+9

htB

16

63 60

60

1,h

11

61+59

88

88

7,5

20

72 60

1,6

53

77

8,5

18

69 62

12,3

0,1+

65

82

10,3

17

66 58

12,1

0,5

88

89

11,2

20

68 60

1,6

H+

"\kcmploegen
14 cm ploughing

12,3

0,1+

11,5 38

28cmploegen
28 cm ploughing

8,1

0,1+

21+

57,5

20cmploegen
20 cm ploughing

12,1

0,5

26

28cmploegen
28 cm ploughing

8,1

0,1+

20cmcultivateren
20 cm
.cultivating

9,9

20 cm ploegen
20 cm ploughing
treatment
autumn 1973

eyespot
control
'74+'75

hoeveel- oogvlekkenheidino-ziekte-aant.
culum/m2 %in1976
herfst'7520/57/728/7
15

9,9

11+ cm ploegen
14 cm ploughing

inci-

21,5

stubble piefinal
eyeces per m2
spot
inciremained from dence (%)
1974 1975
1974 1975

2,1+

M

amount of eyespot
inciinoculum/ dence (%)
m2 autumn 1976
1975 20/5 7/7 28/7

Deperveldgevondenhoeveelheid stoppeldelenmetwortelrestenisinfiguur
8uiteengezettegenderesulterendeaantastingdooroogvlekkenziekteop7
juli.Uitdepuntenzwermkoneenverbandwordenafgeleidzoalsweergegeven
infiguur5•
Hoewelindeproevenincontinuteeltwintertarwedegevondenrelatietussen
dehoeveelheid inoculumendedaardoorveroorzaakteaantastingsterkvarieert,
istocheenredelijkverbandgevonden.Bovendienisdegevondenrelatiein
overeenstemmingmetderesultatenvandeproevenwaarinhetaantalaangetaste
stoppelsexactbekendwasendeverdelingoverhetveldregelmatig(zie
figuur 1t/m3).
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Figuur 8.Verband tussenhetaantal aangetaste stoppelrestenperm 2en
deoogvlekkenziekte-aantasting,juli 1976.
Figure 8. Relation between amount of inoculwn/m2 and incidence
of
July 1976.

eyespot,

- 13h. HETBESTRIJDENVANOOGVLEKKENZIEKTEDOOREENAANGEPASTEGRONDBEWERKING
h,1.Opzetenwerkwijze
Indeperiode 1972-1976zijnzesproevenuitgevoerd,waarbijineenvruchtopvolgingsuikerbieten-graan-aardappelen-wintertarwesteedsnadeaardappelen
eenkerenderesp.niet-kerendegrondbewerkingwerduitgevoerd.Steedsisin
dezeproevennahetgraangewaseennormaleherfstgrondbewerkingvanca.20
cmdiepploegenuitgevoerd,waardoordegraanstoppelgrotendeelsonderinde
bouwvoorterechtkomt.Doornahetaardappelgewashetploegentevervangen
doorcultivaterenwordendegraanstoppelsnietnaarvorengebracht,maar
blijvengrotendeelsophunplaatsonderindebouwvoor.
Erisbijditonderzoekvanuitgegaan,datvaneengraangewasdatvoorde
suikerbietenwasverbouwd,weiniginoculummeeraanwezigisindewintertarwe
*

dievierjaarlaterwerdverbouwd.Hetbovenindebouwvooraanwezigeaantal
stoppeldelenmetwortelrestenisin1973/197^en1975/1976voordeverschillendegrondbewerkingenopdezelfdewijzebepaaldalsindeproefmetcontinue
wintertarweteelt (pag.7 ) .
Dooraldannieteenchemischeoogvlekkenziektebestrijdinguittevoeren,is
deinvloedvandeuitdegrondbewerkingenresulterendeverschilleninmate
vanoogvlekkenziekte-aantasting opdeopbrengstvandewintertarwenagegaan.
k.2. Resultaten

i+ . 2 . 1 .

}21lLl2JIn1972isineenproefwaarintervoorkomingvanaardappelopslagheteffect
vancultivaterenindeherfstvan 1971inviervoudwerdvergelekenmetploegen,inhetvolggewaswintertarwe,deaantastingdooroogvlekkenziekte inde
verschillendeobjectenvastgesteld (tabel k).
Tabel h. Aantastingdooroogvlekkenziekte in.wintertarwenaploegenresp.cultivaterennaaardappelen (rotatiesuikerbieten-graan-aardappelenwintertarwe).

Table 4. Effect of tillage

method on incidence of eyespot in winter wheat

1971/1972 after winter wheat 1969/1970 and potatoes

1971.

o b j e c t % oogvlekkenziekte-aantasting juli1972
totaal
licht
zwaar
ploegen

ploughing
cultivateren

cultivating
treatment

^5

16,3

28,7

33

15,U

17,9

proportion of culms with eyespot (%) July 1972
total
light
severe

- 11* -

Ineentweedeproef,metdezelfdevruchtopvolging endezelfdeobjectenin
viervoudwasdeaantastingnaploegen 6%ennacultivateren 3%.

H.2.2. \91_y_\9T3
In1973isineenproefmetviergrondbewerkingsvariantenindrievoud na
aardappelen,nl« cultivateren,diepploegen,stoppelploegenenspittenin
devolggewassenwintertarweofzomergersthetverloopvandeaantastingdoor
oogvlekkenziektevastgesteld.Devruchtopvolgingwasweersuikert)ietengraan-aardappelen-wintertarweresp.zomergerst.
Infiguur9ishetaantastingsverloopvandeoogvlekkenziekte inwintertarwe
naverschillendegrondbewerkingenweergegeven.Naploegenwasdeaantasting
hethoogstennacultivaterenhetlaagst,terwijldeaantastingopdeobjectenspittenenstoppelploegenzichdaartusseninbevond.
Intabel5zijndewaarnemingeninzomergerstnaploegenencultivateren
weergegeven.
Tabel5.Aantastingdooroogvlekkenziekte inzomergerstnaploegenresp.
cultivaterenin1973.

Table 5. Effect of tillage

method on incidence of eyespot in spring

barley

1972.
object

oogvlekkenziekte-aantastmgm %
13/6
8/8

ploegen

22

ploughing
cultivateren

cultivating
treatment

0,5

9

proportion of culms with eyespot (%)
13/6
8/8

U.2-.3.1973/197^
In1973/197^+zijntweeproevenaangelegdmetwintertarwenaaardappelen.De
voorvoorvruchtenwarenwintertarweenzomergerst.Nadeaardappelenisop
tweemanierendegrondbewerking/zaaibedbereidinguitgevoerd,ni.ploegenen
cultivateren.Daarnaastwerdaldannieteenchemischeoogvlekkenziektebestrijdinguitgevoerd.
Deeersteproefisaangelegdindrieherhalingen»
Nahetzaaienvandewintertarweishetaantalstoppeldelenmetwortelrestengeteld.Hetgevondenstoppelmateriaalwasafkomstigvanhetgewas1971/
1972.Opdegeploegdeveldjeswerd '10xzoveelstoppelmateriaalgevondenals
opgecultivaterdeveldjes.
Infiguur 10ishetverloopvandeaantastingdooroogvlekkenziekte inwintertarwebijdeverschillendegrondbewerkingenbijwelengeenchemische
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Figuur 9. Verloop vande aantasting door oogvlekkenziekte inwintertarwe na aardappelen
met voorvrucht graan bij h manieren vangrondbewerking in 1972/73.
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Figuur 10.Verloop_vandeaantastingdooroogvlekkenziekte naaardappelenmetvoorvrucht
graanbij2grondbewerkingenmetenzonderchemischeoogvlekkenziektebestrijding
Figure 10. Effect of tillage method and chemical control on develovment of eyesvot
winter wheat 1973/74 after wheat 1971/72 and potatoes
1973.

in

16

bestrijdingweergegeven.Deaantastingwasopdegeploegdeobjectenop
allewaarnemingstijdstippenhogerdanopdegecultivaterdeobjecten.
Intabel6ishethalmgetal,dematevanlegeringendekorrelopbrengstper
behandelingvermeld.
Tabel6.Halmgetal,legeringenopbrengstvanwintertarwenaaardappelenen
voorvoorvruchtwintertarwebijtweegrondbewerkingenmetenzonder
chemischeoogvlekkenziektebestrijdingin1973/19T^+•
Table 6. Effect

of tillage

method and chemical control on number of

ears,

lodging and yield of winter wheat 1973/1974 after wheat 1971/1972
and potatoes

1973.
aantalhal- %lege- opbrengstkg/ha
menperm 2 ring
bi.i16%vocht

behandeling
ploegen
ploughing

1+10

>+3

6.550

ploegen+Benlate*
ploughing + Benlate

390

37

7.180

cultivateren
cultivating

380

^3

6.830

390

36

7.130

cultivateren+Benlate:
cultivating
+ Benlate

a

Date of Benlate application
4/5/1974
treatment
ears/m1

lodged
area %

yield

kg/ha

Uitdewiskundigeverwerkingvandecijfersbleekdechemischeoogvlekkenziektebestrijdingdeopbrengstsignificantteverhogen:bijploegen630kg/
haenbijcultivateren300kg/ha.Metchemischeziektebestrijdinglagende
opbrengstennaploegenencultivaterenophetzelfdeniveau.Deverschillen
inmatevanoogvlekkenziekteaantastinghebbenditbestrijdingseffeetongetwijfeldveroorzaakt.Geziendekostenvaneenchemischeoogvlekkenziektebestrijdingwasdezenaploegenwelrendabel,nacultivaterenniet„
Detweedeproefisoppraktijkschaaluitgevoerdopeenperceelwaarvande
helftwasgeploegdendeanderehelftgecultivaterd.BijbeidegrondbewerkingenisopeengedeeltechemischeziektebestrijdingmetBenlateuitgevoerd.
Deaantastingdooroogvlekkenziektebijdeverschillendebehandelingenis
voorenkeletijdstippenintabel7weergegeven,alsookdebehaaldekorrelopbrengstvandewintertarwe.

Chemischeziektebestrijdinguitgevoerdmet0,5kgBenlate/haop hmei19T^+

-17Tabel7»Invloedvangrondbewerkingenziektebestrijdingopoogvlekkenziekteaantastingenkorrelopbrengstbijwintertarwe (voorvruchtaardappelenenvoorvoorvrucht zomergerst)in1973/197^+°
Table 7.Effect of tillage method and ohem-ioal control on eyespot and yield
of winter wheat 1973/19 74 after barley 1972and potatoes 1973.
behandeling

oogvlekkenziekte-aantastingin%
16/5
18/6
10/7

opbrengst (kg/ha)
bi.j -\6% vocht

ploegen
ploughing

i+9

90

93

ploegen+Benlate
ploughing +Benlate

1+9

37

h6

7.090

6

1U

15

7-050

cultivâteren

cultivating
cultivateren+Benlate
cultivating + Benlate
treatment

6

5

3

6.130

1AhO

proportion of culms with eyespot(%) yield kg/ha
16/5
18/6
10/7

Chemischeziektebestrijdinguitgevoerdmet0,5kgBenlate/haophmei197^.
Hoeweldezeproefgeenstatistischeverwerkingtoelaat,zijndeeffecten
vangrondbewerkingenchemischeziektebestrijdingopdeoogvlekkenziekteaantastingendeopbrengst duidelijk.Halfjunikwamophetonbehandeldegedeeltevanhetgeploegdeobjectreedslegeringvoor,terwijlopdeoverige
objectengedurendehetgroeiseizoengeenlegeringvanbetekenisiswaargenomen.

U.2.U.221^/1975
In 197^/1975kondoordenatteweersomstandighedenindeherfst 197^slechts
eenproefwordenaangelegd.
Ineenstikstoftrappenproef,diezowelophetgecultivaterdealshetgeploegdegedeeltevaneenperceelwintertarwemetvoorvrucht aardappelenen
voorvoorvrucht zomergerstisaangelegd,ishetverloopvandeoogvlekkenziekte-aantastinggevolgd.Beginmeiisbeslotenophetgeploegdegedeelte
eendeelvandeveldjeschemischtegenoogvlekkenziektetebehandelen.
Hetverloopvandeoogvlekkenziekte-aantastingisweergegeveninfiguur 11.
Doordeongunstigeweersomstandighedenvoordeschimmelinwinterenvoorjaarisdeaantastinggeringgebleven.Tochzijnduidelijkeverschillenin
matevanaantastingenaantastingsverloopwaargenomen,maardezehebbenniet
geresulteerdineenopbrengsteffect (figuur 12).
Deverschilleninopbrengst
moetendanookuitsluitendaandegrondbewerkingwordentoegeschreven.

U.2.5.1975/1976
In1975/1976isinwintertarweeenproefindrievoudmetenzonderchemische
oogvlekkenziektebestrijdingbijploegenencultivaterenaangelegd.Devoor-

-

1(

%aangetastestengels
%culms with eyespot

^0
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Figuur 11.Aantastingsverloopvanoogvlekkenziekteinwintertarwenacultivaterenen
naploegenbijwel
engeenchemischeoogvlekkenziektebestrijdingin1975Figure 11. Effect of tillage methodanal chemical control on development of eyespot in
winterwheat 1974/75after barley 197Sand potatoes 1974.
opbrengst
kg/are
yield
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ploughing + benlate
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Figuur 12.Opbrengstwintertarwebijverschillende stikstofgiften-nacultivaterenen
naploegenbijwel
engeenchemischeoogvlekkenziektebestrijdingin1975Figure 12. Effect of tillage methodand chemical control on yield of winter wheat at
different nitrogen levels 1974/75, after barley 1972and potatoes 1974.

- 19vruchtwasaardappelenendevoorvoorvruchtwintertarwe.Uitstoppeltellingenbleek,datopdegeploegdeveldjesookhierweer10xzoveelstoppelrestenbovenopdegrondaanwezigwarenalshijgecultivaterdeveldjes.
Intabel8zijndewaarnemingsresultatenvandeaantastingdooroogvlekkenziektebijdeverschillendebehandelingenweergegevenvoorenkeletijdstippen.
Tabel8.Invloedvandegrondbewerkingenziektebestrijdingopoogvlekkenziekte-aantasting,halmgetalenopbrengstinwintertarwe (voorvrucht
aardappelen,voorvoorvruchtwintertarwe),1975/1976.
Table 8. Effect

of tillage
2

ears/m

method and chemical control on eyespot3 number of

and yield of winter wheat 1975/1976 after wheat 1973/1974

and potatoes

1975.
oogvlekkenz:Lekte-aantasting in %halmenopbr.kg/ha
perm 2bij16%vocht
20/5
13/7
1A
plantaant .stengelaantasting
U29
6.0U0
7
36
15

behandeling
ploegen
ploughing
3£

ploegen+Benlate
ploughing + Benlate
cultivâteren
cultivating

16

10

32

U03

5.870

h

6

25

^09

6.U5O

3

1+

17

Ui3

6.760

3£

cultivateren+Benlate
cultivating
+ Benlate
treatment

proportion t zyespot %
20/5
13/7
1/4
culms
plants

ears/m2 yield

Oogvlekkenziektebestrijdinguitgevoerdop hmeimet0,5kgBenlate/ha.
Degeploegdeobjectenhaddenopalletijdstippeneensignificanthogere
aantastingdooroogvlekkenziektedandegecultivaterde.Hetaantastingsniveauisevenalsin1975doorongunstigeweersomstandighedenlaaggebleven,
legeringkwamnietvoorendeinvloedvandebestrijdingopdeopbrengst
wasnietbetrouwbaar.Deopbrengstvandegecultivaterdeobjectenwassignificanthogerdanvangeploegde.Hiertoemoetenevenalsin1975andere
effectenvandegrondbewerkinghebbenbijgedragen.

kg/ha

20

5-,DISCUSSIE
Deresultatenvandeproevenbiedendemogelijkheidomderelatietussende
hoeveelheid inoculumendeaantastingvanoogvlekkenziektetebeschrijven.
Bijtoenamevandehoeveelheidinoculumtreedtaanvankelijk eentoenamevan
deaantastingop.Boveneenbepaaldniveaublijftdeaantastingshoogtegelijk,ondanksverhogingvandehoeveelheidinoculum.Hoewelbetrekkelijk
weinig informatieisverkregenoverdeaantastingstoenamebijlagehoeveel—b/x
hedeninoculum,blijktdeformuley=a.e
(a>0;b>0)indeproevende
relatietussenaantastingshoogteeninoculumgoedtebeschrijven,
InveldproevenisineenperceelmetcontinuteeltvanwintertarwedehoeveelheidInoculumperveldbenaderddoorhetaantalstoppeldelenmetwortelresten
bovenindegrond (0-2cm)tetellen.Hoeweldezemethodiekbezwarenheeft,
kanopdezemanierdeindemodelproevengevondenrelatiewordenbevestigd.
Dezeresultatenzijnvanbelangbijhetbestrijdenvanoogvlekkenziekte Inde
praktijk.Incontinuteeltvanwintertarwe,waardoordegehelebouwvoorveel
aangetastestoppelrestenaanwezig zullenzijn,kanvanmaatregelenterverlagingvandeziektedrukzoalszorgvuldigploegenweinigverwachtworden,omdat
dehoeveelheid inoculumbovenindegrondveelalnietvoldoendeverlaagdzal
wordenominhetstijgendedeelvandecurvetebelanden.
Daarentegenzalvastegrondsteelt,waarbijallestoppelsbovenopdebouwvoor
blijven,evenminveelinvloedophetaantastingsniveauhebben,omdatverhogingboveneenbepaaldniveaunietoptreedt.Chemischeoogvlekkenziektebestrijdingheeftwaarschijnlijkgeenna-effecteninvolgendejaren.Deaantasting
wordterweliswaardoorverminderd,hetaantalzwaaraangetasteplantendaalt
zelfssterk,maarmeestalzalderestaandoeningvoldoendezijnomtoteenvergelijkbareaantasting ineenvolgendegraangewasteleidenalswanneergeen
bestrijding zouzijnuitgevoerd.
Eensterkeverlagingvandehoeveelheid aangetastestoppelrestenboveninde
bouwvoorkanwordenverkregenineenrotatiemetafwisselendgranenenhakvruchten.Naeengraangewasmoetdangeploegdworden,zodathetmerendeelvan
destoppelsonderindebouwvoorgebrachtwordt.Nadevervolgensgeteelde
aardappelenkandoorniet-kerendtebewerkenhetrooiveriiesbovenindebouwvoorblijven,zodatdebevriezingskansengroterzijn.
Tevenshoudtditindatdestoppelrestenvanhetvoorgaandegraangewasonderindebouwvoorblijven.Hierdoorwordtdehoeveelheid inoculumboveninde
bouwvoorsterkbeperkt.UitdeproevenisgeblekendatchemischeoogvlekkenziektebestrijdingdaninhogematebeperktofzelfsoverbodigwordtDezemethodesluitaanbijhetzoekennaargeïntegreerdebestrijdingswijzen,
medeookgezienhetgevaarvanresistentievormingvandeoogvlekkenziekte
tegensystemischefungiciden»
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-Derelatietussendehoeveelheidinoculumendematevanaantastingvan
Cercosporellaherpotrichoideskanwordenbeschrevendoordefunctie
—b/x
y=a.e
(a>0,b > 0 ) , waarin
y =aantastingshoogte (%), ,
x=hoeveelheidinoculum,
a=maximaleaantasting,
a/b=stijgingscoëfficiënt.
-Tellingvanhetaantalstoppeldelenmetwortelrestenbovenindegrond
geefteenredelijkebenaderingvandehoeveelheidinoculumdieopeen
perceelaanwezigis.
-Uithetgevondenverbandtussendehoeveelheidinoculumendeaantasting
kunnenindeliteratuurbeschrevenverschijnselenzoalshetontbrekenvan
effectopoogvlekkenziekte-aantasting doordiepploegen,stoppelbrandenen
vastegrondsteelt incontinuetarweteeltwordenverklaard.Waarschijnlijk
ishetinoculumniveausteedszodanighooggeweest,datafnamenochtoename
vanhetinoculumdeaantastingbeïnvloedde.Slechtseenzeersterkeverlagingvandehoeveelheidinoculumleidttotduidelijkeverminderingvan
deaantasting.

Invruchtopvolgingssituatiesmetafwisselendgranenenhakvruchtenkandoor
vooreengraangewasniet-kerendhetzaaibedtebereiden,dehoeveelheid
inoculumendaardoordematevanoogvlekkenziekteaantastingwordenbeperkt,
zodanigdatdekansopdenoodzaakvaneenchemischebestrijdingwordtverkleind.
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Gedurendedeperiode "^972—1976isinverschillendeproevengetrachteen
verbandtevindentussendeaanwezigehoeveelheid inoculumvandeoogvlekkenziekteschimmelendematevanaantastingdoordeoogvlekkenziektein
wintertarwe.
Hetgevondenverbandkonsteedswordenweergegevendoorkromme
—b/x
y =a.e
,waariny=aantastingshoogte {%),
x=hoeveelheid inoculum,
a=maximaleaantasting,
a/b=stijgingscoëfficiënt.
Proevenmetkerenderesp.niet-kerendegrondbewerkingnaaardappelenmet
voorvruchtwintertarweofzomergerstlieteninhetvolggewaswintertarwe
steedseensignificantlagereaantastingziennadeniet-kerendegrondbewerking.
Indeproevenwasnacultivaterenchemischeoogvlekkenziekte-bestrijding
nooitrendabel;naploegenindeproevenmethogeaantasting soms.Ditresultaatkanverklaardwordenuithetverbandtusseninoculumenmatevan
stengelaantasting enbiedtmogelijkhedentotbestrijdingvanoogvlekkenziektedoorcultuurmaatregelen ineenvruchtopvolgingmetafwisselendgranenen
hakvruchten.
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Eyespot (Cercosporellaherpotrichoid.esFron.)iscommonintheNetherlands.
Inasurveyduring 1972-197^,eyespotwasfoundinalmostallfieldsofwinter
wheat.Attackwasoftensevereandyieldsweredepressed.
Wheatplantsareinfectedfromstubblepresentonthesoilsurface.Fehrmann
&Schrödter (1971)foundthat93%ofthesporeswereformedonstubbleonthe
surface.Hencedecreaseintheamountofstubbleonthesurfaceshould
decreaseeyespotinsucceedingwinterwheat.Howeverwithmonocropcereals,
ploughingdepthhadlittleeffectoneyespot (Stetter 1971,Hustrop 1972).
Stubbleburning (Slope 1970)orzerotillage (Yarham 1970)alsofailedto
influencetheincidenceofeyespot.
During 197^-1976,theinfluencewasstudiedofdifferent amountsofinfested
stubbleonincidenceofeyespot.Inrotationswithacerealcropgrownevery
otheryear,attemptsweremadetoinfluenceincidencebysubstituting
cultivationforploughinginseedbedpreparation.
Inafieldofwinterwheatwithnocerealsduringtheprevious 5years,the
influenceofdifferentamountsofinfestedstubbleonincidenceofeyespot
wasinvestigated.
Stubblefrominfestedculmsfromaprevious cropofwinterwheatwithuniform
symptomswerespreadevenlyontheplotsimmediatelyafterthewinterwheat
emerged.Thepiecesofstraw(bottom 15em'softheculms)werepokedverticallyintothesoil.Fordifferentplotsthenumberofpiecesofstrawranged
from0upto 2$k persquaremeter.Duringthegrowingtheincidenceofeyespotwasassessed3to ktimesbyrandomlyexamining 100culmsperplot.
Figures 1,2and3showtheresultsofthetrialsin 1975and 1976.Withfew
piecesofstrawincreasingnumbersperareaincreasedincidenceofeyespot
uptoacertainlevel.FurtherincreaseinInoculumdidnotinfluence
incidence.
Resultsfromthe 11datesofexaminationgavecorrelationcoefficientsbetween
O.67andO.98withanaverageofO.89withanempiricalregressiontodescribetherelation (figure5).
Bestcorrelationwiththisregressionwasfoundfromassessmentsattheend
ofthegrowingseason,whenthemaximumnumberofculmswithsymptomswas
achievedateverylevelofinoculum.
Therelationwasalsofoundinafieldwithmonoculturewinterwheatin
whichdifferentlevelsofinoculumwereobtainedbydifferences inploughing
depth (1U,22and28cm),cultivationandchemicalcontrolofeyespot.From
197^atthestartuntil 1976thenumberofpiecesofinfectedstubbleonthe
surfacevariedwidelybetweentheplots.ToascertaintheInoculumlevel,
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exposedpiecesofstubblewithrestsofcrownrootswerecounted.Bymultiplyingnumberperareabytheincidenceofeyespotonthem,thenumberof
infectedpiecescouldbecalculated.Correlationcoefficientswiththeregressionwerelowerthaninthetrialswithintroducedinoculum»Howeveragainit
couldbenoticedthatathighlevelsofinoculumonlyadrasticdecreasecan
reduceincidenceofeyespot (figures6,7and8).
Theseresultsexplainthesmalleffectofploughingdepthsandstubbleburning
oneyespotinmonoculturewinterwheat,wherethelevelofinoculumwouldbe
highatanydepthinthesoil.Italsoexplainsthat zerotillage (leavingall
stubbleonthesurface)doesnotincreaseeyespotincidence.
Thirdly chemicalcontrolofeyespot inwinterwheatwouldnotnormally
influencetheincidenceofeyespotinasubsequentwheatcropunlessincidence
couldbedrasticallydecreased.
Adrasticdecreaseininoculumatthesurfacecouldbeobtainedinrotations
withwinterwheatalternatingwithnon-cereals.Plougningafteracerealcrop
toadepthof20-25cm,asiscommonintheNetherlands,takesmostofthe
stubbletoadepthof 10-25cm.Potatoesassubsequent cropneedseedbed
preparationtoadepthofonlyabout8cm.Whenwinterwheatisgrowninthe
nextseasontheseedbedisusuallypreparedbyploughingtoadepthof20-25
cmandthisbringsthestubbleoftheprevious cerealcropbacktothesurface.
However,iftheseedbedafterthepotatocropispreparedby cultivating
insteadofploughing,thereisnoverticaldisplacementofsoilandthestubble
remainshurried.Thereweremuchlessstubblepiecesonthesurfaceafter
cultivationthanafterploughing.
Inalltrialsin1972-1976,incidenceofeyespotaftercultivationwas
significantlylowerthanafterploughing (tables 1,2and 3).Withhighlevels
ofinoculumandweatherfavourableforgrowthofthefungus,chemicalcontrol
afterploughingwascost-effectivebutnotaftercultivation.
Inthe 1973/1974trial (figure 10,table6)differences ineyespotbetweenthe
ploughedandcultivatedplotsweregreat,especially early inthegrowing
season.Alsotherewasnolodging,chemicalcontrolincreasedyieldby630
kg/haafterploughingandby300kg/haaftercultivation.
Inafieldofabout 1ha (noreplications)thedifference inincidenceand
severityofeyespotwasgreat (table7)= Ontheploughedpartofthefieldwith
nofungicidethewheatlodgedduringflowering.Inothertreatmentstherewas
nolodging.Fungicideincreasedyieldontheploughedpart'by960kg/haandon
thecultivatedpartby 100kg/ha.In1976theweatherwastoodryfordevelopmentofeyespot,sotheincidenceremainedlow (table 8), Stillaftercultivationtheincidencewaslowerthanafterploughing inallexaminations.Fungicidehadnosignificant effectonyield.Thehigheryieldaftercultivation
musthavebeenduetoothereffectsoftillage.
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