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1. INLEIDING
EPIPRE is eenproject dat zich richt op de begeleiding van chemische
bestrijding van ziekten en bladluizen in tarwe.EPIPRE geeft de teler
per perceel adviezen,waarbij een chemische bestrijding slechts dan
wordt geadviseerd, als verwacht wordt dat deze bestrijding na aftrek
vankosten een positief saldo zal leveren.
Dekosten en baten van een bestrijding worden berekend door een computer op basis van door u verstrekte gegevens.U doet zelf de ziektewaarnemingen inuw perceel enu bent vrijde adviezenwel of niet op te
volgen.
Als experiment,ter voorbereiding van een compleet teeltbegeleidingssysteem voorwintertarwe,krijgt u dit seizoen tevens adviezen over de
toepassing van CCC en dehoogte van de derde stikstofgift.
In dit instructieboekje wordt duidelijk gemaakt hoe dit seizoen geadviseerd wordt,enwat umoet doen om een advies tekrijgen.

2. HOE KOMT EENADVIES TOT STAND
2.1 EPIPRE-advies voor de bestrijding van ziekten en plagen
EPIPRE geeft alleen dan een advies tot bestrijden als de te verwachten
baten van de bestrijding groter zijn dan dekosten. Om dekosten en baten
tegen elkaar af tekunnenwegen,moetenwe beide factoren kunnen berekenen.
De baten van eenbestrijding bestaan uit het voorkomen van schade.De te
verwachten schade,die optreedt als erniet bestreden wordt,wordt berekend
met behulp vanmodellen,die de toename van de aantasting voorspellen.
De toename van deverschillende ziekten inde tijd en de schade die daaruit
voortvloeit hangt sterk af vanhet gezaaide ras,de grondsoort en de opbrengstverwachting. Inde kosten-baten vergelijking worden ook dekosten van
bestrijdingsmiddelen, arbeid en rijspoorschade betrokken.
2.2 CCC-advies
Eind april ontvangt u van ons een advies over de toepassing van dehalmverkorter CCC.U hoeft voor het CCC-advies geen veldwaarneming uit te
voeren.Wij baseren ons bijdit adviesmodel op de grondsoort,het uitgezaaide
ras en de opbrengstverwachting.
2.3 STIKSTOF- advies
Het advies voor de derde stikstofgift isgebaseerd op het opstellen van een
balans tussengewasbehoefte enaanbod van stikstof.De opname van stikstof
door het gewaswordt bepaald door deopbrengst die gerealiseerd wordt en het
stikstofpercentage inkorrel en stro.Voor het advies iseenwaarneming aan
het aantal halmen per m2nodig.Deze telling verricht u tegelijk met de tweede
ziektewaarneming, zodra het vlagblad van dewintertarwe op uw perceel zichtbaar is.
Uit uw halmtelling, de rijenafstand ende opbrengstcomponenten vanhet uitgezaaide raswordt de potentiële,maximaal haalbare,opbrengst berekend.
Deze potentiële opbrengst wordt gecorrigeerd indien laat gezaaid is.
Het adviesmodel voor de 3eN-gift adviseert eenaanvulling met stikstof tot
dehoeveelheid die maximaal bijde potentiële opbrengst opgenomen kanworden.
Hierbijwordt rekening gehouden met deminerale bodemvoorraad stikstof die door
u opgegevenwerd en de twee stikstofbemestingen die u reeds voor half mei
uitvoerde.
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Figuur 2 . Het systeem van EPIPRE.
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3. VELDWAARNEMINGEN
Develdwaarnemingen worden verricht volgens een vaste methode.De methode
isgebaseerd op het tellen van zieke bladeren of het aantal halmen met
luizen of oogvlekken. In paragraaf 3.5.2 wordt beschreven hoe zo'nwaarneming wordt uitgevoerd.Het aantalwaarnemingen dat inde loop van het
groeiseizoen verricht moet worden,hangt af vande ziekte-ontwikkeling in
uw perceel. In ieder geval dient minstens drie keer per seizoen waargenomen
teworden.

3.1 Tijdstip van de waarnemingen
Wij sturen u een oproep voor de eerstewaarneming. Als uuw telling
doorbelt,ontvangt u eenbestrijdingsadvies ende datum voor een nieuwe
waarneming.Als umet vakantie gaat,ishet verstandig voor uw vertrek een
waarneming te doen, zodat u als dat nodig isnog een bestrijding kunt uitvoeren.
De tweede ziektewaarneming doet u direct als de tarwe de vlagbladeren
gestrekt heeft.Dit is inplantstadium 39volgens de schaal vanZadoks,
Feekes 9. De tweede veldtelling is indit plantstadium gepland, omdat
u dan tegelijk met deze veldwaarneming eenhalmtelling tenbehoeve van
het stikstofadvies kunt doen.Als het doen van de tweede veldwaarneming
inplantstadium 39 op grond van de aanwezige ziektedruk niet verantwoord
is, dan gevenwij op het advies een vervroegde datum aan.De halmtelling
ten behoeve vanhet stikstofadvies kunt u indat geval niet met de tweede
ziektewaarneming combineren.
U hoeft niet gedurende het hele seizoen naar alle ziekten tekijken.
In figuur 3 staat per veldwaarneming aangegeven naar welke ziekten en
plagen u moet kijken.Mocht u vergeten zijn eenwaarneming tedoen,
dan sturenwe u een herinnering.

3.2 Ziektesymptomen
Hieronder treft u eenkorte beschrijving van de ziektesymptomen aan.
Oogvlekkenziekte (vrijwel alleen belangrijk in wintertarwe)
Inmaart totmei ontstaat aan de stengel een ovale vlek met een lichtbruine
onscherpe rand en een geel-wit centrum. De vlek lijkt op een oog. In tegenstelling tot de Scherpe oogvlekkenziekte ,waarbijper stengel soms 3a4
vlekken boven elkaar aanwezig zijn,komt bijdeoogvlekkenziekte meestal
slechts 1vlek per stengel voor.Deze zit vaak net onder of boven de grond,
zelden hoger. In een later stadium kanmen inde stengelholte het schimmelpluis aantreffen.
Gele roest
Opvallend zijn de oranje-geel ovaalvormige puistjes (sporehoopjes)op het
blad. In de puistjes zit een poederachtige stof.Dit zijn de sporen.Door
over een aangetast blad te strijken,krijgt men een gele streep op de hand
of vinger. Op een volwassen plant vormen de puistjes strepen langs de nerven
van het blad.
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Veldwaarneming4:

Meeldauw,Geleroest,Bruineroest,
Bladvlekken
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Veldwaarneming5:

Bruine roest

Bladlulzen

Figuur3.OverzichtvandeEFIFRE-veldwaarnemingen

1meter rij
Figuur 4. Bepaling van het halmgetal.
U telt van 1meter rijhet aantal halmen waarvan het vlagblad
zichtbaar is of spoedig zichtbaar zal worden. Kleine spruiten
onderin het gewas teltU niet mee.Deze telling doet uop
8 representatieve plaatsen inhet perceel.
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Bruine roest
Op het eerste gezicht verschilt bruine roest opkiemplantenweinig van gele
roest. De vorm van de puistjes isvrijwel gelijk. De kleur van de puistjes
isechter donkerder.De puistjes bevatten een bruin poeder.Op volwassen
planten zijn depuistjeswillekeurig over het blad verdeeld,nooit in strepen.
Meeldauw
Kenmerkend zijnwitte puistjes op het blad,die uvroeg inhet seizoen
vooral op de onderste bladeren aan zult treffen.Met uw nagelkunt u deze
puistjes eenvoudig van het blad afschuiven; meeldauw treft men op en niet
inhet blad aan.
Septoria
Kenmerkend zijn bruine vlekken met daarin soms zwarte puntjes.De vlekken
zijn tamelijk onregelmatig.

3.3 Opsturen van monsters
Er zijn twee redenen omeenmonster op te sturen:
a).In geval u twijfelt met welke ziekte u temaken hebt,wordt u daarover
door ons geïnformeerd.
b).De eerste blaadjes met gele of bruine roest die uaantreft inuw perceel
sturenwijdoor naar het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek,
waar nagegaanwordt of er sprake isvan eennieuw roestras.
Erwordt dus altijd prijs gesteld op roestmonsters,ook als ze afkomstig
zijnvan percelen dieniet bijEPIPRE zijn ingeschreven.Wijverzoeken u
bijelkmonster de naam vanhet ras apart tevermelden.Ukunt de envelop
zonder postzegel opsturen.Als u ons eenmonster stuurt,ontvangt u van ons
een diagnoseformulier terug,waarop onze conclusie staat vermeld.

3.4 Veldinstructies door de voorlichtingsdienst
Omu behulpzaam te zijn bijhet doen van veldwaarnemingen organiseert de
regionale voorlichtingsdienst veldinstructies.
Bijde eerste veldinstructie wordt verteld hoe EPIPRE werkt enwordt inhet
veld de telmethode gedemonstreerd. De eersteveldinstructie zal eind aprilbeginmei plaatsvinden.Erworden planten getoond die aangetast zijn door de
verschillende ziekten.Een eventuele tweede instructie wordt georganiseerd
als de tarwe zich inhet gestrekte vlagbladstadium bevindt.Dat ishet moment
waarop de tweede ziektewaarneming en de halmtelling moet plaatsvinden.
Omdat dit het eerste jaar iswaarinwiju vragen deze halmtelling tedoen,
zal devoorlichtingsdienst hier extra aandacht aan besteden.U krijgt van de
voorlichtingsdienst nog bericht waar enwanneer deze bijeenkomsten worden
gehouden.
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3.5Waamemingsinstructie
3.5.1Waarnemings-enturfkaart
Uontvangtvanonsperperceeleensetbestaandeuit6waarnemingskaarten
perperceel,alsmedeeenkaartvoordehalmtelling.
Ukuntdezekaarteninhetveldgebruikenalsturfkaart.Alsuderesultaten
vandetellingdaarnaopteltenopdeanderekantvandekaartinvult,staat
allesopeenrijtjeomtelefonischdoorgegeventeworden.Dekaartenkuntudan
bewarenvooruwadministratie.
Uwordtgevraagddebestrijdingentegenziekten,luizen,onkruid (!) en
CCC-bespuitingendoortegeven.Eenonkruidbestrijdingmoetookvermeld
worden,omdatwijhetaantalrittenmoetenwetenvoordeberekeningvande
rijspoorschade.TenbehoevevanhetEPIPRE-adviesysteemwillenwij
graagdedoorUuitgevoerdebestrijdingenvanziektenenplagenweten.
HetEPIPRE-programmahoudtnamelijkrekeningmeteenvertragingvande
epidemieopbouwalsgevolgvanhetuitvoerenvaneenbespuiting.EPIPREis
eenadviessysteem,maarubeslistzelfwatumetuwperceeldoet.Alsu
echtertegenonsadviesineenbestrijdinguitvoert,willenwijditwel
graagweten,daaronsvolgendadviesandersonjuistis.
Tenbehoevevanhetstikstofadviesishetnoodzakelijkdatuookdeopuw
perceeluitgevoerdebemestingenaanonsdoorgeeft.Letuerdaarbijop,dat
usteedsdehoeveelheidzuiverestikstofdoorgeeftennietdehoeveelheid
kalkammonsalpeter !Hetadviesmodelvoorde3eN-giftgaatuitvanhoeveelhedenzuiverestikstof.Invoervandegestrooidehoeveelheidkalkammonsalpeter
brengthetadviesmodeluitbalans.
Gedurendehetadviesseizoenzijneroverdagtweedirectetelefoonlijnen
beschikbaar.Detelefoonnummersvandelijnenwaaropubellenkuntvindtu
opdeomslagvanditboekje.Alserzichsituatiesvoordoenwaarindedirecte
lijnengedurendeeengrootdeelvandedagbezetzijn,zullenwedeadviserings
tijdentijdelijkverlengen.Ditomeenoptimalebereikbaarheidnatestreven.
3.5.2Hettellenvandeziektenenbladluizen
Detelinstructieisopeenapartekaartvermeld (ziefiguur 6).Alsuhet
veldingaatvooreenwaarnemingkuntudetelinstructiemeenemen.
Dewaarnemingsprocedure isalsvolgt:
Loopdiagonaaldoorhetperceel.Alshetseizoenvergenoeggevorderd isom
luizentekunnenverwachten(globaalnastadium45)bekijkdarop20plaatsenlangsdiediagonaalvijfhalmenophetvoorkomenvanluizen.Neembov*..1dienvanelkvandie20plaatsen2halmenmee.Aanheteindvanhetperceel
hebtudan40halmengetrokkendieuopziekteaantasting beoordeelt.Welke
ziektenbelangrijkzijnhangtafvanhetplantstadium(zieschema4).
Uhoefthetloopschemanietstrakaantehouden.Hetgaateralleenomdat
uopverschillendeplaatseninuwperceelnagaatoferoogvlekken,geleroest,
bruineroest,meeldauw,bladvlekkenofluizenvoorkomen.Indekopakkerskunt
ubetergeentellingendoen,omdatdievaakeenafwijkendbeeldvertonen.
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LUIZEN

Eenwaarnemingsronde bestaat uit devolgende waarnemingen:
Bladluizen
U wordt gevraagd deeerste luizentelling uit tevoeren,als de aar begint
te zwellen,plantstadium 49.Dewaarneming wordt uitgevoerd door op 20
plaatsen inhet veld 5halmen te inspecteren opde aanwezigheid van luizen.
U bekijkt dus in totaal 100halmen.U hoeft niet het aantal luizen per halm
te tellen,maar slechts vast te stellen of eenhalm bezet ismet luizenof
niet. LETWEL: eenhalm omvat blad, stengel enaar!
Oogvlekkenzlekte
Tel van de 40meegenomen stengels hoeveel een oogvlek vertonen.Umoet er
wel op letten datu bijde bepaling van de oogvlekken dehele stengel kunt
bekijken.De stengelmoet niet boven eeneventuele oogvlek afgeknapt zijn.
U kunt daarom als u oogvlekken moet tellen,beter 40hele plantenmeenemen.
Umoet dan per plant alleen dehoofdstengel beoordelen!
N.B. Op zand- en dalgronden isbepaling van de oogvlekkenaantasting niet
nodig,omdat bestrijding op deze gronden niet raadzaam is.Op deze
grondsoorten iser gevaar voor het versterkt optreden van Scherpe Oogvlekkenziekte als gevolg van demiddelen die de gewone oogvlekkenziekte
bestrijden.
Gele roest
U bekijkt voor gele roest allegroene bladerenvan de 40getrokken halmen.
De tarweplant heeft normaal maximaal 5groene bladeren, dusu telt maximaal
200bladeren.Kijk naar gele strepen of vlekken ophet blad en controleer
ofumet het blote oog sporehoopjes kunt waarnemen.Als umet uw vinger over
het blad strijkt en deze daardoor oranje-geel verkleurt,dan hebt u temaken
met gele roest.
Vroeg inhet seizoen zult u vrijwel nooit symptomen op de bovenste bladeren
aantreffen.Pas na het inde aar komen kunnen alle levende bladeren de ziekte
vertonen. Concentreert u zichdaarom vroeg inhet seizoen op de bladeren
onder inhet gewas.Het aantal blaadjes met gele roest vult u in op de
waarnemingskaart.
Bruine roest
Hetwaarnemen van bruine roest gaat op dezelfde manier als bijde gele roest:
allegroene bladeren van de 40halmen bekijken enhet aantal bladeren met
symptomen vanbruine roest tellen.
BELANGRIJK: De eerste blaadjes met roestsymptomenneemt umee en stuurt u op
naar EPIPRE inde envelop met het opschrift "monster".
Meeldauw
U telt van de40halmen de bovenste 3bladeren en telt het aantal bladeren
met meeldauwsymptomen.U bekijkt dus in totaal 120bladeren (40x 3 ) . Het door
u gevonden totale aantal bladeren met meeldauwnoteert u ook op dewaarnemingskaart.
Dat wiju alleen de bovenste bladeren laten tellen isniet omdat meeldauw
opde onderste bladeren niet belangrijk is,maar omdat deze telprocedure
eennauwkeurige schatting van de aantastingsgraad geeft.

" » "
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Loop over een diagonaal door uwveld.
_ ^
Bekijk op 20verschillende plaatsen 5 halmen
•
j
op hetvoorkomen van luizen,en neem twee
^ ^ ^
halmen meevoor de ziektentelling.
Voor de luizentelling hoeft ualleen op te geven
op hoeveel halmen u luizen hebtgezien.
Op het eind van het perceel hebt udan 100
halmen gekontroleerd op luizen en40 halmen
meegenomen.Aan deze40 halmen doet ude
volgende tellingen:
GEWASSTADIUM :bepaal het stadium waarin het gewas
verkeert aan de hand van de Decimale Schaal.
(Z.O.Z.)

m u m m

OOGVLEKKEN (tot stadium32)
Telhoeveelvande40spruitenoogvlekkenvertonen.Ukrijgtzoeenschaal
van 0 tot 40.
GELE enBRUINE ROEST
Telvandevijfbovenstebladerenhetaantalblaadjesmetgeleroestenhet
aantalmetbruineroest.Alsergeenvijllevendebladerenmeerzijnteldan
alle noggroene bladeren.Ukrijgtzoeenschaalvan0totmaximaal200.
MEELDAUW:
Tel vandebovenste drie volgroeide bladeren hetaantal blaadjesmet
meeldauw.(Schaalvan0tot120)
BLAOVLEKKEN(Pastellen als het vlagblad verschenen is).
Telvandebovenste3volgroeidebladerenhetaantalblaadjes metbruine
vlekken.
Noteer opdewaarnemingskaart alle tellingen. Hebt uinhetveldeen
bepaaldeziektewel gezien,maarkwamzenietindetellingvoordan kuntu
dit ookvermelden.
Alsuvoordeeerstekeerroest(geleofbruine)vindt,stuurdan een monster
op.

Figuur 6. De tel Instructiekaart.
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Septoria bladvlekken of kafjesbruin
U hoeft pas na het verschijnen van het vlagblad naar deze ziekte tekijken.
De ziektekomtwel voor het verschijnen vanhet vlagblad voor,maar vroeg
inhet seizoen kan verwarring optredenmet bruine vlekken die door andere
oorzaken zijn ontstaan (bv. spuitschade bijde onkruidbestrijding).Bovendien ligt het bestemoment om een opkomende Septoria epidemie te bestrijden
rond het tijdstip van deverschijning van deaar.
Bekijk van de40halmenweer debovenste 3bladeren (in totaal 120 blaadjes)
en telhet aantal blaadjes met bruine Septoriavlekken. Noteer het aantal
bladerenmet bladvlekken op dewaarnemingskaart.

3.6 Vaststelling vanhet ontwikkelingsstadium
Voor het vaststellen vanhet ontwikkelingsstadium makenwe gebruik van een
ontwikkelingsschaal; dedecimale schaal.Op het bijgevoegde vouwblad staat
devolledige schaalmet afbeeldingen.De schaal omvat 10hoofdstadia (0tot
enmet 9 ) .Bijhet vaststellen vanhet stadiumwordt altijd uitgegaan van
dehoofdstengel.Er dient teworden vermeden dat planten bekekenworden uit
onregelmatige stukken van het perceel.Het beste kanmen tegelijk met het
vaststellen van de aantastingen een aantal planten bekijken enhet ontwikkelingsstadium bepalen.
Soms isde plant verder ontwikkeld dan u op het eerste gezicht denkt.
Vergewis u steeds dat u dat stadium opgeeft wat de verst ontwikkelde halmen
tezien geven.Het ontwikkelingsstadium iseenbelangrijk gegeven indeberekening van de schadeverwachting. Doet u daarom deze waarneming zorgvuldig!
3.7 Vaststelling vanhet halmgetal

(alleen op klei- en lossgronden)

Voor de bepaling van het halmgetal vragenwiju omeind mei,gelijktijdig met
de tweede ziektewaarneming voor EPIPRE,eenhalmtelling uit tevoeren.Het
door u vastgestelde halmgetal wordt gebruikt inhet adviesmodel voor de 3eN-gift.
Hierbijgaat u als volgt tewerk:
- uneemt een lat met een lengte van 1meter
- deze lat legtu evenwijdig aan een rij tarweplanten op de grond
- u trekt deplantenuit deze ene rijover een lengte van 1meter
uit de grond
- u telt nu het aantal halmenwaarvan het vlagblad zichtbaar is.Halmen waarvan
het vlagblad zich nog gedeeltelijk in de bladschede bevindt telt u ookmee.
Kleine spruiten,onderin het gewas telt u niet mee.Deze vallen als regel
weg als gevolg van concurrentie met dehoofdspruiten. Het aantal halmen dat
u telt indeze enemeter rijschrijft u op dehalmtelkaart.
- Bovenstaande telling doet u 8keer op verschillende plaatsen
inhet perceel.Doe de tellingen niet op plaatsenwaar het gewas door
omstandigheden extra dicht staat !
In figuur 4 staat de bepaling vanhet halmgetal schematisch weergegeven.
De op dezewijze verkregen acht getallen teltu bijelkaar op en geeftU
gelijk met de tweede ziektewaarneming door.Met behulp van de door uopgegeven rijenafstand rekenenwijuw telling omnaar het aantal halmen per
vierkante meter enbepalen daarmee de potentiële opbrengst van uwperceel.
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4.DE ADVISERING

4.1 Het doorgeven van waarnemingen
Dewaarnemingen worden telefonisch doorgegeven. Het telefoonnummer ende
tijdenwaarop u bellenkunt,vindt u op de omslag van dit boekje.U hoort
direct ofu eenbespuiting uit moet voeren en ontvangt daarvan ook nog een
schriftelijkebevestiging. Houdt het gesprek zokort mogelijk, omwachttijden tevoorkomen.Dewaarnemingskaart kunt uvoor uw eigen administratie
houden.
4.2 Wat umoet doorgeven
Op dewaarnemingskaart staan alle gegevens die doorgegeven moetenworden in
de juiste volgorde.Ook de bemestingen endebestrijdingen zijn belangrijk
omeengoed advies tekunnen geven.Let op dat u bijhet doorgeven van een
stikstofbemesting dehoeveelheid zuivere stikstof doorgeeft.

4.3 Het advies

4.3.1 EPIPRE-advies
U kunt devolgende typenadviezen ontvangen:
- (nog)niet spuiten en eerst een nieuwewaarneming doen.De uiterste datum
voor devolgendewaarneming wordt vermeld.
- spuiten tegen een ziekte of tegen luizen of tegen een combinatie daarvan.
In figuur 7akunt u zienhoe een dergelijk advies er uit kan zien.De
verwachte schade endeverwachte kostenworden per ziekte vermeld in
kilogrammen tarwe per hectare (bijeen prijs van 45 cent perk g ) .U ziet
dat bij dekosten-baten afweging dekosten diewe rekenen voor arbeid en
rijspoorschade voor elke ziekte gelijk zijn, terwijl demiddelkosten per
ziekte verschillen.Als er een gecombineerd advies gegevenwordt,worden
de rijspoor- enarbeidskosten natuurlijk maar eenmaal gerekend. Bijeen
spuitadvies wordt aangegevenwelke middelen voor gebruik inaanmerking komen.
Bovendien wordt deuiterste datum voor een volgende waarneming gegeven.
- eindadviezen: dit kan zijn alsnog een laatste bespuiting uitvoeren of niet
meer spuiten omdat dat niet meer rendabel is.Na een eindadvies hoeft geen
volgende waarneming meer pedaan teworden.
In figuur 7a ziet u eenvoorbeeld van eenEPIPRE-advies.
4.3.2 CCC-advies
Bijdit advieswordt geen rekening gehouden met extreem dichte gewasbestanden
of een hoge startbemestingmet stikstof.Het advies is gebaseerd op grondsoort,
opbrengstverwachting en rasgegevens.De rassen zijn daartoe op grond van strolengte en strostevigheid indrie groepen ingedeeld.
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PROEFSTATION

O
Stichting proefstation voor
de akkerbouw en de
groenteteelt In de vollegrond

Antwoordnummer 25
8200DP Lelystad
Tel: 03200-31020
03200-49699
Tarweteeltsysteem-EPIPREadvies
PERCEELSNAAM:Achterhethuls

PERCEELSNUMMER:1312

Ras:Armlnda

Lelystad, 8 juni1986
Opgrondvanuwveldwaarnemingvan7juni1986

ziekte

schadeenkosteninkgtarweperha
verwachte arbeid
rijspoor- middelschade
schade
kosten

telling

geleroest
bruineroest
meeldauw
bladvlekken
bladlulzen

16
0
0
17
1

meerdan500

40
0
0

meerdan500

40
40
40

0

40

101
101
101
101
101

adviserenwijueenbestrijdinguit tevoerenopofkortvoor
13juni1986.
Debestrijdingdientgericht tezijn tegen:
BLADVLEKKENENGELEKOEST
Deuiterstedatumvoordevolgende telling is27juni1986.
Wijadviserenueenvandeonderstaandemiddelenofcombinatieste
gebruiken:
BATFIDAN,CORBELofTILT incombinatiemetSP0RTAK

Figuur7a.Voorbeeld vaneenEPIPRE-advies

12-

107
138
107
260
43

PROEFSTATION

O
Stichting proefstation voor
de akkerbouw en de
groenteteelt in de vollegrond

Antwoordnummer 25
8200DP Lelystad
Tel: 03200-31020
03200-49699
Tarweteeltsysteem-CCCadvies
PERCEELSNAAM: Achterhethuls

PERCEELSNUMMER: 1312

Ras:Arminda

Lelystad, 24april1986
GeachteEP1PREdeelnemer,
Opgrond vanonderstaande perceelsgegevens endehuidigegewasontwikkeling ;
Ras
Opbrengstverwachting
Grondsoort

:ARMINDA
:9000kg /ha.
:Zwarezavel

adviserenwijUditperceeleenkeermetCCCtebespuiten.
Optimaal gewasstadium
Indicatiespultdatum
Dosering

DC31
1 - 5 mei (bijtijdige zaal)
1 - 2 liter/ha.

Spuiten bijdagtemperaturen hoger dan 12graden Celcius.Bijeengeile
gewasstand ofdagtemperaturen beneden de 18gradenCelcius,dehoogste
dosering aanhouden.

Figuur 7b.Voorbeeld vaneenCCC-advies

- 13 -

PROEFSTATION

O
Stichtingproefstationvoor
deakkerbouwen de
groenteteeltindevoliegrond
Antwoordnummer 25
8200 DP L e l y s t a d
Tel: 03200-31020
03200-49699
Tarweteeltsysteem - Advies 3e s t i k s t o f g i f t
PERCEELSNAAM: Achter het huis

PERCEELSNUMMER: 1312

Ras:Armlnda

Lelystad, 29mei1986
Opgrond vanuwhalmtelling van28mei1986endereedsuitgevoerde
bemestingenwordtdehoogtevande3eN-gift ingeschat.
halmen/m2 max.korrels/aarmax.dkg
Opbrengstpotentieel:
550
X
40
X
45
X 1/100 -9900kg/ha
Zaaidatum:
15oktober
Correctievoorzaaidatum: 1.0X9900-9900kg/ha
Stikstofbehoefte gewas:
9900X0.03 X0.84-252kgN
N-BALANS
(Bijdrage)
Stikstofbehoeftegewas:
N-min(voorjaar): 70kgN
IeN-gift:15maart 70kgN
2eN-gift: 5mei 60kgN
Benutting: 70%X200kgN=•

140kgN

N-mineralisatie1maart-15juli:
137dagenX0.78 kgN/dagX temp.correctie

72kgN
212kgN
40kgN

Extragewasbehoefte
Benutting3eN-gift is70%,benodigde hoeveelheid is : 57kgN

Opgrondvanbovenstaande stikstofbalans iseengiftvan 55kg stikstof
(200kgKalkammonsalpeter)voldoendeomindegewasbehoeftetevoorzien.
Dezegiftspoedig enzekernietlaterdanDC49geven.Alshet perceel
regelmatig totophet tweedeblad door roestenenofmeeldauw isaangetastbovenstaande gifthalverenofniettoedienen.
DITISEENEXPERIMENTEELADVIES.

(Onttrekking)
252kgN

TOETSHETAANUWPERCEELSKENNIS I!

Figuur 7c.Voorbeeld vaneenstikstof-advies
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252kgN

Voor elk van de drie groepen geldt een verschillend advies:
- op korte,stevige rassenwordt nooit CCC geadviseerd
- opmiddellange rassen wordt tenhoogste een eenmalige toepassing
geadviseerd
- op de langere rassen met slap strowordt tenhoogste een tweemallge
toepassing geadviseerd
In figuur 7b ziet u eenvoorbeeld van eenCCC-advies.
4.3.3 STIKSTOF- advies
Er zijn drie typen adviezen voor de 3eN-gift:
- geen 3eN-gift toedienen, omdat op grond van de reeds gegeven stikstofbemestingen en demineralisatie van stikstof uit de organische stof reeds
inde gewasbehoefte is voorzien.
- advies om 30kg zuivere stikstof te strooien, omdat op grond van de reeds
gegeven stikstofbemestingen en demineralisatie van stikstof uit de organische
stof een extra gewasbehoefte variërend tussen 10 en 30kg zuivere stikstof
wordt verwacht.
- advies ommet de 3eN-gift de extra gewasbehoeftevolledig aan tevullen.
In figuur 7c ziet u een voorbeeld van een advies voor de 3eN-gift.

5.KEUZE VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Bijeen spuitadvies vermeldenwijwelke middelen in aanmerking komen.
Een groot deel van de bestrijdingskostenwordt ingenomen door dekosten van
het middel.Het isdus zinvol omna te gaan of er in dekeuze van bestrijdingsmiddelen iets tebesparen valt.Van groot belang isdat het middel gekozen
wordt, dat het beste werkt tegen een bepaalde ziekte en dat het goedkoopste is.
Inhet algemeen kanmen stellen,dat mengsels van middelen die tegen dezelfde
ziektewerkzaam zijn,niet nodig zijn,als demiddelen afzonderlijk ook al
voldoende werkzaam zijn.In tabel 1 treft u een overzicht aan van de belangrijkste
schimmelbestrijdingsmiddelen in tarwe.
Nog enkele opmerking over de schimmelbestrijdingsmiddelen :
Middelen tegenbruine roest
Omdat het effect van demiddelen bijbestrijding van bruine roest minder sterk
isdan bijvoorbeeld bijgele roest,wordt geadviseerd bij bruine roest bestrijding
2 kg maneb bij temengen.
Middelen tegen meeldauw
Afwisseling vanmiddelen om resistentie tevoorkomen is zeer belangrijk als meeldauw
meerdere malen bestreden moet worden. In de tabelkunt u zien dat voor meeldauwbestrijding debeste middelen (Bayfidan, Corbel enTilt )in dewerkingsgroepen A
en B zijn ingedeeld. Door het veelvuldig gebruik vanmiddelen uit werkingsgroep A kan
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nu inheelNederland verminderde gevoeligheid voor meeldauw voor deze groep middelen
worden gevonden.Een positieve ervaring uit het vorige seizoen isdat door het
consequent afwisselen van Corbel (Werkingsmechanisme B)met Bayfidan enTilt
het niveau van de verminderde gevoeligheid van de twee laatste middelen in 1985
op een zelfde niveau isgebleven als in 1984.Verminderde gevoeligheid van
Corbel voormeeldauw is tot nu toenog nietwaargenomen.Bijeen specifiek op
meeldauw gerichte bestrijding verdient Corbel daarom de voorkeur.Mocht een
tweede bestrijding nodig zijn gebruik dan eenvan de middelen metwerkingsmechanismeA.Alswijuit uw tellingen vermoeden,dat demeeldauw op uw
perceel minder gevoelig isvoor eenbepaald middel,zullenwiju via het
advies extra waarschuwen.
Middelen tegen septoria
Er zijn twee septoria's,bladvlekkenziekte enkafjesbruin.Tegende eerste ziekte
werken zowelTilt als Sportak goed.Tegen de tweede ziekte werkt vooral Sportak.
Als de toelating van captafol ingetrokkenwordt komt Sportak alsvervangend middel
het meest inaanmerking.De bestrijding van septoria dient danuitgevoerd teworden
met Bayfidan,Corbel ofTilt incombinatie met Sportak.

Middelen tegen Fusarium
Tegen aantasting vanFusarium ophet blad (sneeuwschimmel) enFusarium-aaraantasting
zijngeenmiddelen met een betrouwbaar effect.Voorkomen van aantasting door rassenkeuzi
isdeaangewezen weg.

Middelen tegen bladluizen
Er zijn diverse goede middelen op demarkt.Bijeen eerste bestrijding van luizen is
het aan te radenPirimor tegebruiken,omdat dit middel de natuurlijke vijanden van
bladluizen spaart.Daarmeekunt u voorkomen dat u nogmaals tegenbladluizen moet
spuiten.Dewerking vanPirimor ishet beste bij temperaturen boven 18gradenCelcius.
Bij lagere temperaturen voldoen de andere middelen beter.
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