Effect van lagere doseringen vanmiddelen en grotere intervallen tussen bespuitingen opdeaantasting van aardappelen
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Effects oflowering dosesoffungicides andlargerintervals between sprayingsoninfection of
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Inleiding
Tegendeachtergrond van hetMJP-G isinditonderzoek nagegaan of het mogelijk is de doseringvan
gewasbeschermingsmiddelen tegen Phytophthora
infestans in aardappelen te verlagen en/of de intervallentussendebespuitingentevergroten zonderde
kans opaantasting onverantwoord te vergroten.Het
onderzoek is uitgevoerd in dejaren 1991, 1992 en
1993 op vier ROC's, metper proefplaats twee verschillende middelen enintervallen tussen debespuitingen, metdrie doseringen enmettwee rassendie
duidelijk verschillen in vatbaarheid.

Proefopzet enuitvoering
Het onderzoek opde ROC's opkleigrond (Rusthoeve, Kollumerwaard en Prof. DrJ.M. vanBemmelenhoeve) isuitgevoerd met de volgendevarianten:
- rassen:Bintje enAgria
- middelen: cymoxanil-mancozeb, chloorthalonil,
fluazinam
- doseringen: 100% (dehoogst genoemde dosering
op het etiket), 75%en50%
- spuitintervallen; I. 7 dagen enII.weersafhankelijk
(in 1993 volgens Prophy). In 1991 en1992was

het ene interval wekelijks spuiten en het andere
'weersafhankelijk' spuiten,datwil zeggen hetinterval oprekken totmeer dan zeven dagen bijongunstige weersomstandigheden en inkrimpen bij gunstige weersomstandigheden voor de schimmel. In
1993 isbijspuitinterval IIgebruik gemaakt vanhet
zogenaamde Prophy-model, een Phytophthorawaarschuwingssysteem datonder andere rekening
houdt met ziektedruk enweersomstandigheden.
- herhalingen:twee.
Op ongeveer 40m afstand vandeproef isinstroken
met eenoppervlakte van 40-100 m 2 respectievelijk
het vatbare ras Bintje en het minder vatbare ras
Nicola gepoot. Hierin is niet tegen Phytophthora
gespoten. Doel van deze onbehandelde stroken was
te zorgen voor een continue lichte Phytophthora-druk
opde proef.
Daarnaast zijn in1993 indeproef zes veldjes, van6
bij 4,5meter, metBintje enzes met Agria aangelegd
waarin eveneens niet is gespoten. Doel van deze
veldjes was om nategaan ofen zoja, wanneervan
nature een Phytophthora-aantasting plaatsvond in de
proef.
Op ROC't Kompas is de proef op dezelfde wijze
aangelegd. Alleen isalsvatbaar rasKaruva gebruikt
enalsminder vatbaar rasAstarte.
Deproeven zijnwatlater dan normaal,omstreeks

Tabel 1. GlobaleweergavevandePD-schaalvoor beoordelingvanPhytophthora inhetloof.
code

10
9

omschrijving
nietaangetast
5-10%plantenaangetastmet 1-5 ziekeblaadjesperplant
10-20%plantenaangetast met± 5zieke blaadjesperplant
>20% plantenaangetastmet± 10zieke blaadjesperplant
veelplantenaangetast. 10% vanalleblaadjesziek
bijnaalleplantenenalleblaadjesaangetast
dehelftvanallebladisvernietigd

half mei,gepoot om nog voldoende groen loof te
hebben indetweede helft van augustus,wanneerde
Phytophthora-druk veelal hoger is danvroeg inhet
groeiseizoen.
De veldjes waren 15meter lang en4,5 meter breed
en werden metbehulp vaneentrekkerspuit behandeld. Veelal werden indeproeven wekelijks waarnemingen gedaan.Alsweinig aantasting aanwezig was
werden aantallen aangetaste blaadjes en stengels
geteld. Bijmeer aantasting werd beoordeeld volgens
een door de PD ontwikkelde schaal (zie tabel1).

Resultatenendiscussie
In totaal zijn gedurende drie jaar 10 proeven uitgevoerd. De resultaten van deze proeven zijn afzonderlijk weergegeven indejaarverslagen vande ROC's.
Deze zijn inde literatuurlijst vermeld. In dit verslag
wordt een selectie vanderesultaten hieruitvermeld.
Van de 10 proeven kwam in éénproef, op ROC 't
Kompas in1992,geen Phytophthoratot ontwikkeling;
in zesproeven wasde aantasting dusdanig beperkt
dat ook develdjes waarop delaagste dosering werd
gespoten bijhetvatbare ras(Bintje), niet hoefdente
worden doodgespoten om besmetting van de overige
veldjes te voorkomen. In drie proeven ontstondwel
een forse besmetting waarbij alle veldjes, dus ook
die met dehoogste dosering van hetminder vatbare
ras, inmeer of mindere mate werden aangetast.De
oorzaak van deze aantasting was een zware drukuit
de omgeving vanuit een niet behandeld veld. Ditveld
grensde in 1992 op ROCKollumerwaard directaan
de proef. In 1993werd deze zware druk op ROC
Kollumerwaard en op 't Kompas veroorzaakt door
een aantasting inde detectievelden dieinde proef
lagen enniet tijdig zijn doodgespoten.
Tabel2.

* de aantasting bij Bintje zwaarder was dan bij
Agria;
* deaantasting bijchloorthalonil iets zwaarder was
dan bijfluazinam;
* de aantasting toenam naarmate de dosering
lager was. Bij Bintje wasde aantasting duidelijk
het zwaarst bij eendosering van50%.
Ook laat deze tabel zien datdemate van aantasting
van hetloof vande100%dosering bijBintje overeen
komt metdievande 75% dosering bij Agria en die
vande75%dosering bijBintje metde50%dosering
bij Agria. Ookin andere proeven waren soortgelijke
effecten aanwezig.
Eenvoorbeeld van een proef waarinwel aantasting

Loofaantastingdoor Phytophthora infestonsopeenproefveldmeteenzware Phytopthoradrukop ROC-Kollumerwaardop10-81993bijtweerassen,tweemiddelenendriedoseringen,volgens PD-schaal(zievoor PD-schaaltabel1).

middel
chloorthalonil

fluazinam

De resultaten vandeze drie proeven worden echter
niet als maatgevend voor de vertaling van deze
proefresultaten naar de praktijksituatie beschouwd
omdat ervan wordt uitgegaan dateenzwaar aangetast aangrenzend onbehandeld gewas niet of zelden
voorkomt. Voor hettesten vandemogelijkhedenvan
doseringen, spuitintervallen, middelen en rassen is
een zware druk echter wel gunstig.
In tabel 2 is de mate van aantasting weergegeven
zoals die op 10 augustus 1993op ROC Kollumerwaard is waargenomen, gemiddeld voor de beide
spuitintervallen. (De mate vanaantasting verschilde
nauwelijks tussen beide spuitintervallen.) Deze proef
is eenvoorbeeld vaneensituatie waarin deaantasting niet inde hand te houden wasals gevolgvan
een zware ziektedruk ontstaan door zwaar aangetaste, in de proef liggende onbehandelde detectieveldjes energ nat weer. Deaantastingscijfers geven een
goed beeld vande verschillen tussen de middelen
chloorthalonil en fluazinam,derassen Agria enBintje
ende driedoseringen.
Dezetabel toont aandatindeze proef, KW 175,

dosering

Agria

Bintje

100%
75%
50%
100%
75%
50%

8,1
7,6
7,1
8,3
7,8
7,6

7,6
7,2
5,8
7,8
7,4
6,2

aanwezig wasmaar waarin deze ookbijde laagste
dosering bijBintje niet uitdehand liep, was deproef
op ROC Rusthoeve in 1993,RH 1449.Resultaten
van deze proef zijn vermeld intabel 3.Deaantallen
lesies, aangetaste blaadjes en stengels, van beide
spuitintervallen zijn bij elkaar opgeteld. Bij beide
spuitintervallen werd, inditnattejaar, 13 keer gespoten. Hierbij was spuiten volgens de intervallen van
Prophy gelijkwaardig tot iets beter dan wekelijks
spuiten.
In detabel is het aantal lesies weergegeven op enkele data, waarbij het aantal aangetaste blaadjes
plus stengel(topje)s indenetto veldjes eninderand
apart wordt vermeld. Dit is gedaan om duidelijk te
maken datervanuit de randen wel degelijk Phytophthora-druk aanwezig was. Erzijn waarschijnlijk meer
lesies inde randen waargenomen omdat de randen
bij wind vanuit eenongunstige richting minder goed
worden bedekt en daardoor gemakkelijker worden
aangetast.
Uit tabel 3 blijkt dathetaantal lesies af kannemen.
Dit is vooral het gevolg van het na enige tijd niet
meer herkenbaar zijn vanaangetaste blaadjes of het
afvallen van aangetaste blaadjes. Uitde tabel blijkt
dat op25 augustus en 1 september de meestelesies werden waargenomen endatfluazinam indeze
proef een watbetere bescherming gafdancymoxanil-mancozeb. Bijcymoxanil-mancozeb gafeen lagere dosering minder goede resultaten. Bij fluazinam
deed eendosering van75%niet onder voor 100%;
50% wasweliets minder goed. Toch blijkt uit deze
proef datindenetto veldjes ook bijdelaagste dosering (50%)de aantasting in de hand kon worden
houden. Bijeen vatbaar ras alsBintje ishetadvies
Tabel3.

middel

Hettotaalaantal lesiesop 18/8,25/8,1/9en8/9 bijhet
doseringen,gesommeerdvoor beidespuitintervallenin
dosis

het loof te vernietigen zodra bij voor Phytophthora
gunstige weersomstandigheden meer dan20% van
de planten éénofmeer aangetaste blaadjes hebben.
En 20% van688planten is inde netto veldjes lang
niet bereikt. Hetaantal lesies in Agria is inde tabel
niet vermeld omdat deze in deze proef zeer gering
waren. Over devier genoemde data zijn bijditras in
de netto veldjes slechts in totaal twee aantastingen
waargenomen eninderanden intotaal 74.
Op basis vandit onderzoek blijkt dedosering bij de
bestrijding van Phytophthora infestansdus tekunnen
worden verlaagd. Bij vatbare rassen zoals Bintje is
een verlaging vandedosering mogelijk tot75% van
de maximaal geadviseerde praktijkdosering. Bijrassen meteenbetere loofresistentie kan waarschijnlijk
nog iets verder worden teruggegaan.Zijn de omstandigheden evenwel gunstig voor de schimmel (meer
dan incidenteel een aangetast blad ennatte omstandigheden) dan moet geen risico worden genomenen
de volledoseringteworden toegepast.
Indebeide voorbeelden,zietabel 2en3,gaf fluazinam een iets betere bescherming dan cymoxanilmancozeb enchloorthalonil.OpROC 't Kompas was
in 1993echter cymoxanil-mancozeb iets beter dan
fluazinam enopROC Kollumerwaard was in1992 de
beschermende werking vanfluazinam enchloorthalonil ongeveer gelijk. De beschermende werking van
het loof van aardappelen van dedrie middelen in de
geadviseerde hoeveelheden was in dit onderzoek
dus niet duidelijk verschillend.

Aanpassen spuitintervallen
In de zeven in 1991en 1992aangelegde proeven
zijn naast wekelijkse intervallen 'weersafhankelijke'
rasBintje,bijdemiddelencymoxanil-mancozeb
RH 1449.
1september

enfluazinamenbijdrie

8september

18augustus

25augustus
0+30
4 + 88
30 +209

0 + 33
10 + 71
15 +270

0+4
4 +45
4 +41

3 + 9
0+10
0 + 25

0 + 5
0+10
1 +117

0+4
0+0
2 +22

cymoxanil
-mancozeb

100%
75%
50%

1 +6 *
0 +5
2 +11

fluazinam

100%
75%
50%

1 +3
0 +3
1 +4

' 1+6 =één lesie inde nettoveldjes (op 688 planten) pluszes lesies inde randen (op 392 planten).

intervallen aangelegd waarbij in overleg tussenbedrijfsleider enonderzoeker intervallen zijn aangepast
aan de weersomstandigheden.
In vier proeven, drie in 1991 enéénin 1992, waren
de weersomstandigheden gedurende bepaalde perioden zodanig ongunstig voor Phytophthora dat op
basis hiervan besloten kon worden om een aantal
intervallen teverruimen. Ditresulteerde indrie totvijf
keer minder spuiten waarbij geen ('t Kompas1992)
of niet meer Phytophthora in het gewas voorkwam
dan inhet wekelijks gespoten gewas.Als de omstandigheden dusduidelijk ongunstig zijn voor Phytophthora lijken ermogelijkheden tezijn om opbasisvan
'gezond verstand' een aantal bespuitingen uit te
sparen.
Dat deze manier van werken echter ookrisico'smet
zich meebrengt, lieten de andere drie proeven in
1992 zien. In deze proeven werd in het gedeelte
waarin met 'weersafhankelijke' intervallen werd gespoten wél meer Phytophthora waargenomen. Een
voorbeeld hiervan isdeproef in 1992 opROC Kollumerwaard. Indeze proef werden opbasis van op het
oog voor Phytophthora ongunstige omstandigheden
drie bespuitingen uitgespaard door een aantal intervallen meteen week teverruimen. Bijdewekelijkse
intervallen werd 12 keer gespoten enbijdeweersafhankelijke intervallen negen keer. De omstandigheden waren blijkbaar niet juist ingeschat want deze
wijzevanwerken hadwél totgevolgdat de mate van
bestrijding minder wasdandiebij eenstrak zevendaags schema.
Het lijkt er dus op dat bij een verruiming vande
intervallen debescherming alleen dan opeen acceptabel niveau kanworden gehandhaafd alsdefactoren diehetrisico voor infectie bepalen, goed kunnen
worden ingeschat. Waarschuwingssystemen, zoals
bijvoorbeeld Prophy kunnen hierbij een belangrijke
rolspelen.
In 1993zijn op alle drie ROC's de spuitintervallen
voor de eerste keer ookop basis vande adviezen
van Prophy uitgevoerd.Tussendebeide systemenis
daarbij geen duidelijk verschil in aantasting geconstateerd ondanks dat op ROC't Kompas en Kollumerwaard één keer minder vaak isgespoten dan bij
wekelijks spuiten enondanks zeer gunstige omstandigheden voor Phytophthora in 1993. OpROC Rusthoeve isbijbeide intervallen even vaak gespoten,bij
beide 13 keer, hoewel niet steeds opdezelfde data.

Waarschuwingssystemen zoals Prophy kunnen alle
beschikbare kennis over deschimmel,demiddelen,
het perceel, de invloed vanhet weer ende weersverwachting integreren. Hierdoor kunnen ze een
goed hulpmiddel zijn bij het beslissen wanneereen
bespuiting kanworden uitgesteld. Uit verder onderzoek zal moeten blijken in welke mate waarschuwingssystemen bij kunnen dragen aan het verantwoord terugdringen vanhetgebruik van Phytophthora-bestrijdingsmiddelen.

Samenvatting
Bij veel aantasting in een aangrenzend gewas en
gunstige omstandigheden voor de schimmel Phytophthora infestans is het niet mogelijk het gewas
ziektevrij te houden. Ditgeldt voor zowel wekelijkse
bespuitingen metdehoogste geadviseerde hoeveelheden metde gangbare middelen fluazinam, cymoxanil-mancozeb als chloorthalonil enóók voor minder
vatbare rassen alsAgria enAstarte.
Is dedruk evenwel minder, waar bijgoed landbouwkundig gebruik vanwordt uitgegaan,dan bleek hetin
proeven waarin een lichte mate van aantasting voorkwam, mogelijk ook bij een vatbaar ras als Bintje
met de helft vandemaximaal geadviseerde hoeveelheden het gewas in voldoende mate vrij te houden
vanaantasting.
Grotere spuitintervallen dan wekelijks leidden tot een
grotere kans op aantasting. Het vergroten van rjet
interval tussen twee bespuitingen was bij stabiel
droog weer geen probleem,maar zodra het weer iets
minder stabiel isdient er voorzichtig mee teworden
omgegaan. Waarschuwingssystemen lijken een goed
hulpmiddel bij hetverantwoord terugdringen van het
aantalbespuitingen.
Bij wat resistentere rassen alsAgria enAstarte verliep de aantasting trager danbijvatbare rassenals
Bintje en Karuva. Uitgaande van een gelijke mate
van aantasting betekent dit dat resistentere rassen
met minder middel per bespuiting toekunnen dan
vatbare rassen.
Tussen de drie onderzochte middelen fluazinam,
cymoxanil-mancozeb en chloorthalonil waren de
verschillen inaantasting heel beperkt.
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Summary
In ten field experiments thepossibilities forreduction
of inputs offungicides against potato late blight were
investigated. Treatments differed in amounts and
kinds of fungicides, in intervals of spraying andin
variety choice. An important aim wasa reductionof
the useof fungicides without increasing therisksof
the spread ofPhytophthora infestans.

