Cercosporawaarschuwingsdienst
in 2003 actief
Cercospora openbaarde zich afgelopen seizoen op veel percelen.
Met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland deed de

Toegelaten middelen

waarschuwingsdienst landelijk waarschuwingen uit voor het
controleren op en zonodig behandelen van cercospora. In 2003 gaat
de waarschuwingsdienst haar zevende jaar in. Medewerkers van de
suikerindustrie, DLV en gewasbeschermingsmiddelenhandel worden
opgeroepen om cercospora te melden bij het IRS (Jessica Vereijssen,
telefoon 0164 274 437, e-mail: vereijssen@irs.nl). Vooral voor ‘nieuwe
cercosporagebieden’ geldt het verzoek om ook bladmonsters in te
sturen naar de afdeling Diagnostiek van het IRS.

Op dit moment zijn alleen carbendazim en
benomyl toegelaten voor de bestrijding van
cercospora. Mocht er een nieuw middel worden
toegelaten, dan zal dit vermeld worden op de
IRS-site en op de cercosporawaarschuwingskaarten.
Voor zover ons bekend, zijn de volgende middelen toegelaten en verkrijgbaar: Brabant
Carbendazim flowable van Agrichem B.V. en
Luxan Carbendazim 500 FC, beide middelen in
een dosering van 0,5 liter per hectare en een
veiligheidstermijn van vier weken. Benlate van
Dupont de Nemours B.V. heeft een opgebruikdatum tot 26-05-2004.

Dit jaar maakt de cercosporawaarschuwingsdienst

Schadedrempels voor cercospora
Treedt aantasting vóór medio augustus op dan:
eerste behandeling: bij meer dan 5% bladeren aangetast;
tweede behandeling: bij meer dan 50% van de bladeren aangetast.
Tussen medio augustus en 1 september neemt de schadedrempel toe
van 5 naar 50%. De mate van toename is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Vanaf 1 september is een bespuiting zinvol wanneer ongeveer 50%
van de middelste bladeren vlekjes vertoont.
Opmerkingen
• Een bespuiting in de eerste helft van september heeft alleen zin als
u vrij laat rooit en de weersomstandigheden gunstig zijn voor uitbreiding. Houd rekening met een veiligheidstermijn van vier
weken.
• Na 15 september heeft een bespuiting geen zin meer.

gebruik van het cercospora-adviesmodel (CAM) voor het
voorspellen van het eerste optreden van cercospora. Is
de CAM-waarde groter of gelijk aan 6 (gunstig), dan
krijgen de Agrarische Diensten, DLV en gewasbeschermingsmiddelenhandel een melding dat er een verhoogde
kans is op het optreden van cercospora, zodat ze daar
rekening mee kunnen houden bij het controleren van
velden. Wordt op meerdere percelen in een regio
cercospora aangetroffen, dan zullen de schadedrempels
van de cercosporawaarschuwingsdienst gelden (zie
kader). De telers in die regio ontvangen, net als in de
afgelopen jaren, een cercosporawaarschuwingskaart of
-brief van de suikerindustrie.
Op de website van het IRS (www.irs.nl) worden de
cercosporawaarschuwingen per gebied gemeld. U kunt
zich gratis abonneren op het IRS-attenderingssysteem.
U ontvangt dan een e-mail zodra er een waarschuwing
in een gebied uitgaat. Bezoek de IRS-website voor meer
informatie.
J. Vereijssen
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