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De afgelopen zomer is door PPO
in de rubriek Vuurwerk weergegeven hoe vier lelietelers een
waarschuwingssysteem voor de
bestrijding van vuur gebruikt
hebben. Al snel werd duidelijk
dat ieder op geheel eigen wijze
met het systeem aan de slag ging.
Half september is met de betrokken telers de vuurbestrijding en
in het bijzonder de toepassing
van het vuurwaarschuwingssysteem bediscussieerd.

Bij Tino van de Ven worden de bollen onder een afgestorven en een
half groen gewas vergeleken

Wat vuur betreft was 2004 geen gemakkelijk jaar. Voor het
koppen werden al regelmatig infectiekansen voorspeld en half
juli zorgde enkele dagen met nat, warm weer voor extreem
hoge infectiekansen. Dit leidde op veel plaatsen en ook bij de
deelnemers aan Vuurwerk tot een eerste vuuraantasting. Na
het koppen zijn er maar weinig weken geweest waarin geen
hoge infectiekansen voorspeld werden en was voor de gevoelige soorten bijna wekelijks een bespuiting nodig. De deelnemers gebruikten doorgaans wekelijkse fungicidedoseringen.

Vuurwerk heeft hem wel bewuster na laten denken over de
bestrijding van vuur, maar het waarschuwingssysteem heeft
voor hem momenteel onvoldoende toegevoegde waarde.
Pieter van der Klugt
Aziaten 13 bespuitingen
Bij Pieter is in het grootste deel van
het groeiseizoen alleen tegen vuur
gespoten indien het waarschuwingssysteem hoge infectiekansen voorspelde. Over het algemeen vindt hij
de voorspellingen goed uitkomen. Een uitzondering vormt het
opdrogen na dauwnachten. Omdat het gewas vaak minder
snel opdroogde dan aangegeven, heeft hij eind juli en begin
augustus ook tegen vuur gespoten terwijl de infectiekansen de
drempelwaarde niet overschreden. Het viel Pieter op dat de
Aziaat ‘Navona’ bij hem met minder dan de helft van de
bespuitingen duidelijk groener staan dan die bij Tino. Bij
Pieter in de kop van Noord-Holland is het gemiddeld koeler
en zorgt de wind ervoor dat gewassen sneller opdrogen. Dat
Tino de lelies wat dikker plant speelt waarschijnlijk ook mee.
De invloed van het waarschuwingssysteem lijkt bij Pieter
groot bij vergelijking met wekelijks spuiten. Door jarenlang
gebruik weet Pieter zelf de infectiekansen ook al goed in te
schatten aan de hand van de weersverwachting. Het waarschuwingssysteem is daarbij een ondersteuning. Pieter’s ervaring leert dat je met behulp van een vuurwaarschuwingssysteem ook in een jaar met hoge infectiedruk met gerichte
bespuitingen vuur goed kan bestrijden. De vuurbestrijding
valt voor Pieter niet automatisch samen met de onkruid- en
virusbestrijding. Als het beter lijkt de vuurbestrijding op een
andere dag uit te voeren doet hij dat. Pieter blijft het waarschuwingssysteem gebruiken als hulpmiddel voor een efficiënte en effectieve vuurbestrijding.

Pieter Burger
19 bespuitingen, Orientals: 14
Pieter heeft ondanks het regelmatig
bekijken van de vuurwaarschuwingen
al zijn lelies wekelijks tegen vuur gespoten. Pieter had vaak het idee dat de
bladnatduur onderschat werd en vond
de weersverwachtingen niet betrouwbaar genoeg. Mede daarom beslist hij
liever aan de hand van waarnemingen in het gewas, zijn gevoel
en een algemene weersvoorspelling hoe hij de vuurbestrijding
uitvoert. Het wekelijks bespuiten van zijn lelies geeft hem ook
een zekerder gevoel. Pieter combineert de vuurbestrijding
altijd met onkruid- en virusbestrijding. Het zou hem te veel
aan loonwerk kosten als hij zo nu en dan lelies een keer tussendoor voor vuur zou moeten laten spuiten. Hij wil de grote
en kleine maten Oriëntals voortaan zoveel mogelijk gescheiden planten. Pieter heeft ervaren dat door de laatste bespuitingen tegen vuur die de kleinere maten en schubgoed nodig
hebben, de grote maten van een aantal cultivars te lang groen
blijven. Door ze voortaan apart te zetten kan hij in het vervolg
in de grotere maten eerder stoppen met de vuurbestrijding.
Pieter is niet van plan volgend jaar een abonnement op een
vuurwaarschuwingssysteem te nemen. Meewerken aan

Tino van de Ven
Aziaten & LA’s 23 bespuitingen,
Oriëntals 10

Wybe Idzerda
Aziaten, Longiflorums
& LA’s: 20 bespuitingen; Oriëntals 10

Tino heeft het waarschuwingssysteem
als ondersteuning in de Oriëntals
gebruikt. Het grootste deel van het
groeiseizoen zijn ze één maal per twee
weken tegen vuur gespoten. De vuurfax was in het begin van het groeiseizoen voor Tino net het
zetje in de rug om wel of niet te spuiten. Vanaf juli was het
weer zó wisselvallig dat er steeds weer tegen vuur gespoten
moest worden en hield Tino vast aan één vuurbestrijding per
twee weken in combinatie met de onkruid- en virusbestrijding.
Hij wil gedeeltelijk vanwege tijdsgebrek, maar soms vanwege
het gemak niet apart voor vuur spuiten, als dat beter op de
infectiekansen aan zou sluiten.
De Aziaat ‘Treffer’ is voor de helft met de Oriëntals ernaast
meegespoten. Dit gedeelte is vanaf de tweede helft van augustus in hoog tempo vervuurd en nu volledig afgestorven. De
andere helft is tenminste één maal per week tegen vuur gespoten en stond half september nog gedeeltelijk groen. Bij het
opgraven van een aantal bollen was te zien dat de bollen
onder het afgestorven gewas net een maatje groter waren dan
de anderen. Dit maakt eens te meer duidelijk dat het belangrijk is een gewas niet té lang groen te houden. De bol zuigt tijdens het afsterven de stengel als het ware leeg wat bijdraagt
aan het bolgewicht.
Tino neemt volgend jaar waarschijnlijk weer een abonnement
op een vuurwaarschuwingssysteem. Hoe hij het toe gaat passen weet hij nog niet. Voor de gevoelige soorten wil hij nog
vasthouden aan een wekelijkse vuurbestrijding. In de Oriëntals
wil hij het minder spuiten volhouden. Hij wil volgend jaar wel
overschakelen op een leverancier die de waarschuwingen ’s
ochtends wat vroeger levert en per e-mail in plaats van per fax
verstuurt.

Vuurwerk

Na een aantal wekelijkse bespuitingen
vanaf opkomst is
Wybe het waarschuwingssysteem gaan gebruiken om de bespuitingen optimaal af te stemmen op de infectiekansen. Wybe stelde daartoe een aantal keer de vuurbestrijding tot één of twee dagen voor een infectieperiode uit. De
bespuitingen bleken achteraf steeds goed getimed. In het
begin had Wybe het idee dat de gewassen korter nat bleven
dan voorspeld, maar over het geheel genomen kwamen de
voorspellingen goed uit. Toch kreeg ook Wybe na de extreem
hoge infectiekansen rond half juli te maken met een vuuraantasting in een gevoelige Aziaat. Ondanks de frequente bespuitingen die hierop volgden, lukte het hem niet verspreiding van
de aantasting voldoende af te remmen. Bij de andere deelnemers lukte dat wel redelijk tot goed, waarschijnlijk als gevolg
van een andere middelenkeuze. Een aantal gevoelige Aziaten
zijn een paar weken te vroeg afgestorven met een wat lagere
bolopbrengst tot gevolg. In de Oriëntals is Wybe steeds uitgegaan van een beschermingsduur van twee weken. Het lijkt
hem wel goed om op de waarschuwing aan te geven waar het
weerstation staat dat gebruikt wordt. Door de vele infectiekansen heeft het waarschuwingssysteem na het koppen niet
veel invloed meer gehad op de vuurbestrijding. Wybe wil volgend jaar weer een waarschuwingssysteem gebruiken. Hij
vindt het voor de timing van de bespuitingen een goed hulpmiddel.
De deelnemers van Vuurwerk zijn betrokken bij Praktijknetwerken
Telen met Toekomst.

Iets voor u?
In het Noordelijk Zandgebied heeft Pieter van der Klugt het
waarschuwingssysteem grotendeels gevolgd. Hij heeft daarmee 4-5 bespuitingen t.o.v. een wekelijkse bespuiting kunnen
besparen en de bespuitingen goed op de infectiekansen af
weten te stemmen. Bij Wybe heeft het systeem vooral geholpen om de bespuitingen goed op de infectiekansen af te
stemmen. Pieter Burger heeft door vast te houden aan een
wekelijkse vuurbestrijding geen duidelijk voordeel van het
waarschuwingssysteem gehad. Tino heeft het waarschuwingssysteem vooral gebruikt om zijn eigen inschattingen mee te
kunnen vergelijken. Op de timing en het aantal bespuitingen
heeft het bij hem dit jaar weinig invloed gehad. De telers van
Oriëntals hebben door rekening te houden met soortgevoeligheid in deze soorten flink op het middelengebruik kunnen
besparen. Dauwnachten, beschadigingen, hoge plantdichtheden en beginnende vuuraantasting zijn ook met een vuurwaarschuwingssysteem wel redenen voor voorzichtigheid.
Het lijkt een goed idee Vuurwerk te vervolgen zodat ook in
een jaar met mogelijk een lagere vuurdruk het effect van het
waarschuwingssysteem zichtbaar gemaakt kan worden.
Kijk voor meer informatie over vuurbestrijding en leveranciers van vuurwaarschuwingssystemen op www.vuur.wur.nl

ERVARINGEN
• Het nut van een waarschuwingssysteem neemt
toe naarmate er meer met het spuitmoment
gevarieerd kan worden.
• De meeste gebruikers vinden de voorspellingen
over het algemeen goed uitkomen. Nat blijven
na dauwnachten wordt wel regelmatig onderschat.
• Zowel na wekelijks spuiten als na spuiten op
waarschuwing ontstond na half juli een eerste
vuuraantasting in de gevoeligste cultivars.
• Minder gevoelige soorten kunnen met veel minder bespuitingen toe dan gevoelige soorten.
• Te vroeg afsterven kost opbrengst. Te lang groen
echter ook.
• Een vuurwaarschuwingssysteem kan een goede
ondersteuning bieden voor een gerichte vuurbestrijding en helpen fungiciden te besparen.
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