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Om eengoede kwaliteit te
garanderen, moetde
bladvlekkenziekte in groenselderij
intensief preventief worden
bestreden met chloorthalonil. Omdat
nieuwefungiciden voorlopigniet in
groenselderij zullen worden
toegelaten, isgekeken of
chloorthalonil effectiever kan
worden ingezet.Door de
temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid in het gewas te
meten, ishet TOMCAST-systeem in
staatom deziekte beteren soms met
minder bespuitingen tebestrijden in
vergelijking met een systeem waarin
iederetwee weken wordt gespoten.

Bladvlekkenziekte veroorzaakt door
de schimmel Septoriaapiicolaisal
jaren langeen grootprobleemin
groenselderij. Omindeherfst een
hogekwaliteit tekunnen leveren,
wordt het fungicide chloorthalonil
(onder andere Daconil) ineen strak
preventief spuitschema toegepast.
Bijkomend probleem isdat Daconil
eenveiligheidstermijn heeft van vier
weken; ditbetekent dat ervier weken
vóór deoogst nietmag worden gespoten. Bijna de gehele inzetvan fungiciden ingroenselderij komt voor
rekening vandebestrijding van
Septoriaapiicola. Doelvan dit onderzoek isomnategaan of er (1)betere (curatieve) fungiciden zijn, enof
(2)chloorthalonil effectiever kan
worden toegepast, gebruikmakend
van dekennis van deinvloed van
weersomstandigheden opde ontwikkeling van de schimmel. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van hetbeslissingsondersteunende systeem
TOMCAST.

De werking vaneen aantal nog niet
toegelaten fungiciden tegenS.apiicolaisgetest door zeop kunstmatige
mediaen opkasplanten incontact te
brengen met de schimmel.Met een
aantalfungiciden datin deze proeven
werkzaam was,isin 1994een tweetal
veldproeven uitgevoerd opdeproeftuinen teBreda en Zwaagdijk.
Het onderzoek waarin gekeken werd
naarhet effectiever inzetten van
chloorthalonil metbehulp van de
weersomstandigheden is uitgevoerd
opdeproeftuinen teBreda, Lelystad,
Meterik en Zwaagdijk gedurende
1995-Î997.Deproeven zijn aangelegd alsblokkenproef invier herhalingenmetbrutoveldjes van 10-15m2.
In alleveldproeven iseindjuni/beginmediojuli steeds het rasDarkletof
Claret uitgeplant. Omdat bij een natuurlijke infectie deaantasting erg
pleksgewijs opkan treden, is ervoor
gekozen omrijen met selderijplanten
kunstmatig tebesmetten. Op deze
manier wordt een egale besmetting
verkregen, waardoor verschillen in
behandelingen beterkunnen worden
waargenomen. Dekunstmatige besmetting vond in 1995plaats rond
eind augustus/begin september. In
1996en 1997werd medio augustus

systeem
O - onbehandeld
A -elke 14dagen vanaf besmetten
B -elke 14dagen gedurende gehele teelt
C -volgens TOMCAST vanaf besmetten
D-volgens TOMCAST gedurende gehele teelt

kunstmatig besmet. Deplanten werdenbesmet doorzetebespuiten met
een sporensuspensie die verkregen
was door gedroogde aangetastebladeren in watertelaten weken.
Met eenproefveldspuit werden de
planten bespoten met 3,75 liter
Daconil 500vloeibaar perhavolgens
verschillende systemen (zietabel 1).
TOMCAST iseen beslissingsondersteunend systeem dat ontwikkeld isin
deUSA en Canada en dat,opbasis
vantemperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemeten inhetgewas,
aangeeft of ergespoten moet worden.
Temperatuur enrelatieve luchtvochtigheid worden continu gemeten door
eenthermohygrograaf die inhetgewasis geplaatst. De aantasting van
hetblad isregelmatig beoordeeld. In
1996en 1997zijn ook oogstbepalingen uitgevoerd.

Hetonderzoek inlaboratorium enkas
alsmede ophet veld leverde een aantal fungiciden opdatredelijk tot goed
werkzaam was tegenSeptoria apiicola.Ook waren erenkele fungiciden
bij meteen (beperkte) curatieve werking.Deze fungiciden zijn in
Nederland toegelaten voor debestrijding van schimmelziekten in allerlei
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Met een *isaangegeven datdit systeem indatjaar opdie locatieniet is beproefd.
Tabel 1. Aantal bespuitingen metDaconil 500 vloeibaar bijdebestrijding vanSeptoria
apiicola ingroenselderij metdiversesystemen indeproeftuinen Breda (BR),
Lelystad (LE),Meterik (ME)enZwaagdijk (ZW) 1995-1997.
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DoorSeptoriakangroenselderijvolledigtegrondegaan.

gewassen, maar nietin groenselderij.
Uiteindelijk bleek geen enkele firma
in gewasbeschermingsmiddelen bereid omeentoelating aante vragen
voor groenselderij. De te verwachten
omzet inhetkleine gewas groenselderij woog niet optegen dekosten van
eendergelijke uitbreidingsaanvraag
enhet daaraan gekoppelde
(residu)onderzoek. Nadat dit duidelijk
wasgeworden, ishet onderzoek aan
deze fungiciden nietverder voortgezet.Wellicht datmet geld van het
Fonds Kleine Toepassingen, datin
1999van start gaat, alsnog gewerkt
kan worden aan een toelating vaneen
nieuw fungicide voor groenselderij.
Het aantal bespuitingen met Daconil
indediverse systemen, is weergegevenintabel 1.Hierna volgtper locatieenperproef eenkorte beschrijving
van deziekte-ontwikkeling indediverse systemen.
Zwaagdijk1995
Vanaf 18september was de eerste
aantasting in debesmettingsrijen te
zien. Deonbehandelde veldjes werden daarna volop aangetast. De veld-

jes diebehandeld zijn volgens systeem Aen Cblevenniethelemaal vrij
van aantasting.Totheteind van het
seizoen werd erechter slechts een
lichte aantasting waargenomen.
Ondanks de (kunstmatige) zware
ziektedruk hebben beide systemen
metvijf bespuitingen deziekte goed
intoom gehouden.
Breda 1995
Vanaf 15september waren debesmettingsrijen zichtbaar ziek, maar
buiten dezerijen waren ook alveel
planten aangetast door een natuurlijke
ziektedruk. De"preventieve"bespuitingen met Daconil in systeem AenC
startten pasnâdekunstmatige besmetting. Omdat ertoen al op diverse
plaatsen eennatuurlijke aantasting
aanwezig was,was dit dus feitelijk te
laat. Ditkwam ooktot uitdrukking in
dematevan aantasting in desystemen Aen C.Terwijl de onbehandelde
veldjes zeer zwaar werden aangetast,
konden de systemen Aen Cde aantasting slechts beperken tot respectievelijk matig en zwaar. De sterke natuurlijke aantasting in deze proef
maakte hetniet mogelijk om de twee
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preventieve systemen metelkaar te
vergelijken.
Lelystad 1995-1997
Op 2oktober 1995waren de besmette
rijen duidelijk ziek. Daarna werden
deonbehandelde veldjes flink aangetast. Develdjes diebehandeld zijn
volgens systeem Aen Cbleven niet
helemaal vrij van aantasting.Tothet
eind vanhet seizoen werd er echter
slechts een lichte aantasting waargenomen. Ondanks de (kunstmatige)
zware ziektedruk hebben beide systemen deziekte goed intoom gehouden.TOMCAST adviseerde éénbespuiting meer invergelijking met het
tweewekelijkse systeem.
Vanaf 2september 1996konden in de
besmetterijen duidelijk bladvlekken
worden waargenomen. Inhet tweewekelijkse systeem werdvierkeergespoten. Ditresulteerde ineenuitstekende bestrijding; slechts heel weinig
vlekjes ontwikkelden zich.Inhet
TOMCAST-systeem werd slechts
tweekeer gespoten, hetgeen ernahalf
oktober ook toeleidde dat Septoria
zich indezeveldjes matig kon ontwikkelen. Bij deoogst konden insys-

Lelystad 1997

mate vanaantastin tg(%)

systeem

12/9 17/9 29/9 14/10 20/10 28/10

O-onbehandeld
A-elke 14dagenvanafbesmetten
B-elke 14dagengedurendegeheleteelt
C-volgensTOMCASTvanafbesmetten
D-volgensTOMCASTgedurendegeheleteelt

4,0
0,6
0,2
0
lt 0

6,5
2,3
0,9
0
0,2

gewicht
bij
oogst (g)

23,5 56,0
13,8 20,9
1,5 12,9
0,2 0,5
0,2 0,5

56,0
18,2
10,3
3,4
2,6

0
844
884
813
842

Tabel2. Bladoppervlak (%)aangetastdoorSeptoriaapiicola engemiddeldgewicht
(gram) vanveilbarekroppengroenselderijdiegespotenzijn metDaconilvolgensdiversesystemen in1997inLelystad.

Meterik1997

matevanaantasting(%)

systeem

22/9

gewicht
bij
oogst (g)

24/9

30/9

6/10

23,5 29,0
O- onbehandeld
4,6
7,2
A-elke 14dagenvanafbesmetten
0,6
3,7
B-elke 14dagengedurendegeheleteelt
0,6
3,7
C-volgensTOMCASTvanafbesmetten
lt 0,6
0,5
D-volgensTOMCASTgedurendegeheleteelt 0,6

50,5
12,9
2,3
2,3
0,6

50,5
15,5
3,7
1,5
0,6

16/10
*

547
652
611
667

Tabel3. Bladoppervlak(%)aangetastdoorSeptoriaapiicola engemiddeldgewicht
(gram) vanveilbarekroppengroenselderijdiegespotenzijn metDaconilvolgensdiversesystemen in1997 inMeterik.
teem Adan ookbijna allemaal klasse
I-kroppen worden geoogst; bij systeem CvooralklasseII.
In 1997zijn op 12augustus de infectierijen besmet. Twee weken later waren de symptomen zichtbaar. Demate
van aantasting engewichten van veilbarekroppen zijn weergegeven in tabel2.DebeideTOMCAST-systemen
laten een beterebestrijding van de
ziektezien; dekwaliteit vandekroppen isbij alle systemen min of meer
gelijk.
Meterik 1996-1997
In 1996verschenen deeerste ziektesymptomen 14dagen nadekunstmatigebesmetting op2september. Met
vierbespuitingen beperktehettweewekelijkse systeem de aantasting erg
goed.TOMCAST adviseerde de eerstebespuiting vierdagen later. Dit
was indezeproef telaat want
Septoriakon zichuitbreiden toteen
matige aantasting.Nahet verwijderen
van de aangetaste bladeren waren de
geoogste kroppen van systeemA
zwaarder dan dievan systeem C.
In 1997verschenen deeersteblad-

vlekken op debesmettingsrijen zelfs
al 11dagen nabesmetting op 25augustus.Dematevan aantasting en de
gewichten vanveilbarekroppen zijn
weergegeven intabel 3.Debeide
TOMCAST-systemen bestrijden de
ziektebeter dan de tweewekelijkse
systemen. Ook deopbrengsten zijn
vergelijkbaar of beter dandievan de
tweewekelijkse systemen.

Heteerste doelvanhet onderzoek
was omna tegaan of erbetere (curatieve) fungiciden zijn voor debestrijding vanSeptoria apiicola. Uit het
onderzoek komen diverse fungiciden
naarvoren met eengoede werking.
Dezefungiciden zijn veelal (locaal)
systemisch en soms ook (gedeeltelijk)
curatief enkunnen deziekte beheersenmetminder actieve stof perhectare dan chloorthalonil. Bij hetbeschikbaar komen van deze fungiciden
voor debestrijding vanSeptoriaapiicolain groenselderij zou deinzet van
fungiciden kunnen worden verlaagd.
Probleem isechter dat de gewasbeschermingsmiddelenfirma's nietbe-

PAV-BULLETIN VOLLEGRONDSGROENTETEELT- NOVEMBER 1998

reid zijn indit onderzoek teinvesteren omdat deteverwachten inkomsten tegering zijn.
Het tweede doel vanhet onderzoek
wasnagaan of hetpreventieve fungicidechloorthalonil effectiever kan
worden ingezet. Hiertoe ishetbeslissingsondersteunende systeem TOMCASTineen aantal veldproeven getest. Dit systeem isin deUSA en
Canada ineerste instantie ontwikkeld
voordebestrijding van ziekten intomaat; daarnaishet ooktoegepast in
selderij. Het systeem kent aan iedere
dag een ziektecijfer toe aandehand
van detemperatuur ende relatieve
luchtvochtigheid inhetgewas.
Tijdens deontwikkeling vanhetsysteem zijn voor deeerste bespuiting
(40ziektecijfers naplanten) envoor
devervolgbespuitingen (20ziektecijfers) drempelwaarden vastgesteld.
Vanwege hetnogal grillige optreden
vanSeptoria apiicola isbesloten om
in alleproeven rijen planten kunstmatig tebesmetten. Ditisgoed gelukt en
heeft steeds geleid toteen zeer zware
ziektedruk in deproef.Een dergelijke
zware ziektedruk zalonder praktijkomstandigheden nietzogauw optreden.Dematevan aantasting in de
systemen moet dusookindat licht
worden gezien.
In 1995en 1996zijn de preventieve
bespuitingen pasbegonnen nadat de
kunstmatige besmetting had plaatsgevonden. Inhettweewekelijkse systeem werd veelal één week nade
kunstmatige besmetting begonnen
met spuiten; dit wasdusvoordat de
eerste symptomen opde besmette
rijen zichtbaar waren. Bij TOMCAST
waservoor gekozen omna de kunstmatige besmetting tebeginnen met
hetverzamelen van ziektecijfers en
bij 20deeerste bespuiting teadviseren. Ditwas meestal later danbij het
tweewekelijkse systeem en somswaren deeerste ziektesymptomen inde
besmettingsrijen opdatmoment al
zichtbaar. Dezelateeerste bespuiting
bij hetTOMCAST-systeem iser
waarschijnlijk debet aan dat, in drie
van devijf proeven uitgevoerd in
1995en 1996,debestrijding bij
TOMCAST tegenviel.Inde andere
tweeproeven was debestrijding met
TOMCAST welgoed. Het aantalbe-

Veldproefopproeftuin inZwaagdijkmetflinkaangetaste besmettingsrijen.

spuitingen indezeproeven was met
TOMCAST niet minder.
In 1997isdaarom gekozen voor een
proefopzet waarin ookhet tweewekelijkse schema enTOMCAST gedurende degehele teeltwerden toegepast. Bovendien werd inde systemen
diepasbegonnen nade kunstmatige
besmetting deeerstebespuiting meteen toegepast. Daarmee werd er voor
gezorgd datzowelbij het tweewekelijkse systeem alsbij TOMCAST de
eerstebespuiting preventief was. In
dezeproeven zijn delaatste bespuitingen vier weken vóór deoogst uitgevoerd. Dit isconform de veiligheidstermijn zoals dieophet etiket staat.
Deproeven inLelystad en Meterik
toonden aan datbij gebruik van
TOMCAST gedurende degehele teelt
of vanaf besmetten, eenbeterebestrijding van Septoria mogelijk was in
vergelijking met de tweewekelijkse
spuitschema's. InLelystad adviseerde
TOMCAST evenveel bespuitingen als
indetweewekelijkse schema's. De
dagen waarop inTOMCAST werd
gespoten, waren echter andere dagen
dan indevastetweewekelijkse sche-
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ma's. Gezien debetere bestrijding
van Septoriaheeft TOMCAST deze
(kritische) dagen goedbepaald. In
Meterik bestreed TOMCAST met
vier gerichte bespuitingen de ziekte
beter dan zestweewekelijkse bespuitingen.

Chloorthalonil ishet belangrijkste
preventieve fungicide waarmee
Septoria apiicola ingroenselderij kan
wordenbestreden. In ditproject is
aangetoond daterandere fungiciden
zijn diede ziekte effectief kunnenbestrijden metminder actieve stof.
Doordat detoelating van middelen in
kleinegewassen stagneert, zaldekomendejaren chloorthalonil het enige
fungicide ingroenselderij blijven. In
het tweede deel vanhetproject is aangetoond datermogelijkheden zijn om
chloorthalonil effectiever inte zetten
tegen Septoria apiicola. Alsdetemperatuur en derelatieve luchtvochtigheid inhetgewas worden gemeten,
geeft dit een mogelijkheid om metbehulpvan een beslissingsondersteunend systeem zoals TOMCAST, de
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bespuitingen beter tetimen. Dit heeft
eenbetere bestrijding tot gevolgen
kan afhankelijk van de weersomstandigheden ineen seizoen leiden tothet
besparen van één oftwee bespuitingen in vergelijking met een tweewekelijks schema. Opverzoek van knolselderij-telers beproeft Opticrophet
TOMCAST systeem opkleine schaal
in depraktijk. Wellicht dat deze ontwikkeling ook voor groenselderij van
belang kan zijn.

Voormechanische onkruidbestrijdinginderijismeer onderzoekvereist
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P.O. Bleeker endr. ir.R.Y. van der
Weide,PAV-Lelystad
Vooral in dekleinere gewassen
verdwijnen steedsmeer middelen
voorde chemische
onkruidbestrijding terwijl nieuwe
toelatingen zeldzaam zijn. Een
aanvullende mechanische
onkruidbestrijding zal in de toekomst
derhalve weerbelangrijker worden.
In demeestegewassen istussen de
rijen veelmogelijk. Hetprobleem is
vaak het onkruid in derij.Met de
volvelds-onkruideggen kan in een
aantal gewassen zeker een redelijke
onkruidbestrijding worden
verkregen, soms ten koste van enige
gewasbeschadiging. Er zijn echter
machines ontwikkeld die nieuwe
mogelijkheden bieden en in
meerdere gewassen ingezet kunnen
worden met minder kans op
beschadiging dan bij eggen.

Door aanvullende milieuvragen eneisen zal indekomendejaren een
aantal toelatingen voor de chemische
onkruidbestrijding in groenten ver-

dwijnen (tabel 1).Nieuwe toelatingen
voorkleine gewassen zijn vaakeconomisch niet aantrekkelijk voor de
chemische gewasbeschermingsindustrieen slechts beperkt haalbaar.
Aanvullende mechanische onkruidbestrijding wordt daardoor steedsbelangrijker omde strijd tegen het onkruid inde groentegewassen aante
gaan. Naast de gebruiksmogelijkheden van deeg en de schoffel indiverse groenten, dienen de mogelijkheden teworden onderzocht van een
aantal nieuwe machines die ook inde
gewasrij werken.

Onderzoek
Sinds 1997worden ophetPAV de
mogelijkheden onderzocht van
nieuwebetaalbare machines voor onkruidbestrijding inderij.Vanuit
Duitsland isdevingerwieder gehaald
envanuit Zweden detorsiewieder. In
1997werden demogelijkheden voor
deeg en de schoffel in geplante prei
en inijsbergsla nader onderzocht en
werd oriënterend indiverse gewassen
devingerwieder uitgeprobeerd. In
1998isinde onkruidbestrijdingsproeven in geplante prei enijsbergsla een
aantalveldjes behandeld met devingerwieder endetorsiewieder en werd
metbeide machines opeen aantal
praktijkbedrijven ervaring opgedaan.
Devingerwieder van deFirma Kress
(ziefoto) bestaat uiteen ijzeren schijf
voorzien van ijzeren pennen van on-

geveer 4cm aan derand met daarop
rubberen vingers van 9cm. Onderaan
de schijf zitten ijzeren pennen van ongeveer 6cmdietijdens de bewerking
indegrond steken. Dezeronde schijf
isonder eenbepaalde hoek aan een
steelbevestigd. Depennen onderaan
de schijf zorgen voor de aandrijving.
Derubberen vingers lopen door de
gewasrij en gooien klein onkruid en
watgrond uit derij.
Detorsiewieder van de firma
Moteska (ziefoto) werkt opeen heel
andere manier. Deze wieder bestaat
uit tweeverende ijzeren pennen van
10mm doorsnee diedoor de grond
slepen (liefst zodicht mogelijk bij de
gewasrij instellen).Door de rijsnelheid enhetveren van depennen
wordt degrond los gewerkt zelfs tot
inderij.Klein onkruid datdaar
groeit, wordt ontworteld en gedood.
Devingerwieder kost ongeveer 1100
gulden per gewasrij endetorsiewieder ongeveer 150gulden per gewasrij. Dekosten voor aanpassing van de
schoffelmachine komen daarnogbij.

Voorlopige resultaten
Deeerste ervaringen in 1997en 1998
leerden dat erveel mogelijk ismet
beide nieuwe machines invergelijking met deeg ende schoffel. In
1997werd devingerwieder uitgeprobeerd ingeplante knolselderij engeplante zaaiuien (kluitplanten 4cm) op
zware grond. Hetresultaat was goed.

middel

toegelaten inonder andere

toegelaten tot

opgebruik termijn tot

desmetryn (Semeron)
chloorbromuron (Maloran)
cyanazin (Bladex)
methabenzthiazuron(Tribunil)
prometryn/simazin (Camparol)
dinoterp (Herbogil)

koolgewassen
wortelen, selderij
prei,erwt, tuinboon
prei, tuinboon
prei, aardappel
boon, erwt

17-03-1999
01-10-1998
01-01-1998
01-12-1997
01-05-1999
01-07-1998

01-01-2000
01-10-2000
01-01-1999
01-01-2000
01-05-2001
01-07-1999

Tabel1.Enige herbicidendiebinnen enkelejaren verdwijnen.
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