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De weersomstandigheden rondom de
toepassing gewasbeschermingsmiddelen zijn vangroot belang voor
deeffectiviteit. Welke meteoomstandigheden van belang zijn,
hangt sterk af van het soort
(herbicideffungicide, etc.)en het
type(de wijzevan formuleren).
Enige kennis omtrent deze zaken
kan er voorzorgen datgeheel of
gedeeltelijk mislukte bespuitingen

om hierrekening mee te houden,
want ditheeft een grote invloed opde
opnamemogelijkheden van veel gewasbeschermingsmiddelen.
Ook de luchttemperatuur kan sterk afwijken. Deluchttemperatuur kan op
heldere, stralingsrijke dagen overdag
gemakkelijk 5eCtot 7QC hoger zijn
dandeluchttemperatuur op standaard-hoogte, 's Nachts kan dit andersom het geval zijn. Deze afwijkingen van demeteo-omstandigheden in
het gewas zijn wel zeer belangrijk om
enigszins tekunnen beoordelen of een
plant goed in groei isen of demiddelenmakkelijk kunnen worden opgenomen en getransporteerd.

voorkomen kunnen worden.

Meteorologische grootheden zoals
straling, temperatuur, neerslag, wind
en relatieve luchtvochtigheid zorgen
voor een sterkebeïnvloeding van de
effectiviteit van een gewasbeschermingshandeling. Enerzijds doordat de
planten, schimmels en insecten door
dezeomstandigheden beïnvloed worden, anderzijds doordat de middelen
directof indirect inhun werking beïnvloed worden door deze meteo-omstandigheden.
Voor een goedeinterpretatie moet er
wel naardemeteorologische omstandigheden inhet gewas gekeken worden.Daar moet het immers gebeuren.
Demeteo-omstandigheden inhetgewaskunnen sterkafwijken vandiegemetenopstandaard-hoogte (150cm).
Gemiddeld genomen isde relatieve
luchtvochtigheid (RV) ineen (vol)gewas hoger vergeleken met deRV
op standaard-hoogte. Vroeg inhet
voorjaar of inperioden dat het gewas
slechts gedeeltelijk degrond bedekt
isdeRV overdag echter veel lager
tijdens zonnigeperioden dan deRV
op standaard-hoogte. Het is belangrijk

Deweersomstandigheden tussen de
planten hebben veel invloed opde
planten zelf.Schrale omstandigheden,
dus omstandigheden meteen lage
RV,veel straling en een vochttekort
bij dewortels zorgen vooreen sterke
afharding van deplant. Deplant beschermt zichtegen een tegrote verdamping en zeteen relatief dikke
waslaag af. Deze waslaag istegelijkertijd ook weereenpantser tegen de
opname van een groot aantal (vooral
polair geformuleerde) gewasbescher-
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mingsmiddelen.Eengoed voorbeeld
waarbij hetcultuurgewasmoet wordenbeschermddoormiddel vande
waslaag tegen gewasbeschermingsmiddelen isdeBasagran-bespuiting
inerwten.Globaalishetzodat vochttekortbij dewortels,eenhoge stralingeneen lageRVzorgenvoor veel
wasafzetting vandeplanten eneen
moeilijke opnamevandemeeste middelen door deplant.Groeizaam, donker weermetregelmatig neerslag
zorgt voor goede opnamemogelijkheden doordeplant.

Vrijwel alle gewasbeschermingsmiddelen wordeninhunwerking beïnvloed door meteo-omstandigheden.
Herbiciden
Bodemherbiciden alsmetribuzin (onder andere Sencor)en pendimethalin
(Stomp) wordenbijvoorkeur opeen
vochtige grondgespoten.Daarna is
een korte drogeperiodevanbelangen
vervolgens neerslagomhet middel
dieperindegrondtelaten dringen.
Voor een goedeopnamevancontactherbiciden engroeistoffen (onder andere MCPA)iseenbewolkte, groeizameperiodeeneenvochtige grond
gedurende 2à3dagenvóór toepassen
van belang.
Deresultaten vaneenproef waarin dit
nog eens verduidelijkt wordt, zijn
vermeld intabel1.
Indezeproef isnaasthetresultaat van
verlaging vandedosering ookgekeken naar de invloedvan weersomstandighedenrondomdebespuiting.
Debehandelingen indeproef zijn

dosering %

strategie

100
50
25
12,5
25
100
50
25
12,5

A
A
A
A
B
C
C
C
C

ereprijs

kleefkruid

100
100
99
94
100
90
72
28
32

100
95
96
82
93
99
99
99
95

42

10

Tabel 1.Percentage bestrijding van onkruiden na gebruik vanverschillende doseringen
VerigalD en Starane.
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gespotennaeenaantal dagen groeizaamweer (strategie A),ééndagna
weersomslag vanschraal weer naar
groeizaam weer (strategieB)en na
een aantal dagen droog, zonnigen
schraal weer (strategieC).
Uitderesultaten isteherleiden dat de
waterachtig geformuleerde VerigalD
diedeereprijs moet bestrijden duidelijk relatie vertoont metdeweersomstandigheden voorhettoepassen.
Hetmiddelgespotentijdens strategieA
geeft opereprijs goederesultaten,bij
alledoseringen.Gespoten tijdens strategieCzijn dieresultaten veelminder
enalleendetweehoogste doseringen
geveneenvoldoenderesultaat.
Bijdeolieachtiggeformuleerde Starane
zijn eigenlijk geenrelatiesteontdekken
metdeweersstrategieën. Inhetalgemeen scoordedezebehandeling bijalle
strategieën endoseringen voldoende.
Uitdezeproef kan dus geconcludeerd
worden datbijdepolair (waterachtig)
geformuleerde producten ereen duidelijke relatie istussen hetweeren
hetbehandelingsresultaat. Groeizame
omstandigheden vóórdetoepassing
zorgen voor goederesultaten, zelfs
met (zeer)lage doseringen.
Omstandigheden waaronder deplanten afharden, zorgen vooreen veel
minder resultaat.
Fungiciden
Ook voordeopname vansystemisch
werkende fungiciden (zoals demeeste
graanfungiciden) zijndemeteo-omstandigheden vande2à3dagen voortoepassing vanbelang. Voor deze beide
groepen (contactherbiciden ensystemischefungiciden) ishetverder vanbelang datereen neerslagvrije periode
is tijdens ennabespuiten.Ditlaatste
iswelafhankelijk vandeformulering.
Bij decontactfungiciden ishetweer
voorafgaand aandebehandelingvan
minder belang. Hierisechterhetweer
tijdens en(kort)nadetoepassingerg
belangrijk. Droog, zonnig weer zorgt
vooreenzeer snelle aandroging.
Insecticiden
Voor deinsecticiden ishetvanbelang
dat deze toegepast worden ineenperiodedaterweinig neerslag valtener
nadebehandeling zominmogelijk
(zonne)stralingisendetemperatuur
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grafiek vandeeffectiviteit isperuur
aangegeven hoe grootde effectiviteit
is. Geen oforanje staafjes gevenaan
datde effectiviteit opdatgedeeltevan
dedag onvoldoende is.Witte staafjes
geven aandatdeeffectiviteit op dat
moment gemiddeld isendezwarte
staafjes geven aandatde effectiviteit
opdieurenvandedagoptimaal is. In
zo'n geval zouerookmeteenlagere
dosering gespoten kunnen worden
met goed resultaat.Indeonderste
grafiek iseenlijn tezienvan de
windsnelheid opspuitboomhoogteen
staafjes vandeneerslagverwachting.
In 1997 zijn ermet verschillende studiegroepen ervaringen opgedaanmet
beide systemen. Dezeervaringen zijn
weer gebruikt omhetcomputersysteeminhetwinterseizoen 1997/1998
opeenaantalpunten teverbeteren.

niet extreem hoogis.
Kortom,hetiseen ingewikkeldemateriewaarbinnenookdeaardvandeformuleringnogeenbelangrijkerol speelt.

Kennis toegartke!l|i
Om deze ingewikkelde kennistoegankelijker temaken,iserinhetGEWIS-project eenpapieren waaieren
een computerversie metdezelfde
naam ontwikkeld. GEWIS staat voor
Gewasbeschermings- EnWeerInformatieSysteem. Hetiseensamenwerkingsproject tussen hetPAV,
DLV, Opticrop,LTOenATC.
Binnenhetcomputerprogramma van
GEWIS wordendeinformatie vande
gemeten meteo-omstandigheden inhet
gewasendevoorspelde weersgegevensuitdeweersverwachting gecombineerd met alleinformatie vanhet
middeldatgespoten zalworden. Dus
alsditmiddel bijvoorbeeld doorde
plantmoet worden opgenomen, wordt
erberekend hoede opnamemogelijkhedenvanhetbetreffende gewaszich
delaatstedagenvoor toepassen hebbenontwikkeld (dusdeafhardingvan
deplant).Verderwordt berekendhoe
ditmiddelreageert opdeopnametoestand enomstandigheden vanhetdesbetreffende middel.Een voorbeeld
wordthierbij gegeven voorhet middel
Decis (delthamethrin 25EC)inaugustusvanhetafgelopen jaar.
Indefiguur iseentweetal grafieken
tezien:debovensteisvande effectiviteitvanhetmiddel,deondersteis
van despuitomstandigheden. In de

Waserafgelopen seizoen niet de mogelijkheid omverschillende werkzame stoffen grafisch onder elkaarin
één scherm tebekijken, ditseizoenis
dat wel mogelijk. Ook wordterin een
aantal gevallen aandehand vande
omstandigheden geadviseerd om met
een lage dosering tespuiten.Ditkan
onder anderehetgeval zijn bij de
bladherbiciden, degroeistoffen, de insecticiden endegroeiregulatoren.
In 1998wordthetsysteem verdergetestinakkerbouwstudiegroepen.Aan
heteindvan1998wordthetproject
afgesloten.
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Figuur1. EffectvandelthamethrinberekendmetGEWIS.
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gelegerde planten. Bij deoogst werd
per veldje enper sortering deopbrengst bepaald. Ophet oogsttijdstip
werd ook de spruitkwaliteit beoordeeld. Nadeoogst zijn de wortels
uitgegraven en allerlei waarnemingen
aanhet wortelgestel gedaan.
1 0 n mC38pti%AJi(F¥*m

Spruitkool wordt momenteel
voornamelijk als kluitplant
opgekweekt Als in verband met het
weerniet kan worden geplant,
kunnen kluitplanten immers beter
worden bewaarddan losse planten,
Tienjaar geleden voerdedelosse
plant echter nog deboventoon. Met
deopmars vandekluitplanten komt
de vraagnaar voren of ertussen de
diverseplanttypen verschillen zitten.
Bij het afleveren van kluitplanten
spelen vooraldegezondheid, de
kleur, de uniformiteit en degrootte
vandeplant een rol. Tijdens het
uitplanten zijn met name de
stevigheid,hetpercentage missers
en/of inteelt en hetgemak waarmee
dekluitjes uitdetray kunnen
wordengetrokken van belang.

OpPAV-Zuidwest werd in 1995onderzoek gestart naar het effect van het
type kluitplant opdelegering van
spruitkool. Hierbij werden vier planttypen bekeken: quicktray-plant, stertray-plant, W-tray-plantende losse
plant. Perplanttype kwamen alle
planten van één plantenkweker. Voor
deproef werd deTex-plantmachine
gebruikt. Alleen delosseplanten zijn
met deAccord geplant. In 1996werd
deproef herhaald metquicktray-plantenen stertray-planten van diverse
plantenkwekers. Iederplanttype werd
opeen diepte van 6en 8cmuitgeplant.In 1997is er ook nog eenobject terplaatse zaaien toegevoegd om
vooral het wortelgestel van de ter
plaatse gezaaide planten tevergelijken metdekluitplanten. Deproeven
werden uitgevoerd met hetras Ajax.
Tijdens de teelt zijn er waarnemingen
aan het gewas gedaan.Er is gekeken
naar gerealiseerde plantdiepte, aantal
bladeren, lengte, stevigheid en aantal

In 1996waren degeperste stertrayplanten iets lichter enkleiner. Deze
planten groeien blijkbaar iets minder
snel weg, want ongeveer twee weken
nahetplanten waren zenog steeds
ietskleiner en lichter dan de andere
planttypen. Bij hetplanten isdelosse
plant zwaarder en langer dandeandere planttypen.
Wat gewicht en lengtebetreft bleven
in 1997deterplaatse gezaaideplanten iets achter bij de andere planttypen. Dezeplanten groeien dus iets
minder snel weg.Dequicktray-planten endelosseplanten groeien daarentegen erg snelweg.
In 1995ontstondbij degeperste stertray-planten vlaknahetplanten aleen
kromming netbovendegrond.Het
hypocotylvandeplantwastoente
lang.Dithadechtergçengevolgen
voordestevigheid laterinhetseizoen.
In 1995waren op 15augustus voor
het eerst verschillen in stevigheid te

Eenmaal ophetproductieveld komt
het aan opdesnelheid van weggroei,

1995

1996

1997

5,0
5,9

5,9
7,1
6,8
6,0
6,7

5,8
6,4
6,7

plukken bemoeilijkt. Dit houdt in dat

quicktray
geperste stertray
losgevulde stertray
W-tray
losse plant
ter plaatse zaaien

ook dearbeidsprestatie lager uitvalt.

1=zeer slapgewas;

9 =zeer stevig gewas.

1995

1996

1997

16
7

43
20
25
40
26

29
25
23

degevoeligheid voordroogte en de
stevigheid ofwel demate van
legering. Een groot nadeel van het
legeren vanplanten isdatdit het

Niet alleplanten zijn gevoelig voor

6,9
6,5

5,7
7,7

Tabel 1.Beoordeling stevigheidper planttype.

legeren. Het isdan ook devraag
welkefactoren van invloed zijn op
destevigheid van een spruitkoolgewas.Hierbij valttedenken aan
het typekluitplant, maar ook aan de
grondsoort, degebruikte plantmachine, deplantdiepte, het ras,de
bemesting en het water.

quicktray
geperste stertray
losgevulde stertray
W-tray
losse plant
terplaatse zaaien

4
7

32
14

Tabel 2. Percentage gelegerde planten (%)per planttype.

P A V - B U L L E T I N V O L L E G R O N D S G R O E N T E T E E L T - MEI1 9 9 8

29

