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ir. C.L.M, deVisser, PAV-Lelystad
In deperiode 1994-1997 is in
veldonderzoek een systeem voor
geleide bestrijding van valse
meeldauw in uien, genaamd
DOWNCAST, getest en aangepast
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aan Nederlandse omstandigheden.
Het model bleekgoed te voldoen. Om
voorspellingen met DOWNCAST
mogelijk temaken, washet nodig
een bladnatmodel teontwikkelen en

mHiipr

te bestrijden

tetesten, dat opbasis van voorspeld
weereen voorspelling vande

Inleiding

bladnatduur kan leveren. Het

Valse meeldauw inuien wordt veroorzaakt doorPeronospora destructor.De schade kan groot zijn. Inhet
onderzoek waarover hier gerapporteerd wordt, zijn schadepercentages
gemeten van 7,21,34en 49% indien
deziekte nietbestreden wordt. De
ziekte wasin devijftiger jaren aleen
constante bedreiging voor de uienteelt, maar verdween inde zestigerjaren uitbeeld. Eind tachtigerjaren
kwam deziekte echter geleidelijk aan
terug en inmiddels moeten uientelers
er weer volop rekening mee houden.
De ziektekan onder controle gehou-

verschil tussen berekende
bladnatduur en waargenomen
bladnatduur vertoonde weliswaar
een grote spreiding, maar gebruik
van berekend bladnat leidde in
DOWNCAST niet tot belangrijke
verschillen in adviezen. De kwaliteit
van de weersverwachting bleek
echter zodanig dat in een relatief
groot aantal gevallen de

den worden met wekelijkse bespuitingen met dithiocarbamaten. Dezeoplossing stuit echter optwee bezwaren.
In deeerste plaats zou met dit advies
het gebruik van bestrijdingsmiddelen
gestimuleerd worden terwijl het streven gericht isopvermindering van
het gebruik. Indetweede plaats worden dithiocarbamaten inhet
Meerjarenplan Gewasbescherming
aangemerkt alsmilieukritische toepassingen. Om dezeredenen isbesloten een systeem voor geleide bestrijding teevalueren (DOWNCAST)
waarmee de inzetvan fungiciden gerationaliseerd kan worden. Ook isge-

omstandigheden die kunnen
resulteren in uitbreiding vande
ziekte, niet voorspeld worden. Dit
geeft het belang aan van goede
fungiciden met liefst een curatieve
werking. In onderzoek zijn middelen
getest die eengoed effect bleken te
hebben op valsemeeldauw en
bovendien een curatieve werking
hebben. In het onderzoek zijn verder
proeven uitgevoerd naar het effect
van thermische en chemische
plantgoedbehandeling ophet aantal
systemisch ziekeplanten. Dit
onderzoek maakte duidelijk dat een
thermische behandeling kort na de
oogst niet schadelijk isvoor
tweedejaars plantuien.
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Bladnatsensor diegebruikt isbijhettestenvanDOWNCAST. Desensorbestaat uittwee
parallel gewikkelde draden die bij aanwezigheid van vocht contact maken, zodat een
spanning gemeten kan worden.
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zocht naar alternatieven voor dithiocarbamaten, waarmee een beter effect
verkregen kan worden en die een systeem voor geleide bestrijding ondersteunen (curatieve werking).
Tenslotte is nagegaan of met een
plantgoedbehandeling primaire besmettingsbronnen verminderd kunnen
worden.

Proefopzet en uitvoering
Evaluatie DOWNCAST
Dit systeem, dat nagaat of de weersomstandigheden gunstig zijn voor uitbreiding van de ziekte, is geëvalueerd
met vangplanten. Dit zijn potten met
uienplanten die gedurende een beperkte periode (1-7 dagen) in een gewas worden blootgesteld aan de
ziekte en waarmee na afloop van de
incubatieduur van de ziekte (9-16 dagen) bepaald kan worden of in de bewuste periode de ziekte zich heeft
uitgebreid. Hiermee kan het resultaat
van de berekening van sporulatie en
infectie door DOWNCAST worden
geëvalueerd. In totaal zijn 42 series
potten met vangplanten gebruikt.
Daarnaast is op een aantal dagen (40)
waargenomen of de schimmel
's nachts verse sporen had gevormd.
Hiermee kan de berekening van de
sporulatie worden geëvalueerd. Naast
inhoudelijke evaluatie van DOWNCAST is gewerkt aan praktijkintroductie van het systeem en aan
koppeling met het bladvlekkenadviessysteem. Hiertoe moest het
systeem kunnen werken met weersvoorspellingen. Als consequentie van
deze eis moest een bladnatmodel
worden ontwikkeld en getest.
Middelenonderzoek
In overleg met fabrikanten van bestrijdingsmiddelen is in zes proeven
onderzoek verricht naar het effect
van nieuwe middelen op valse meeldauw. Het effect van deze middelen
is vergeleken met de standaard-toepassing (maneb/zineb) en met een
onbehandeld object. In vijf proeven
is getracht met kunstmatige inoculatie de ziekte in de proeven te introduceren.
Plantgoedbehandeling
In twee proeven is het effect nage-

lsymptomen vanvalse meeldauw inuien. Hetonderste bladisdusdanig sterkaangetast
daterooksymptomen vansecundaire aantasters tezienzijn.
model

berekening

waarneming
vangplanten
sporenvorming
welziekte geenziekte welsporen geensporen

oorspronkelijk welziektec.q. sporen
geenziektec.q. sporen
gewijzigd
welziektec.q. sporen
geenziektec.q. sporen
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2
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3
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Tabel 1.Aantalgevallen metovereenkomst entegenspraak tussen DOWNCAST en waarnemingen aan vangplanten enproductie van versesporen bijzowelhetoorspronkelijke alshet gewijzigdeDOWNCAST-model.
behandeling
onbehandeld
middel A
middel B
middel C
middel D
middel E
fluazinam 0,5 1 ha -1
maneb/zineb (35/35%) 3,0 kg ha -1

PAGV3599
PAGV3960
%ziekopl/9 opbrengst %ziekopl4/8 opbrengst
77
41
13
11
69
55
57
12

d
b
a
a
cd
bc
bc
a

60
64
65
60
56
61
63
62

ab
b
b
ab
a
ab
ab
ab

98
39
1
8
99
97
88
43

/a
b
c
c
a
a
a
b

47
a
d
71
c
63
c
62
51 ab
54 abc
55 abc
59 be

Opmerking:cijfers meteenovereenkomstige letterindezelfde kolomverschillenniet
significant vanelkaar.
Tabel2. Effectvandiverse middelen, toegepast ineenwekelijkse bespuiting, ophetpercentageplantengeïnfecteerdmet valsemeeldauw endeopbrengst(tonperha)in
deproevenPAGV3599 enPAGV3960 (beide zaaiuien).
behandeling

RH1576
3augustus

RH1590 PAGV3599 PAGV3960
26juni 8augustus 14augustus

onbehandeld
middel A
middel B
middel C
middel D
middel E
fluazinam 0,5 1 ha -1
maneb/zineb (35/35%) 3,0 kg ha -1

24,1
1,2
5,1
3,3
4,6
0,3
1,7
7,9

6,9
3,5
3,0
3,3
2,7
1,8
5,5
2,9

e
ab
c
b
c
a
ab
d

a
bc
bc
bc
bc
c
ab
bc

36,4
0,9
5,6
5,1
4,4
0,8
3,6
7,4

c
a
b
b
b
a
b
b

441
103
845
424
54
36
5
799

a
b
a
a
b
c
c
a

Opmerking:cijfers meteenovereenkomstige letterindezelfde kolomverschillenniet
significant vanelkaar.
Tabel3.Effectvandiversemiddelen, toegepastineenwekelijksebespuiting, op hetaantalbladvlekkenperdm2 bladoppervlak op hetoudste groene blad indeproevenRH1576
(zaaiuien),RH1590 (winteruien),PAGV3599 enPAGV3960 (beide zaaiuien).

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

19

Middelenproef inzaaiuien in1996 teLelystad.Rechts opdefoto zijn drie bedden die bespoten zijn met een effectiefmiddel en linksop
defoto driebeddenmet eenniet-effectief middel.

gaan van chemische dan wel thermischebehandeling van het plantgoed
ophet aantal systemisch zieke planten. Hiertoe isuitgegaan van plantgoed van eenbesmet perceel eerstejaarsplantuien. Inde eerste proef
werd dethermische behandeling kort
voor hetplanten uitgevoerd en inde
tweedeproef kort nahet drogen van
het geoogste materiaal.

Resultaten
Geleide bestrijding
Vandeintotaal 42 series vangplanten
bleek in slechts 18gevallen deberekening van DOWNCAST overeen te
stemmen met dewaarneming (welof
geenontwikkeling vandeziekteopde
vangplanten). De waarnemingen aan
devorming van verse sporen werd in
25van de40gevallen bevestigd door
hetmodel (tabel 1).Nagegaan is
welke onderdelen van DOWNCAST
voor degevallen van tegenspraak
zorgden. In deze onderdelen zijn wijzigingen aangebracht om het model
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beter inovereenstemming te brengen
met de waarnemingen. In tabel 1 iste
zien datdit uiteindelijk resulteerde in
een stijging van hetpercentage overeenstemming bij devangplanten van
43naar 71%enbij de sporenvorming
van 63naar 75%. De situaties waarin
DOWNCAST onterecht uitbreiding
van deziekte dan wel sporenvorming
berekent, kunnen zorgen voor niet
noodzakelijke bespuitingen. Dit type
van tegenspraak kwam uiteindelijk
voor in 17en 8%van degevallen bij
devangplanten respectievelijk de
waarneming aan sporenvorming. De
situaties waarin DOWNCAST een
waargenomen uitbreiding van de
ziekte dan wel een waarneming van
devorming van sporen niet berekent,
kan leiden tot onverwachte uitbreiding van de ziekte.Dit typevantegenspraak kwam nadoorvoeren van
dewijzigingen inDOWNCAST, voor
in 12respectievelijk 18% van degevallen.
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Het bladnatmodel isgetest opbasis
van waarnemingen aan de bladnatduur invijf uiengewassen, waaronder
eerstejaars (1)entweedejaars (2)
plantuien en zaaiuien (2).In totaal
waren 445 waarnemingen beschikbaar. Defrequentie van mogelijke
verschillen inbladnatduur tussen het
bladnatmodel en de waarnemingen is
weergegeven infiguur 1.Gemiddeld
genomen bleek hetverschil 18minuten tebedragen; in absolute termen
bedroeg het gemiddelde verschil echter 2,8 uren. De spreiding van het verschil was met een standaardafwijking
van 3,9 uren groot te noemen.
Nagegaan iswelk effect het gebruik
van berekend bladnat had opdeberekeningen met DOWNCAST. Ditis
gedaan met gegevens verzameld in
dezelfde vijf uiengewassen. Gebleken
is dat in 6% van het aantal dagen de
sporulatie-infectie-periode (SIP)gebaseerd opberekend bladnat niet
overeenkwam met de SIP gebaseerd
opwaargenomen bladnat. Decombi-

natie waarbij de SIPmet berekend
bladnat O (geen ziekte-uitbreiding)
was ende SIPmet waargenomen
bladnat 1of 2(uitbreiding van de
ziekte),kanpotentieel leiden tot niet
voorspelde uitbraak van deziekte.
Deze combinatie deed zich echter
slechts in 1%van het aantal dagen
voor. Daaruit kan worden afgeleid dat
het bladnatmodel zonder gevaargebruikt kan worden door DOWNCAST.Vervolgens isnagegaan in
hoeverre met weervoorspellingen (inclusief gebruik vanhet bladnatmodel)
sporulatie-infectie-periodes voorspeld
kunnen worden. Dit isgedaan opbasis van gegevens gemeten invieruiengewassen endebijbehorende dagelijkse weersvoorspelling. In totaal
werd een dag met SIP>1in slechts
23% van de gevallen één dag vooruit
voorspeld. Een dag met SIP=0werd
in 83%van de gevallen goed voorspeld. Bij een voorspelling twee, drie
of vier dagen vooruit veranderden
dezepercentages nauwelijks.
Middelenonderzoek
Intweeproeven, beide uitgevoerd in
Lelystad, kwam voldoende valse
meeldauw tot ontwikkeling om een
uitspraak tekunnen doen over de
werkzaamheid van demiddelen. De
resultaten vanbeide proeven zijn
weergegeven intabel 2.Uit detabel
blijkt dat demiddelen Ben Cde
enigemiddelen zijn met een goede
werking inbeide proeven. Beide middelen staan internationaal bekend om
hun curatieve werking enhun goede
effect opvalsemeeldauw. Het standaard-middel maneb/zineb hield de
ziekte goed onder controle inde eersteproef, maar bleek inde tweede
proef onvoldoende als gevolg van de
zeervroege aantasting door
Peronospora destructor. Verder was
middel Aindeproef PAGV3960 effectief bij debestrijding van valse
meeldauw totkort voor de waarneming op 14augustus: op 6 augustus
was nog maar 6%van deplanten aangetast, terwijl ditpercentage opdie
datum bij het standdaardmiddel alop
26% lag.Van demiddelen D,Een
fluazinam magnietveel verwacht
worden bij debestrijding van valse
meeldauw. Opbrengstderving alsge-

volg van valse meeldauw trad voornamelijk op in deproef PAGV3960
vanwege devroege start van deepidemie.
Nevenwerking op bladvlekkenziekte
Van belang voor dekoppeling van
DOWNCAST aan het systeem voor
geleide bestrijding van bladvlekkenziekte isde werking van de onderzochte middelen op bladvlekkenziekte.Intabel 3isdeze werking
aangegeven zoals geconstateerd in
vierproeven. Duidelijk blijkt dat maneb/zineb een onvoldoende werking
heeft, met namebij zware druk. Het
middel fluazinam blijkt een goede
werking tehebben gehad evenals
middel Een in ietsmindere mate
middel D.Demiddelen Ben C, effectief tegen valse meeldauw, blijken onvoldoende te werken tegen bladvlekkenziekte. Middel Aheeft een goede
werking getoond tegen bladvlekken.
Plantgoedbehandeling
Debeide proeven waarin het effect
van plantgoedbehandeling ophet
vóórkomen van primair zieke planten
nagegaan moest worden, hebben niet
aan deze verwachting voldaan. In
geen van beide proeven werden deze
zogenaamd systemisch zieke planten
aangetroffen. Wel bleek uit dit onderzoek dat een warmwaterbehandeling
vanhet plantgoed kort na de oogst

geen invloed had op de opkomst en
degewasgroei. Van een schadelijk effect was dus geen sprake.Een warmtebehandeling kort voorhet planten
bleek echter wel schadelijk (minder
opkomst; tragere begingroei).
Conclusies
Het onderzoek heeft uitgewezen dat
het aangepaste model DOWNCAST
met een waarschijnlijkheid van82%
uitbreiding van deziekte welzal herkennen. Voor een model isdit aante
merken als een goede prestatie. Met
een waarschijnlijkheid van 18%zal
DOWNCAST onder Nederlandse omstandigheden echter een uitbreiding
van deziekte niet als zodanig herkennen. Overigens traden devijf gevallen
die aan ditpercentage ten grondslag
lagen alleopindeproef PAV0139.In
deze proef was deziektedruk bijzonder groot, een situatie die inde praktijk niet zal vóórkomen. Bij een dergelijk grote ziektedruk wordt van een
model een grotere gevoeligheid verwacht dan indepraktijk doorgaans
nodig zal zijn. Als hulpmiddel bij het
rationaliseren van de middeleninzet
bij debestrijding van valse meeldauw
isDOWNCAST daarom geschikt.
Om deeventuele consequentie opte
vangen van demogelijkheid dat een
advisering uitblijft die wel op zijn
plaats zou zijn geweest, moet eentelerkunnen beschikken over effectieve
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Figuur 1. Verschil tussen berekende en waargenomen bladnatduur per dag van in totaal
445 dagen en vijf gewassen.
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middelen dieeen eventuele aantasting
kunnen 'bevriezen'. Het onderzoek
heeft aangetoond dat deze middelen
inpotentie aanwezig zijn.
Inhet voorgaande isbetoogd dat het
nodig isomDOWNCAST niet alleen
tegebruiken omteonderkennen of er
recent gevaar is geweest voor deuitbreiding van deziekte, maar ook om
ditgevaar tevoorspellen. Dit maakt
het mogelijk ompreventief werkende
middelen inte zetten en om eenkoppeling met het adviessysteem voor
bladvlekkenziekte tot stand tebrengen. Hetis immers van belang omin
gevalvan advisering voor debestrijdingvan één ziekte nategaan of op
korte termijn ook een advies voor de
andere ziekte gegeven zal worden.
Ommet weersvoorspellingen tekunnen werken, ishetbladnatmodel ontwikkeld. Hetverschil tussen debladnatduur berekend volgens dit model
enwaargenomen met debladnatsensoren,vertoonde weliswaar een
grote spreiding,maardeconsequentiesbij inpassing in DOWNCAST
bleken zeerbeperkt. Daarentegen gaven deresultaten aandat de weersverwachtingen éénof meer dagen vooruit ineen hoog percentage van de
gevalleneenberekening van eensporulatie-infectie-periode (SIP)niet
konden voorspellen. Dit betekent dat
hetregelmatig zal gebeuren dat geen
SIPwordt voorspeld, maar wel wordt
berekend opdedagvan adviesaanvraag.Opdeze dag wordt voor deberekening vande erbij horende SIP
vooreen belangrijk deel teruggegrepen ophistorisch weer (gegevens van
devoorgaande dag)en voor een (beperkt)deel opvoorspeld weer van de
dagvan adviesaanvraag zelf (indien
's ochtendsadvies wordt aangevraagd).Dit benadrukt hetbelang van
debeschikbaarheid van effectieve
middelen metenigecuratieve werkingenvan denoodzaak om dagelijks advies tevragen en snel tereageren opgegeven adviezen.

warmwaterbehandeling niet leidt tot
schade indien ditkort na deoogst en
het drogen van het plantgoed gebeurt.
Bij sjalotten isinhet verleden bewezendathet aantal systemisch zieke
planten (deprimaire besmettingsbronnen) sterk wordt verminderd door een
warmwaterbehandeling bij eenzelfde
temperatuur en duur van blootstelling.
Verwacht mag derhalve worden dat
een warmwaterbehandeling van plantgoed toteen vermindering vanprimaire infectiebronnen kan leiden.

Gezien deresultaten lijkt eenrol weggelegd voor DOWNCAST alshulpmiddel bij het rationaliseren van de
spuitbeslissingenterbestrijding van
valsemeeldauw inuien.In de periode
1995-1997ismedewerking verleent
aandepraktijkintroductie van
DOWNCAST door het ATCen het
tot stand brengen van een adviesprogramma doorOpticrop.Inhet kader
van dit introductietraject is ook een
koppeling tot stand gebracht tussen
DOWNCAST enerzijds en weersverwachtingen enhet adviessysteem
voor bladvlekken anderzijds.
Demiddelen dieeengoede werking
hebben opDOWNCAST zijn opdit
moment nog niet toegelaten. Dekoppeling van DOWNCAST aanhet adviessysteem voor bladvlekkenziekte
heeft duidelijk gemaakt dat erbehoefte is aan gegevens overde werkzaamheid van diverse middelen op
zowel valse meeldauw als bladvlekkenziekte incombinatie met de bijbehorende werkingsduur.
Gezien de technische problemen die
eendergelijke behandeling metzich
meebrengt, ishetniet te verwachten
dat dezeindegangbare teelt opgang
zalvinden. Ditkan temeer verwacht
worden daarhet keuringssysteem van
plantuien voorwaarden stelt aanhet
optreden van valse meeldauw ineerstejaars plantuien.

Een effect van dethermische behandeling vanplantgoed omprimaire infectiebronnen teverminderen, isin
hetkader vandit onderzoek niet aangetoond. Welis bewezen dat een
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