Minder gebruik fungiciden in uien door
nieuwe spuittechnieken
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Omte onderzoeken ofde spuittechniek
met luchtondersteuning mogelijkheden
biedt voorvermindering van hetfungicidengebruik,zijn onderandere inuien
veldproevenaangelegd. De inzet vandiversedoseringen, spuitvloeistofhoeveelheden enspuitintervallen hadden tot
doelde verschillenineffectiviteit tussen
despuittechnieken metenzonderluchtondersteuningzichtbaar temaken. Uit
ditonderzoek isgebleken dat metluchtondersteuning meerspuitvloeistof op
het uiengewasgedeponeerd wordt Dit
komt nietnaar vorenbijde ziektewaarnemingen, maar welinde gewichtsopbrengst binnenhet14-daagsspuitinterval. Een spuitinterval van 7dagen geeft
echterdebestebestrijding vandebladvlekkenziekte(Botrytis squamosa) en
ookdehoogstegewichtsopbrengst De
50%-dosering isinallegevallen het
zwaarst aangetast
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Figuur1.Gemiddelde depositie per bladalspercentage vande verspoten hoeveelheid
vloeistof, bovenin, inhetmidden enonderin hetuiengewas(1992).

In het kader van het MJPG-onderzoeksprogramma emissiebeperkende
toedieningstechnieken is in de jaren
1991 t/m 1994 in een veldproef te
Lelystad onderzocht inhoeverre deinzet van de spuittechniek met luchtondersteuning mogelijkheden biedt tot
vermindering van fungicidengebruik
met handhaving van een optimale beheersing van schimmelziekten. Ditonderzoek is uitgevoerd in de gewassen
aardappelen, wintertarwe en uien. In
ditartikelwordtingegaanophetonderzoek in uien (Hysam). Dit laatste gewas ismede gekozen vanwege zijn afwijkende habitus (cilindervormige
bladerenvanuitéénpuntvlakbovende
grond omhoog groeiend) en vanwege
de vele toepassingen van fungiciden
dienodigzijn omdebladvlekkenziekte
ondercontrole tehouden.
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Er is gespoten met een Hardi-Twin
met luchtondersteuning en volgens de
meer gangbare methode zonder luchtondersteuning. De bespuitingen zijn
gestart zodra de eerste bladvlekken
veroorzaakt door Botrytis squamosa
te zien waren. Er is gespoten met
Daconil M(in 1992metAllure) ineen
doseringenreeks van 100%, 75% en
50% opgelost in 200 liter per ha en
100 liter per ha (volume) in een frequentie van 7en 14dagen. Hoewel de
proefopzet in allejaren hetzelfde was,
moest in het eerste en derde jaar een
behandeling komen te vervallen. In
1991 is alleen gespoten met een hoe-

veelheid spuitvloeistof van 200 liter
perha, terwijl in 1993alleen de spuitinterval van 14 dagen is uitgevoerd.
Vanaf vlak voor de eerste bespuiting
tot aanhettijdstip waarop de bladeren
gingen strijken, is afhankelijk van het
aantastingsverloop, wekelijks van 20
planten per behandeling het aantal
bladvlekken per blad bepaald. Bij de
oogst is van 15 m2 per veldje het gewicht van deuien bepaald. In 1991en
1992 zijn depositiemetingen uitgevoerd in het gewas om te achterhalen
of er een relatie gelegd kan worden
tussen de hoeveelheid middel op de
bladeren endeoptredende ziekte.
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Figuur2. Gemiddeld aantal bladvlekken perplantperspuitinterval, voor dejam 1991,
1992,1993en 1994.
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gen optraden. Indejaren 1991en 1992
was het verschil tussen behandeld en
onbehandeld duidelijk zichtbaar.

XI
-f^-n-it

1992

1993

1994

Figuur3. Gemiddeld aantalbladvlekkenperplantper hoeveelheid spuitvloeistofbinnen
het14-daagsspuitintervalvoordejaren 1992 tlm 1994.

Resultaten en bespreking
Depositiemeting
Om te kunnen meten hoeveel spuitvloeistof ophet gewas terecht komt, is
vlak voor het spuiten op diverse plaatsen in de proef chromatografiepapier
om uienbladeren gewikkeld en zijn er
stukken filterdoek boven en inhet gewas geplaatst. Uit de verwerking van
de depositiemetingen van 1992 blijkt
dat de bespuitingen met luchtonder-

steuning procentueel gezien de meeste
spuitvloeistof (en dus ook fungicide)
op de uienplant deponeren (figuur 1).
Ziektemetingen
In 1993 was de infectiedruk dermate
hoog, dat de 14-daagse bespuitingen
nauwelijks effect sorteerden. In 1994
was de infectiedruk daarentegen te
laag, zodat er geen relevante verschilleninaantasting tussen de behandelin-

Spuitmachine metluchtondersteuning.
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Spuitinterval
Om te onderzoeken welke behandeling het grootste effect geeft in de bestrijding van de Botrytis-bladvlekken,
zijn de afzonderlijke hoofdfactoren
met elkaar vergeleken en daarna de
combinaties van de diverse factoren.
Het effect vanhet spuitinterval springt
daarbij inhet oog.In figuur 2isduidelijk zichtbaar datbij een flinke aantasting een zevendaags spuitschema altijd een betere bestrijding geeft dan
een tweewekelijks schema. Dit effect
is in 1991en vooral in 1992 ook terug
te vinden in de gewichtsopbrengst.
Hoeveelheid spuitvloeistof
Het verschil in hoeveelheid spuitvloeistof is verkregen door de rijsnelheid van de trekker te variëren, zodat
de druppelgrootte hetzelfde bleef. In
1992en 1993 wordt vooral binnen het
14-daags spuitinterval een betere bestrijding van de bladvlekken bereikt

met een hoeveelheid spuitvloeistof
van 200 liter per ha (figuur 2).
Binnen het zevendaags spuitschema is het effect van de hoeveelheid spuitvloeistof niet meetbaar, omdat het aantastingsniveau
daar lager ligt.
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Dosering
Wat de doseringen betreft blijkt de
50% te weinig bescherming te bieden. De 75% geeft wisselende resultaten.De 100%geeft inhetalgemeen de beste bestrijding van
bladvlekkenziekte. Dit is echter
nietindeopbrengst terugtevinden.
Techniek
Het techniekeffect dat duidelijk
naar voren komt bij de depositiemetingen van 1992 is niet terug te
vinden in de ziektebestrijding.
Verrassend genoeg is er wel een
tendens terug te vinden in de opbrengstgewichten. Daar blijken,
binnen het 14-daags spuitschema,
bij de doseringen 100%en 75%de
bespuitingen met luchtondersteuning in alle proefjaren een iets hoger gewicht op te leveren dan de
gangbare bespuitingen (figuur 4).
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Figuur 4. Gemiddelde opbrengst in kgper 15 m2per spuittechniek per dosering.

repassing
Uit de gerapporteerde resultaten
blijktnietdatspuitenmetluchtondersteuningeenflinke reductiein fungicidengebruikinuientotgevolg heeft.
Deaanschaf van spuitapparatuur met
luchtondersteuning om alleen het
middelengebruik terug te dringen, is
ookalsdeopbrengstverhoging wordt
meegerekend, economisch niet haalbaar.

Het grootste bestrijdingseffect
komt op rekening van het spuitinterval. Bij matige tot zware infectiedruk iseen 14-daagse toepassing
van een fungicide niet afdoende.
Hanteert men een 14-daags spuitschema, dan gaan ook de hoeveelheid spuitvloeistof en in mindere
mate de techniek een rol spelen.
Met het fungicide verspoten in 200
liter water per hectare worden de
bladeren beter beschermd tegen de
bladvlekkenziekte. Spuiten met
luchtondersteuning geeft meer fungicideophetbladenblijkt teleiden
tot een iets hogere gewichtsopbrengst. Dittechniekeffect kanechter niet verklaard worden aan de
hand van de ziektewaarnemingen,
want het aantal bladvlekken per
plant is wat de spuittechnieken betreft niet verschillend.
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