Ziektebestrijding in winterrogge
ing. K.H. Wijnholds, PAV Noord
Noordoost
Injaren meteenhogeziektedruk kan
eenziektebestrijding in winterroggeeen
aanzienlijkemeeropbrengst geven.
Naast meeldauwen bladvlekkenziekte
kanmetnamebruineroest veelschade
doenbijdenieuwe hybriderassen.
Bestrijding metdereeds langertoegelatenmiddelen(BayfidanenCorbel) heeft
slechtseenbeperkteffectopbruine
roest Omheteffect vandenieuwemiddelen,dezogenaamde triazolen tetoetsen,zijn opdeproefboerderijenH
Kompas enKooijenburg proefvelden
aangelegdindejaren 1994tlm 1996.

Proefopzet en uitvoering
Gezien de goede werking van deze
nieuwe middelen op roest in tarwe,
zijn naast de adviesdoseringen tevens
enigeobjecten opgenomen meteenlagere dosering en/of een vroeg tijdstip.
Resultaten
De ziektedruk was perjaar nogal verschillend. In 1994 is alleen op 't
Kompas een proef aangelegd en was
de ziektedruk erg laag; er was sprake
vaneenlichteaantasting doordebladvlekkenziekte Rhynchosporium. In
1995wasdeziektedruk opbeide locaties laag en bleef in het begin beperkt
tot een lichte aantasting door de bladvlekkenziekte Septoria nodorum.
Later inhet seizoen was met name op
Kooijenburg sprake van een behoorlijke aantasting door bruine roest,
Puccinia recondita. Op de onbehandeldeveldjes liepdeaantasting vande
halmen op totruim 80%.In 1996was
er sprake van een zware meeldauwdruk. Indatjaar iseen aantal objecten
op een vroeg moment ingezet om het
bestrijdingseffect met name op meeldauw te toetsen. Aangezien niet voor
alle middelen jaarlijks een proefontheffing isverkregen,verschilthetaantalproefjaren per middel enigszins.
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Conclusie
Het onderzoek ziektebestrijding in
winterrogge was met name gericht op
de bestrijding van bruine roest
Puccinia recondita, in hybride-rogge.
Naast de reeds toegelaten middelen is
ookheteffect vandenieuweremiddelen onderzocht.
In de onderzoeksjaren 1994 t/m 1996
kwam weinig bruine roest voor. De
gerealiseerde meeropbrengsten zijn
naast de bestrijding van bruine roest
Puccinia recondita in 1995 op
Kooijenburg, toe te schrijven aan de
goede bestrijding van verschillende
bladvlekkenziekten zoals Septoria
nodorum in 1995op de beide locaties
en Rhynchosporium in 1994 op 't
Kompas en aan de bestrijding van
meeldauw Erysiphe graminis in 1996
opdebeide locaties.
Onafhankelijk van de optredende
ziekte, kan met het nieuw toegelaten
middel Opus Team, door een eenmalige bespuiting in de periode van begin aantasting (half mei) tot het in aar
komen (begin juni) van de rogge een
betere bestrijding van ziekten worden
verkregen dan metdeoude middelen.
Een vroege bespuiting bij het begin
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van de aantasting heeft een groter opbrengsteffect dan een bespuiting op
een later tijdstip, zodat in de praktijk
de nadruk zal moeten liggen op een
vroege signalering en bestrijding van
deziekte.
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en Chebben geen toelating in winterrogge.

Tabel 1. Middelen, doseringen, aantalproefvelden enjaren vantoepassingalsmedede
gemiddelde relatieve opbrengsten opde locaties 'tKompas en Kooijenburg.
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