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Voorwoord
Binnen het praktijkonderzoek voor devollegrondsgroenteteelt isop het PAGVende ROC's
de laatste jaren zeer veel werk uitgevoerd rondom de gewasbescherming. Op een aantal
deelgebieden zijn voor de praktijk relevante resultaten behaald, die ook hun weg naar de
telers steeds meervinden.Wijstellen hetzeer opprijs omdevorderingen inhetonderzoek
met betrekkingtot de gewasbescherming indevormvan eenthemadagte presenteren.Bij
desamenstelling van hetprogrammavoor dethemadag moest eenaantal keuzengemaakt
worden. Daarbij is met name ingespeeld opdezo belangrijke relatie tussen gewasbescherming ende kwaliteit van het produkt. Hetaccent van dethemadag ligt dan ookzeernoodzakelijk op de perspectieven van een verantwoorde beheersing van aantastingen, veroorzaaktdoorschimmels,bacteriënofinsekten.
Verantwoordbetekent indit verbanddater rechtgedaanwordtaandeverminderingvande
afhankelijkheid vanchemischegewasbeschermingsmiddelen endefeitelijke reductievande
inzet. Dit in het kader van de beleidsdoelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming. Verantwoord betekent echter ookdat er recht gedaanwordt aandeeisvandemarkt
daterkwalitatief hoogwaardigeproduktengeteeldkunnenblijven worden.
Dat deze themadag niet ingaat op de perspectieven ten aanzien van het verminderen van
hetgebruikvannematicidenenherbiciden,wilnietzeggendat hetonderzoek daaraangeen
aandacht schenkt. Ook deze onderwerpen staan centraal in het praktijkonderzoek, maar
passenwatmindergoedbijhetgekozenthema.
Naast de bijdragen gericht op een verantwoorde beheersing van schimmel-, bacterie- en
insektenaantastingzalookaandachtgeschonkenwordenaandemogelijkhedenvangeautomatiseerdeteeltbegeleiding,omzoweldebeleids-alsdebedrijfsdoelstellingen terealiseren.
Tot slot zal er aandacht geschonken worden aan de perspectieven van de biologische
beheersingen/ofbestrijdingvanschimmelziekten.
Wij hopen met deze themadag vanuit het praktijkonderzoek een wezenlijke bijdrage te
leverenaan:
- het haalbaar makenvaneeneconomisch-enmilieutechnisch verantwoorde produktievan
vollegrondsgroenten;
- hetinvullenvandebeleidsdoelstellingenvanhetMeerjarenplan Gewasbescherming;
- het stimuleren van de discussie tussen het praktijkonderzoek en belanghebbenden inde
sector omtrent de onderhavige problematiek, teneinde met de beschikbare capaciteit zo
goedmogelijkintespelenopdevragenvanuitdesector.
Vanaf dezeplaats zeg ikdeinleiders enallendiebijdevoorbereiding van het themaboekje
endeorganisatievandezedagbetrokkenwarenvanhartedankvoorhuninzet.
Een bijzonder woord van dank geldt voor de 'gastsprekers' van IPOen PD,alsmede voor
hetIKC-agvalsmede-organiserendeinstantie.
DedirecteurPAGV,
ir.A.J.Riemens

Noodzaakenkansenomhetgebruikvangewasbeschermingsmiddelenindevollegrondsgroentetebeperken
P.Sterrenburg,IKC-agv
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat de laatste tijd ter discussie.
Enerzijds komt dit door het beleid van de
overheid die het gebruik tot aan het jaar
2000 met 50%wenst te reduceren en milieukritische toepassingen van bepaalde middelen wil verbieden. Anderzijds wordt de
vraag van de consument naar produkten die
met zo weinig mogelijk inzet van chemische
middelen zijngeteeld steeds groter.
Ook het buitenland stelt steeds hogere eisen
aan de manier van telen.Zo weinig mogelijk
het milieu belasten is ook daar de drijfveer.
Vooral in Duitsland, een belangrijk afzetgebied van in Nederland geteelde produkten, leeft ditzeer sterk.

Noodzaak
Internationale studies hebben aangetoond
dat zonder gewasbescherming, en zonder
het gebruik van chemische middelen, opbrengstverliezen worden geleden tot 40%.
Ook in de vollegrondsgroenteteelt zijn veel
voorbeelden bekend van oogstverliezen en
vooral ook van kwaliteitsverlies als gevolg
van aantastingen door met name schimmels
en insekten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
aantastingen inprei. Daarin zijn ditjaar grote
problemen geweest mettrips, metals gevolg
veel afkeuringen op de veiling. Ook in ijssla
zijn de problemen met luizen ook dit jaar
weer zeer groot geweest. Bovendien nemen
door het jaarrondtelen van bepaalde gewassen, zoals bloemkool en prei, de problemen
met schimmelaantastingen, zoals Mycospaerella (ringvlekkenziekte) en Phytophthoraporri (papiervlekkenziekte),toe.
Het is duidelijk dat het zonder gewas-

beschermingsmiddelen) niet mogelijk is om
te voldoen aan de strenge keuringseisen die
momenteel aaneen produkt gesteldworden.
Dit wordt in de huidige discussie rond beperking van gebruik niet altijd evenredig
meegenomen.

MJPG
In juni 1991 is de regeringsbeslissing over
het Meerjarenplan Gewasbescherming aanvaard. Deze beslissing houdt in dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het jaar
2000 voor de helft moet zijn verminderd.Om
dit te bereiken moet maximaal gebruik worden gemaakt van mens- en milieuvriendelijke gewasbeschermingsmethoden die
passen in een duurzame en rendabel landbouwsysteem. Vooral de afhankelijkheid van
chemische middelen moet in 2000 zijn
verminderd. Ook de uitstoot (emissie) moet
dansterk zijn afgenomen.
Concreet houdt dit in dat het huidige gebruik
voor hetjaar 1995 met 35%en voor het jaar
2000 met 50% moet worden verminderd.
Het verbruik van bestrijdingsmiddelen in de
totale landbouw bedraagt momenteel 10 kg
actieve stof per hacultuurgrond. Dat is hoog
in vergelijking met dat in andere landen. Dit
hoge verbruik hangt onder meer samen met
het intensieve karakter ende hoge produktie
per ha van de Nederlandse land- en tuinbouw.
In de vollegrondsgroente wordt in zijn totaliteit (inclusief aardbei) 1.300.000 kg aan middel toegepast. Omgerekend per ha is dit 28
kg. Exclusief aardbei isdit 883.000 kg, ofwel
20,3 kg per ha. In een vergelijkbaar land als
Engeland/Wales ligt het gebruik wat vollegrondsgroente betreft op 5,7 kg per ha. Het
hoge gebruik in ons land wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van grond-

ontsmettingsmiddelen, namelijk 13 kg per
ha. In Engeland/Wales worden dezemiddelennauwelijkstoegepast.

moeite waard. Sommige maatregelen kunnen met niet al te veel moeite direct overgenomen wordendoorhettraditionelevollegrondsgroentebedrijf.

Beperkinggebruik
Bedrijfshygiëne
In de vollegrondsgroente zijn er op dit
moment al veel mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te
beperken.Bovendienwordtinhetonderzoek
nu al redelijk ingespeeld op de eisen waaraan straks moet worden voldaan. Dit gebeurt n*et alleen door het reguliere onderzoek. Ook het bedrijfsleven probeert in te
spelen op deze eisen. Een voorbeeld hiervan zijn de 'milieuvoorbeeldbedrijven' die
latenzienwatnualopditgebiedmogelijkis.

Basis
"Zorg voor een ongestoorde, beheerste
groei". Deze basis van de gewasbescherming is eigenlijk al net zo oud als de
tuinbouw zelf. Menwist al snel dat dekans
voor het optreden van ziekten en plagen
toenam wanneer er sprake was van wat
mentegenwoordig"stress"zounoemen.
Wil men een ongestoorde en beheerste
groei, dan is het van belang dat veel aandacht besteed wordt aan een juiste vruchtopvolging, gebiedsrotatie, een optimale
bodemstructuur, eneenaangepastebemesting. Wat dit laatste betreft is bijvoorbeeld
aangetoond dat een te veel aan stikstof
bladvuurinwitlof indehandwerkt.
Inde alternatieve landbouw wordt juist aan
grond en structuur veel aandacht besteed.
Daar is het eenvan de peilers vandeteelt.
Gemaakte fouten worden direct zichtbaar.
Dit uit zich in een minder goede gewasontwikkeling, waardoor de plant gevoeliger
wordt voor ziekten en plagen.Correctie met
chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest is hier niet mogelijk. Het ligt daarom
voor de hand dat de genoemde aspecten
zeer belangrijk zijn bij deze manier van
telen. Alleen al om deze reden is een bezoek aan biologische bedrijven zeker de

Vangroot belang isook het aspectbedrijfshygiëne. Het verwijderen of onderwerken
van gewasresten voorkomt problemen later
in de teelt. Het voorkomen van beschadigingen tijdens de oogst zorgt ervoor dat er
geen invalspoorten zijn voor schimmels en
bacteriën. Het regelmatig reinigen van
machines voorkomt dat ziekteverwekkers
zoals aaltjes, schimmels en onkruiden van
het ene naar het andere perceel verplaatst
worden.Laatzeniet"meeliften".
Al met al zijn er nu al veel preventieve
mogelijkhedenomproblementevoorkomen.
Eenbedrijf waar menveelaandachtschenkt
aan preventieve maatregelen zal daarom
minder snel last hebben van ziekten en
plagen.

Uitgangsmateriaal
Een andere basis voor een gezonde gewasontwikkeling is gezond zaad en plantmateriaal. Terecht wordt in het MJPG veel
aandacht besteedaanhetuitgangsmateriaal,
want dit isimmersvangroot belangvoorde
restvandeteelt. Daaromistenaanzienvan
de grondontsmetting voorlopig geen beperkingopgelegdwatfrequentievanontsmetten
betreft. In principe mag men tot 1995 ieder
jaar de plaats waar opkweek van plantmateriaalplaatsvindt,ontsmetten.Ditgeldtmet
namevooraardbei,asperge,kool,enprei.
Ook voor de zaadbehandeling met fungicidenheeftmenwatbetreftdegroentezaden
geen beperking opgelegd ten aanzien van
het belangrijke middel thiram. Dit blijft als
zaadontsmettingsmiddel gehandhaafd voor
alle groentezaden, behalve voor spinaziezaad.Ditomdatafhankelijkvandeteeltwijze
per ha 60-1000 kg ontsmet zaad nodig is.
Dat zou bij de grootste hoeveelheid zaad

(1000 kgper ha) eente grote belastingvan
hetmilieumetthiram betekenen.
Verder isvanuitdepreiteelt bekenddatveel
zorg aande opkweek aanzienlijk besparend
kan werken op middel tijdens het groeiseizoen. Dit geldt met name voor de roestbestrijding. Een ha plantmateriaal is 25 ha
produktieveld. Een of meer uitgespaarde
bespuitingen op het produktieveld geeft een
fiksebesparingaanchemischemiddelen.
Hetligtvoor dehanddathetmediumwaarin
plantenwordenopgekweekt aandehoogste
eisenmoetvoldoen.Ditombijvoorbeeldproblemen met eenaantasting door knolvoet in
kool enwaarschijnlijk bobbelbladvirus insla
laterindeteelttevoorkomen.

Verminderinggebruik
In de vollegrondsgroenteteelt is nu al een
aantal mogelijkheden om het gebruik aan
chemischemiddelendrastischtebeperken.
Tenoemenzijnhetcoatenvanzaad metinsekticiden ter bescherming tegen de koolvlieg in een aantal koolgewassen en van
wortelzaadterbeschermingtegende wortelvlieg. Ditgeeft eenbesparing van meerdan
95% aan middel. Onderzoek in andere gewassenisgaande.
Ook een behandeling vooraf tegen de koolvlieg aan koolplanten die intrays zijnopgekweekt,geeft eenbesparing aanmiddelvan
meer dan 75%. Wel moet bij deze manier
van behandelen opgemerkt worden dat ze
ten aanzien van de arbeidsomstandigheden
niet de meest mensvriendelijke methode is,
omdat de planters incontact kunnen komen
met het veelal giftige middel dat voor deze
behandeling wordt gebruikt. Handschoenen
dragenbijhetuitplantenisdaaromeen must.
Het gebruik van resistente of minder gevoelige rassen is ook een mogelijkheid om
het middelengebruik te reduceren. In de
vollegrondsgroente zijn de mogelijkheden
nognietzogroot,maarhetisverheugendte
constateren dat bij de rassenbeoordelingen
steeds meer aandacht geschonken wordt

aan de mate van gevoelig zijn voor met
name schimmelaantastingen. Dit jaar zal in
de gewassen kool en prei gestart worden
met onderzoek naar verschillen in horizontale resistentie tussen de rassen van genoemde gewassen. Het gaat hierbij om de
schimmelziekten Mycospaerella (ringvlekkenziekte) in kool, en Pucciniaalli (roest) en
Phytophthora Porri(papiervlekkenziekte) in
prei. Daarnaastwordtooksteeds meergelet
opdegevoeligheidvankoolrassenvooreen
aantastingdoortrips,dieinkooldeberuchte
weefselwoekeringenveroorzaakt.
Vermindering van het gebruik is ook mogelijk door bij de onkruidbestrijding volveldsbespuitingen te vervangen door rijenbehandelingen. Dit gebeurt al in de witlof-,
wortel- enkoolteelt. Eenbesparingaanmiddelvan75%isalgauwrealiseerbaar.
Ook het toepassen van het LDS (lage
doseringen systeem) bij de onkruidbestrijding in de wortelteelt wordt in een aantal
teeltgebieden toegegepast. Ook dit kaneen
aanzienlijke besparing op middel geven,
namelijk50%.

Geleidenbegeleidbestrijden
Bij geleid bestrijden gaat men pas over tot
bestrijden als is vastgesteld dat bepaalde
schadedrempelszijnoverschreden.
In koolgewassen wordt het systeem van
geleid bestrijden toegepast als het gaat om
de bestrijding van kool- en bietecysteaaltje
envoordebestrijdingvanrupsenenluis.
Voor de twee laatstgenoemde belagers
worden sinds vier jaar, onder begeleiding
van de PD en DLV, deelnemende tuinders
zowel individueel als in groepsverband
begeleid. Dit geeft niet altijd een besparing
op het middelengebruik. Dit is echter ook
niet het hoofddoel van geleide bestrijding.
Wel dat alleen gespoten wordt als het
inderdaadnodigis.
Vanaf 1989 heeft het volgende aantal deelnemers in sluit- en spruitkool aan deze
maniervanbestrijdenmeegedaan.

SLUITKOOL

SPRUITKOOL

16
19
18
18

27
31
51
81

1989
1990
1991
1992

Naast geleide bestrijding kennen we in de
vollegrondsgroente- teelt ook het systeem
van begeleide bestrijding. Bij deze aanpak
zijn geen normen, maar gaat men meer op
hetgevoel af of erwel of nietgespoten moet
worden. Ook weer onder begeleiding van de
DLV worden ingroepsverband waarnemingen
gedaan in de gewassen prei, asperge en
bloemkool. Zo heeft men in 1991 in prei met
10groepen intotaal 100telers begeleid. Het
ging hierbij om een areaal van 600 ha, wat
ruim 15% van het totale prei-areaal in
Nederland is. Door dit waarnemen werd een
besparing aan middel gerealiseerd van 50%
ten opzichte van 1990 zonder dat dit ten
koste ging van de opbrengst en de kwaliteit.
Dit is overigens niet alleen een gevolg van
deze begeleiding, maar ook van een minder
grote ziektedruk dan in het vergelijkingsjaar.
In 1992 zal deze begeleiding in genoemde
gewassen worden voortgezet. Zo zijn erweer
10 groepen met in totaal 100 preitelers met
een areaal van 1000 ha die meedoen. Twee
van de 10groepen vallen onder de garantieregeling van de provincie N-Brabant en Limburg. In Noord-Holland is dit jaar een groep
van 18 bloemkooltelers die de insektenaantasting (rupsen en luizen) begeleid bestrijdt.

Waarnemen
Voor een goede ziektebestrijding is goed
waarnemen een noodzaak. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van een aantal
hulpmiddelen zoals eilegvallen, thermohygrograaf envangbakken.
Zo wordt voor het vaststellen van het begin
van de eiafzetting van de koolvlieg gebruik
gemaakt van eilegvallen,die om devoet van
de plantworden aangebracht.
Voor het waarnemen van de omstandigheden die gunstig zijn voor het optreden van
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Mycosphaerella wordt gebruik gemaakt van
de thermohygrograaf (meten van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). Met behulp van deze apparatuur is in de belangrijkste koolgebieden in Nederland een waarnemings- en waarschuwingsnet opgebouwd,
met de achtergrond dat men exact kan aangeven wanneer een bestrijding noodzakelijk
is. Via Agrotel, Vitak en waarschuwingskaarten wordt het bestrijdingsmoment aan
detelers bekend gemaakt.
N.B. Andere waarnemingsapparatuur is in
onderzoek.
Voor het waarnemen van de koolgalmug
wordt gebruik gemaakt van een vangbak.
Een omslachtige methode die zeer arbeidsintensief is. Voor het waarnemen van de
wortelvlieg wordt dit jaar in de belangrijkste
teeltgebieden voor het eerst op grote schaal
gebruik gemaakt vanvangplaten. Hiervoor is
een gezamenlijk project gestart van het
PAGV ende PD.
Deze waarnemingen hebben ook weer tot
doel dat in de toekomst exact aangegeven
kan worden of er wel of geen bestrijding
moetworden uitgevoerd.

Vervangingvanchemischemiddelen
Op dit moment is er al een aantal mogelijkheden om het gebruik van chemische middelen te vervangen door andere technieken.
Zo kan in een aantal gewassen voor wat de
onkruidbestrijding betreft, gebruik worden
gemaakt van mechanische onkruidbestrijding in de vorm van schoffelen en/of aanaarden. Dit gebeurt al in kool, wortel, witlof
en asperge. Vaak vindt er een combinatie
plaats van een chemische behandeling op
de rij,en een mechanische behandeling tussen de rij. Dit kan een besparing aan
chemische middelen geven van 75% ten
opzichte van een volveldstoepassing.
Voor de insektenbestrijding kan inplaats van
chemische middelen gebruik worden gemaakt van insektengaas. Dit gebruik geeft
mogelijkheden in het gewas sla om aantasting door bladluis en mineervlieg te voorkomen. Het gaas kan niet het gehele sei-

zoen gebruikt worden, omdat door een
verandering van het microklimaat schimmels, maar soms ook bladverbranding voor
meer problemen kunnen zorgen. Ook kan
het gewas langer gerekt en slapper groeien,
terwijl de kleur ook minder kan zijn dan van
eengewas datzonder insektengaas isopgegroeid. Ook in koolgewassen kan insektengaas worden ingezet om aantasting door de
koolvlieg en koolgalmugtevoorkomen, en in
wortel om aantasting van de wortelvlieg te
voorkomen.
Om aantasting van schimmels te beperken
kan gebruik worden gemaakt van een
bodembedekking. Zo wordt in prei ter voorkoming van Phytophthora porri (papiervlekkenziekte) gebruik gemaakt van een
bodembedekking met stro. De resultaten zijn
dermate goed dat door deze manier van
werken aanzienlijk op middelen bespaard
kan worden, terwijl vanuit het onderzoek
blijkt dat ook de opbrengst en kwaliteit niet
nadelig beinvloed wordt. Een bijkomend
voordeel is het langer kunnen dooroogsten
tijdens eenvorstperiode.
In 1991 heeft men in N-Brabant en Limburg
op ruim 100 ha deze manier van afdekken
met goed resultaat toegepast. In 1992 wordt
200 ha afgedekt.
Ook ter voorkoming van onkruiden wordt
gewerkt met afdekmateriaal. Te denken valt
aan papier en afbreekbaar plastic. Vanuit
het onderzoek krijgt dit onderdeel terecht
veel aandacht.

Middelenkeus
Wanneer gekozen moet worden welk middel
tegen welke plaag, ziekte of onkruid moet
worden ingezet, kan men niet alleen kijken
naar het effect van het middel op de te
bestrijden plaag enz., maar kan men ook
nagaan hoe milieubelastend en selectief het
toete passen middelis.
Zo kan voor de rupsenbestrijding in kool
gebruik worden gemaakt van een biologisch
bestrijdingsmiddel in de vorm van een
bacteriepreparaat (Bactospeine, Dipel e.a.)
dat tegen bepaalde rupsensoorten kan wor-

den ingezet. Voor de luisbestrijding kan
gebruik worden gemaakt van het selectieve
middel Pirimor.
In prei kan het middel Daconil - dat milieubelastend isvoor waterorganismen, uitspoelt
naar het grondwater, en slecht afbreekt vervangen worden door Previcur N,dat deze
milieubezwaren niet heeft.
In de uitgave "Gewasbescherming in de
Vollegrondsgroenteteelt" 1993 zal voor het
eerst in de vorm van codering aangegeven
worden welke middelen wel en welke niet
milieubelastend zijn. Bij de middelenkeus
kandetuinder hiermee rekening houden.

Biologischebestrijding
Helaas zijn er in de vollegrondsgroenteteelt
niet veel andere mogelijkheden dan het al
genoemde bacteriepreparaat om met name
plaaginsekten biologisch te bestrijden.
Alleen in aardbei en augurk is het mogelijk
om aanwezige spint door middel van roofmijten biologisch te bestrijden.
Wel kan men een zodanig biotoop scheppen
dat roofvijanden zich goed kunnen ontwikkelen. Zo is vanuit de koolteelt bekend dat
het gebruik van synthetische pyrethroiden
funest is voor de ontwikkeling van allerlei
sluipwespen en gaasvliegen die de natuurlijke vijanden zijn van rupsen en luizen. Door
deze middelen niet meer in te zetten en te
vervangen door andere middelen uit de
groep van de organische fosforesters ziet
men een duidelijke toename van deze
natuurlijke belagers.
N.B. De provincie Noord-Holland heeft om
de ontwikkeling van milieuvriendelijke teelten
te stimuleren, een subsidie beschikbaar gesteld. Het project met de titel "Het proberen
waard" heeft voor 1992 een bedrag van
f 135.000,- gekregen. Ook in de jaren 1990
en 1991was een soortgelijk bedrag beschikbaar. De provincie tracht met deze
stimuleringssubsidie de Noordhollandse landbouwbedrijven voor te bereiden op de
toekomst van een duurzame, gezonde en
concurrende land- en tuinbouw. Een zeer
goed initiatief.
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BSO (Bedrijfssystemenonderzoek)
Op een aantal ROC's wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het
extensiveren van intensieve teeltsystemen.
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelenvanduurzamebedrijfssystemen.
Deze duurzaamheid richt zich op teelttechnische,ecologischeeneconomischeaspecten.Beperkingvanhetgebruikvan gewasbeschermingsmiddelenenmeststoffenneemt
hierineenbelangrijke plaats in.Inditonderzoek wordt gebruik gemaakt van zaken die
in de hiervoor genoemde onderwerpen aan
de orde zijn geweest. De eerste technische
resultaten zijn van dien aard dat hoopvol
naardetoekomst gekeken kanworden.Een
economische anlyse van de resultaten voor
devollegrondsgroente isnognietmogelijk.

Milieuvoorbeeldbedrijven
In de vollegrondsgroente kent men drie
voorbeeldbedrijven die door het hanteren
van een aantal teeltmaatregelen, die ook
weer nauw verband houden met bovengenoemde zaken,proberenzo milieubewust
mogelijk te telen. Twee van deze bedrijven
houden zich bezig metteeltmaatregelen,de
derde met watergebruik in de ruimste zin
vanhetwoord.
De resultaten worden regelmatig via een
wekelijkserubriekindevakpersgepubliceerd.
Het behoeft geen betoog dat dergelijke
bedrijven een geweldige uitstraling hebben
naarbedrijfsgenoten. Ditblijktookweluitde
belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor
dezebedrijvenindevormvanexcursies.

Samenvatting
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat de laatste tijd ter discussie.
Enerzijds komt dit door het beleid van de
overheid die het gebruik tot aan het jaar
2000 met 50% wenst te reduceren en
milieukritische toepassingen van bepaalde
middelenwilverbieden.Anderzijds wordtde
vraagvandeconsument naar produktendie
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metzoweinig mogelijk inzet van chemische
middelenzijngeteeldsteedsgroter.
Erzijn inde vollegrondsgroente ineenaantal gewassen grote problemen met het optredenvanziektenenplagen.Zonderchemische middelen is het met de huidige
keuringseisen veelal niet mogelijk om een
gezond gewas te telen. Daarnaast legt de
overheid op dat er in de toekomst met
minder middel gespoten wordt. Ook zullen
bepaalde toepassingen verboden worden.
Toch zijn er al veel mogelijkheden om aan
deze eiste voldoen. Dit heeft tot gevolgdat
minder gebruik behoeft te worden gemaakt
van chemische middelen. Verder wordt er
vanuit hetonderzoekveelaandacht besteed
naarmogelijkhedenomchemischemiddelen
te vervangen door andere methoden en
technieken.Dooraldezeontwikkelingenwordt
voldaan aan de eis van de consument in
binnen- en buitenland omte komen tot een
schoner(e) produkt en produktiewijze.Bovendien levert dezeontwikkeling eenaanzienlijke
bijdrageaandedoelstellingenvanhetMeerjarenplan Gewasbescherming. Men wordt
als vollegrondsgroenteler minder afhankelijk
van chemische middelen. Men gaat ook
minder middel gebruiken, waardoor tevens
deemissienaarhetmilieuminderwordt.
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Schimmelziekten inprei
dr.ir. H.T.A.M. Schepers en ing. R. Meier,
PAGV

Inleiding
Bij de teelt van prei tast een aantal schimmels de prei zodanig aan dat economische
schade optreedt. De intensivering van de
teelt en de hoge eisen die gesteld worden
aanopbrengst en kwaliteit brengen het risico
met zich mee dat de preiteelt te sterk
afhankelijk wordt van de inzet van fungiciden. Bovendien kunnen sanering van fungiciden in het kader van het Meerjarenplan
Gewasbescherming en weerstand tegen
residuen van fungiciden op het geoogste
produkt, invloed hebben op de beschikbaarheid van fungiciden in de toekomst.
Bestrijding van schimmelziekten in prei is al
jaren onderwerp van onderzoek. De afgelopen drie jaar zijn met name de mogelijkheden voor een meer geïntegreerde bestrijding van aantal belangrijke ziekteverwekkers
zoals roest (Puccinia allii), papiervlekkenziekte (Phytophthora porri) en purpervlekkenziekte (Altemaria porri) onderzocht. Het
onderzoek naar de chemische bestrijding
van F. culmorum is beschreven door Jeurissenen Pijnenburg (1991).
De resultaten van het onderzoek met roest,
purpervlekkenziekte en papiervlekkenziekte
komen in dit artikel aan de orde. Daar voor
een effectieve bestrijding de herkenning van
hetaantastingsbeeld enkennisoverdelevenswijze van de schimmels onontbeerlijk is,wordt
ook aandeze aspecten aandacht besteed.
Aan de fluweelvlekkenziekte (Cladosporium
allii-porri) ende zwarte strepenziekte (Leptotrochila porri) isde laatste jaren geen onderzoekgedaan.

Roest (Pucciniaallii)
Aantastingsbeeld. De eerste verschijnselen

zijn meestal te zien op de oudere bladeren.
Verspreidophetbladkomenkleine(tot5mm),
ronde tot ovale, oranje gekleurde vlekjes
voor. Op de plaats van de vlekjes is het
bladoppervlak opengesprongen. Sterk aangetaste planten zijn vaalgroen van kleur en
blijven achter in groei. Door de aanwezigheid van roestvlekjes worden de aangetaste
planten ook in een lagere kwaliteitsklasse
ingedeeld.
Levenswijze schimmel. Puccinia allii komt
alleen voor op prei en een aantal andere
/\///L/m-soorten. De roest overwintert op preiplanten en plantafval van prei en infecteert
in het voorjaar met uredosporen (zomersporen) nieuw plantmateriaal. Door de jaarrondteelt van prei en de aanwezigheid van
plantenkweekbedrijven in preiteeltgebieden
isde roest het gehelejaar door aanwezig en
kan bij gunstige omstandigheden een epidemieveroorzaken.
In Nederland zijn nog geen andere sporen
van Puccinia allii dan deze uredosporen
aangetroffen. Na kieming van de sporen,
penetratie in het blad en ontwikkeling in het
blad, worden er eerst witgrijze vlekjes gevormd. Na het openbarsten van de epidermis verschijnen de voor Puccinia allii
typische oranje gekleurde vlekjes. De in
deze vlekjes gevormde uredosporen worden
door de wind verspreid naar prei- en andere
waardplanten.
Naar de omstandigheden waaronder de
schimmel zich het best ontwikkelt en de
mogelijkheden voor geïntegreerde bestrijding
wordt door het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO) onderzoek
uitgevoerd.
Waarnemingen in het veld laten zien dat
Puccinia allii zich het sterkst bij vochtig,
warm weer in de maanden augustus en
september uitbreidt. Inde koudere herfst- en
wintermaanden ontwikkelt de roest zich
minder sterk dan in de vroege herfst, waar-
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door de preibladeren die in de winter
aangroeien veelalvrijblijven van roest. Roest
kan matige vorst overleven. Als de prei
hergroeit in het voorjaar kan de roest zich
weer explosief uitbreiden.
Waardplantresistentie. Inde rassenlijst 1991
wordt de gevoeligheid van prei voor roest
(nog) niet aangegeven. Uma en Taylor
(1991) hebben wel aangetoond dat er aanmerkelijke verschillen zijn inde gevoeligheid
voor roest tussen de diverse rassen die op
de markt zijn. Ook vinden Jennings, FordLoyd en Butler (1990) dat de gevoeligheid
voor roest sterk afhangt van de ouderdom
van de plant.
Op het Centrum voor Plantenveredelings- en
Reproduktie-onderzoek (CPRO-DLO) is
door Wietsmaen DeVries (1992) een goede
resistentie tegen roest aangetroffen in
enkele aan prei verwante >4///um-soorten.
Hierdoor zijn er mogelijkheden ontstaan voor
de veredeling van preirassen met een hoge
mate van resistentie tegen roest. In het
seizoen 1992/93 wordt op de proeftuin in
Breda in samenwerking met de afdeling
Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek
(CGO) van het PAGV, een aantal preirassen
getoetst opgevoeligheid voor roest.
Bestrijding. De mogelijkheden voor een
chemische bestrijding van Puccinia allii zijn
de afgelopen drie jaar onderzocht. Voor de
volledige verslagen van de proeven wordt

verwezen naar de Onderzoeksverslagen
1990, 1991 en 1992 van de Stichtingen
Proeftuin Noord-Brabant en Proeftuin NoordLimburg.
Het onderzoek liet zien dat er een aantal
fungiciden is dat Puccinia alliigoed bestrijdt.
Van de nu toegelaten fungiciden liet fenpropimorf (Corbel) de beste bestrijding zien. De
resultaten met penconazool (Topaz) en
chloorthalonil (Daconil) waren wisselend en
daardoor niet ergbetrouwbaar (tabel 1).
In oriënterend onderzoek op de proeftuin in
Breda is in 1990gekeken naarde invloed op
de bestrijding van roest van de hoeveelheid
spuitvloeistof, de toepassingstechniek en de
dosering van fungiciden (penconazool+
chloorthalonil). De bestrijding van roest met
800 liter/ha was goed, met 400 liter/ha was
de bestrijding al minder terwijl met 200
liter/ha een duidelijk onvoldoende bestrijding
werd verkregen. Bij 400 liter/ha gaf de
luchtondersteuning (Hardi-Twin) een duidelijke verbetering van het bestrijdingseffect.
De hoeveelheid werkzame stof per hectare
kon bij de conventionele techniek en bij de
hoge ziektedruk niet worden verlaagd. De
behandeling waarbij een gereduceerde dosering (66%) met 400 liter/ha en luchtondersteuning werd toegepast, kwam tot
een vergelijkbare bestrijding als de behandeling met 100%zonder luchtondersteuning.
In een proef op de proeftuin in Breda wordt
in het seizoen 1992/93 nagegaan wat de
werkingsduur van fenpropimorf (Corbel) is.

Tabel 1. Gemiddelde aantasting met Pucciniaallii(roest) per object, eenweek voor de oogst.
Proeven opde Proeftuin Noord-Brabant.
behandeling

dosering
middel
in liter/ha

roest1)
1989)

roest1)
1990)

roest1)
1991)

Topaz
Topaz
Daconil 500vlb
Daconilvlb + Topaz
Daconilvlb+ Topaz
Corbel
onbehandeld

2,5
1,5
3,0
3,0 +2,5
3,0 + 1,5
1,0
-

7,0
5,8
8,8
7,3
3,0

5,8
5,0
5,8
7,3
1,0

5,5
6,0
8,3
2,5

1=hele plant zwaar door roest aangetast; 9=geen aantasting
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Bovendien wordt het effect op de bestrijding
van luchtondersteuning en verlaging van de
dosering van fenpropimorf (Corbel) onderzocht. Daar roest bovendien reeds op de
plantenbaan de preiplanten kan infecteren,
zonder dat dit altijd direct zichtbaar is, wordt
op de proeftuinen in Breda en Meterik in het
seizoen 1992/93onderzocht wat het effect is
van penconazool (Topaz) en fenpropimorf
(Corbel) op de preiplanten (eventuele schade)
en opde ontwikkeling van de roest. Mogelijk
kan het uitplanten van gezond plantmateriaal
detotale hoeveelheidfungicideverminderen.

Papiervlekkenziekte
porri)

(Phytophthora

Aantastingsbeeld. De aantasting toont zich
meestal het eerst onderin het gewas door de
aanwezigheid van waterige grijsachtig gekleurde vlekken die daarna opdrogen tot
witte vlekken. Later kunnen ook elders witte
onregelmatige bladvlekken optreden.Aan de
typische witte vlekken die papierachtig
aanvoelen dankt de ziekte zijn naam papiervlekkenziekte. De bladvlekken kunnen zich
zover ontwikkelen dat ze een groot gedeelte
van het blad bedekken. Vooral bij vochtig
weer zijn de witte vlekken omgeven door
een waterige overgangszone naar het gezonde bladweefsel. Op de aangetaste plek
knikken de bladeren vaak om. Ook op de
schacht kunnen de witte vlekken voorkomen. Aantasting leidt tot een verminderde
opbrengst inkwantiteitenkwaliteitvandeprei.
Levenswijze schimmel. Phytophthora porri
komt voornamelijk voor op prei, maar kan
ook ui aantasten. Morfologisch is er geen
verschil met de P. porri die kool kan aantasten. De P.porri dievoorkomt opprei enui
kan kool echter niet aantasten. Klaarblijkelijk
gaat het omtwee verschillende fysio's.
De schimmel kan in de grond overwinteren
met Oosporen. De aantasting wordt dan ook
meestal ernstiger als meerdere jaren achtereen op hetzelfde perceel wordt geteeld.
Voorlopig gaat men ervan uit dat de prei
geinfecteerd wordt door sporen die via op-

spattend water of opwaaiende gronddeeltjes
op de preibladeren terechtkomen. De preibladeren kunnen ook geinfecteerd worden
doordat ze op besmette grond liggen. Bij
aangetaste bladeren die op de grond liggen,
zijn zoösporangia aangetroffen. In aangetaste bladeren zijn ook Oosporen gevonden. Aantasting via het wortelstelsel is
nog nooit waargenomen. De waarneming
dat P. porri zich sneller in de rij verspreidt
dan van rij tot rij, zou er op kunnen wijzen
dat prei niet altijd via de grond wordt
geinfecteerd. De epidemiologie van P. porri
is onderwerp van studie bij de vakgroep
Fytopathologie van de Landbouwuniversiteit
en CPRO-DLO. Smilde en Van Nes (1992)
beschrijven methoden voor het inoculeren
van prei met zoösporen, Oosporen en met
besmet blad.
De schimmel heeft in elk geval, net als alle
oömyceten, vocht nodig om de plant te
kunnen infecteren. De optimum temperatuur
voor de ontwikkeling van de schimmel ligt
tussen de 12 en 22 °C. P. porri ontwikkelt
zich meestal sterk in het najaar en dan bij
voorkeur op vochtige plaatsen. Ook bij hergroei van de prei in het voorjaar kan P.porri
zichsterk ontwikkelen.
Waardplantresistentie. Inde rassenlijst 1991
wordt de ziektegevoeligheid van de rassen
voor bladvlekkenziekten wel aangegeven.
De verschillen tussen de aanbevolen rassen
zijn gering. De Landbouwuniversiteit en het
CPRO-DLO onderzoeken de mogelijkheden
van resistentie in prei tegen P.porri. Tijdens
het seizoen 1992/93wordt op de proeftuin in
Breda in samenwerking met de afdeling CGO
van het PAGV een aantal preirassen getoetst
opgevoeligheid voor papiervlekkenziekte.
Voorkomen en bestrijden. Onderzoek in de
afgelopen jaren heeft zich geconcentreerd
op de mogelijkheden om de chemische bestrijding zoveel mogelijk te beperken en te
vervangen door andere methoden. Het vermoeden dat P.porride preivoor eenbelangrijkdeel infecteert door opspattende druppeltjes of opwaaiende gronddeeltjes vanaf de
grond, heeft ertoe geleid dat de effecten van
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bodembedekkingsmaterialen onderzochtzijn
ophunwerkingtegen P.porri.
Voor een volledig verslag van de proeven
wordtverwezen naardejaarverslagen 1990,
1991 en 1992van de Stichtingen Proeftuin
Noord-Brabant en Proeftuin Noord-Limburg.
Het effect van de toegelaten fungiciden
chloorthalonil (Daconil) en propamocarb
(Previcur N) varieerde van slecht tot goed.
De betrouwbaarheid van bespuitingen met
fungiciden is bij deze ziekteverwekker dus
niet altijd even hoog. Vandaar dat de oplossing van het probleem gezocht moet
worden in het voorkomen van een aantasting door de schimmel te beletten de
plant te infecteren. Tal van mogelijkheden
om de bodem te bedekken zijn in de afgelopen jaren onderzocht. Allereerst isgeprobeerd of het afdekken van de bodem met
zwart plastic effect had.Deze afdekkinggaf
eengoede bestrijdingvan P.porri, maargaf
technische problemenbijdeoogst.Omdatin
het gebied van de proeftuin in Breda veel
strowordtgebruikt indeteeltvanaardbeien,
ontstond het idee om ook de afdekking met
stro te onderzoeken. Omdat ook aan het
gebruik van stro nadelen zijn verbonden,
zoals het optreden van graanopslag, is
tevens onderzocht of de ondergroei met
ingezaaide gewassen zoals gras, klaver en
gerst mogelijkheden bood. Daar prei erg
gevoelig isvoor plantconcurrentie,werdook
het effect van het doodspuiten met een

herbicidevandegrasmatbestudeerd.
Ookdepreventievewerkingvanhettelenop
ruggen van 30 cm hoog en het regelmatig
schoffelen zijn bekeken. In het afgelopen
seizoen is als afdekkingsmateriaal ook nog
het mulchpapier, eventueel in combinatie
metstro,bekeken.
De aantasting met P. porri werd bij alle
methoden die een goede bedekking vande
grond gaven,aanzienlijk gereduceerd. Hierbij bleek het belangrijk te zijn dat de grond
volledig bedekt wasvoordatdepreigeïnfecteerdwas met P.porri. Zowerkt bij deruggenteelt de bedekking met stro onvoldoende, omdat het stro van de ruggen afzakt.
Wanneer bijeenafdekking metmulchpapier
door opwaaien gronddeeltjes op het papier
terechtkomen,isheteffect opP.porriduidelijk minder. Deze resultaten lijkendeaannamedat de besmetting van de prei voor een
belangrijk deel tot stand komt via opspattende druppeltjes of opwaaiende deeltjes
vanafdegrond,tebevestigen(tabel2a,b,c).
Bij een aantal methoden dat de P. porri
aantasting goed verminderde, deden zich
echter problemen voor met groeiconcurrentie met de prei (inzaai gras), met de
onkruidbestrijding (inzaaigras,klaver),enbij
de oogst (inzaai gras, klaver, plastic). Ook
de opbrengst werd bij een aantal methoden
gereduceerd (ruggen van 30 cm hoog,
schoffelen). Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat door degekozen proefopzetde

Tabel 2a. Gemiddelde aantasting met Phytophthora porri (papiervlekkenziekte) per object.
Proef op proeftuin Noord-Brabant in 1989/90.
behandeling

onbehandeld
stro 7 ton/ha
stro 7 ton/ha
stro 4 ton/ha
gras
gerst
teelt op ruggen
schoffelen
1
2

aangebracht/gezaaid

1 augustus
1 september
1 augustus
1 augustus
1 augustus

P. porri1)
op 5/2/90

P. porri 2)
op 22/2/90

4,0
7,3
5,0
6,0
6,7
6,0
5,0
2,7

34,5
28,6
30,7
31,0
20,9
24,5
42,2
51,2

) : 1=hele plant zwaar door Phytophthora aangetast; 9=geen aantasting
) : aantal vlekken van Phytophthora per 9 planten
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Tabel2b. Gemiddeldeaantasting met Phytophthoraporri (papiervlekkenziekte) per object.
Proef op proeftuin Noord-Limburg in 1991/92.
behandeling

aangebracht/gezaaid

P.porri1)
op 11/2/92

onbehandeld
stro 11ton/ha
teelt op ruggen
mulchpapier
mulchpapier +stro
klaver
veldbeemdgras
roodzwenkgras
engels raaigras
engels raaigras +
doodspuiten

-

4,7
8,0
4,7
3,3
7,5
8,0
7,0
6,5
8,0
6,5

13 augustus
26juli/bij planten
26juli/bij planten
13 augustus
30juli
13 augustus
13 augustus
13 augustus
21 oktober

1

) :1=hele plant zwaar door Phytophthoraaangetast; 9=geen aantasting

preiniet inalleobjectenaltijdopdedemeest
optimalewijzekonwordengeteelden geoogst.
Hetaanbrengen van 6-8 tongrof stro of 1012tonfijn gehakseldstro zesweken nahet
planten lijkt het meeste perspectief te
hebben,waarbij ookde inpasbaarheid inde
teelt inbeschouwing isgenomen.Stro heeft
bovendienhetpositieveneveneffectdatmen
ineenvorstperiode metdeoogstvanwinterprei langer door kan gaan. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken wat
uiteindelijk de beste bodembedekkingsmethodeisomP. porritevoorkomen. Inhet
groeiseizoen 1992/93 wordt het effect bestudeerdvanverschillendetypesstroenvan
ondergroeivandiversegewassen.

Purpervlekkenziekte(Alternariaporri)
Aantastingsbeeld. In de bovenste helft van
de bladeren ontstaan eerst ovale witgrijze
vlekken die later aan de onderzijde van het
blad paars-rood verkleuren. In de vlekken
zijnconcentrische ringen metzwarte sporen
te zien. De geïnfecteerde bladeren verkleuren geeltot bruin,snoeren inensterven
uiteindelijk af doordat secundaire microorganismen het blad verder aantasten.Ook
de schacht kan op de grens van lucht en
bodem worden aangetast, waarbij een
slijmerigemassaontstaat.
Levenswijze. Alternaria porrikan naast prei

Tabel2c. Gemiddelde aantasting met Phytophthoraporri (papiervlekkenziekte) per object.
Proef op proeftuin Noord-Brabant in 1991/92.
behandeling

aangebracht/gezaaid

P.porriV
op 23/3/92

onbehandeld
mulchpapier
plastic
afbreekbaar plastic
stro 7ton/ha
stro 11ton/ha
klaver
engels raaigras

-

6,5
7,0
6,75
7,0
7,25
7,75
7,25
5,75

1juli/bij planten
1juli/bij planten
1juli/bij planten
half augustus
eind augustus
1 augustus
1 september

1

) :1=hele plant zwaar aangetast door Phytophthora;9=geen aantasting
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Tabel3. Gemiddelde aantasting met Altemaria porri (purpervlekkenziekte) per object, een week voor
de oogst.
Proeven op Proeftuin Noord-Limburg.
behandeling

onbehandeld
chloorthalonil (Daconil500vlb)
chloorthalonil (Daconil DF)
iprodion2)
propamocarb2)
pyrifenox2)
tebuconazool2)

dosering
werkzame
stof in g/ha
1500
1500
500
1125
250
375

AlternariaV
1989
3,8
6,5
5,3
5,8
5,5

AlternariaV
1990

AlternariaV
1991

3,7
4,7
4,2
4,0
5,5
4,7

5,0
5,7
4,3
3,7
4,7

1

) : 1=hele plant zwaar door Altemaria aangetast;9=geen aantasting
) : deze fungiciden hebben geentoelating voor de bestrijding van Altemaria porri inprei

2

ook ui aantasten. De schimmel kan overgaan met het zaad en in de bodem overwinterenopaangetastplantmateriaal.A.porri
behoort tot de imperfecte schimmels en
produceert alleen vegetatieve sporen die
met de wind worden verspreid. Specifieke
kennis over de epidemiologie van deze
schimmelisnietbeschikbaar.
De ziekte manifesteert zich vooral als het
preigewas gestoord is in de groei in combinatie met vochtig, warm weer. Ook kort
voordeoogstofophetoptimaleoogsttijdstip
vande prei kanA.porride prei ernstig aantasten.
Bestrijding. De bestrijding van A. porridoor
bespuitingen metfungicidenwas indeproeven van de afgelopen drie jaar (1989-1991)
matig tot slecht. Inde proeven op de proeftuin Noord-Limburg gaf hettoegelatenfungicidechloorthalonil (Daconil) eensterkwisselendeffecttezien.
Ook de resultaten van andere fungiciden
varieerden sterk en geven aan dat de
chemische bestrijding door middel van een
veldbespuiting niet eenvoudig is (tabel 3).
Alsde besmettingvan hetzaadbelangrijk is
voor het optreden van deze ziekte, biedt de
behandeling van het zaad met fungiciden
wellicht mogelijkhedenvoorbestrijding.
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Conclusie
Bij het ontwikkelen van een systeem waarin
de afhankelijkheid van fungiciden bij de
bestrijding van schimmelziekten wordt verminderd, is de kennis omtrent de levenswijze vande schimmels onontbeerlijk. Bijde
bestrijding van Phytophthora porri (papiervlekkenziekte) heeftdekennisdatdeschimmeldepreivooreenbelangrijkdeelvanafde
grond infecteert, ertoegeleiddat metgrondbedekkingsmiddelen de incidentie van deze
ziekte aanzienlijk kan worden gereduceerd.
Stro lijkt hier voor de vlakveldsteelt de
meesteperspectieventebieden.
Deinzetvanfungicidenbijdebestrijdingvan
Puccinia allii (roest) kan in de toekomst
mogelijk worden gereduceerd door het
uitplanten van gezond plantmateriaal. Door
betere spuittechnieken kan mogelijk met
groterespuitintervallen enlageredoseringen
een goede bestrijding van roest wordenbereikt. Hierbij is een betere kennis van de
levenswijze van de roestschimmel hard nodig. Ook het beschikbaar komen van kennis
over de ziektegevoeligheid van preirassen
tegenroest,kanhieraanbijdragen.
Dedoelmatigheid van fungicidebespuitingen
tegen Alternaria porri (purpervlekkenziekte)
blijkt niet altijd even groot. Een verbetering

en reductie van de inzet van fungiciden kan
wellicht verkregen worden door zaadbehandeling.
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Geleidebestrijdingvanbladvlekkenziekte inzaaiuien
ir. C.L.M, de Visser, PAGV

Inleiding
Bladvlekkenziekte in zaaiuien wordt veroorzaakt door Botrytis squamosa en werd in
Nederland begin 60-ger jaren voor het eerst
waargenomen (Tichelaar, 1966). De ziekte
kan in zaaiuien opbrengstdervingen van 2530% veroorzaken (jaarverslagen SNUiF
1976-1980). Om dit te voorkomen wordt
geadviseerd vanaf het moment dat de uien
elkaar tussen de rijen raken tot 4 weken
vóór de oogst wekelijks voorbehoedend te
spuiten. Dit kan oplopen tot 6 à 8 bespuitingen per jaar. De ziekte treedt echter
niet in alle jaren in dezelfde mate op en
soms is de schade zelfs nihil. Gezien de
noodzaak de inzet van pesticiden te verminderen teneinde het milieu en het saldo
van de teelt niet onnodig te belasten, is het
wenselijk de bespuitingen te beperken tot
die momenten dat ze ook werkelijk nodig

Afb. 1.Lesiesop uieblad.
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zijn. Onderzoek door het PAGV heeft zicher
de afgelopen jaren op gericht instrumenten
voor praktijkgebruik beschikbaar te krijgen
diedit ook mogelijk maken.

Epidemiologievanbladvlekkenziekte
De schimmel overleeft de winter in de vorm
van sclerotia die aan het einde van het
seizoen gevormd worden op zieke bladeren
en, in het geval van witte uien, op de
buitenste droge bolrokken. In het voorjaar
kan de schimmel op deze sclerotia sporen
vormen, waarmee gewassen geïnfecteerd
kunnen worden (Ellerbrock & Lorbeer,
1977aenb).
Sporen die op een uieblad terecht komen,
kunnen onder omstandigheden ongunstig
voor kieming en infectie zeker 2 dagen
overleven (Alderman & Lacy, 1983). Bij gunstige omstandigheden kunnen de sporen
kiemen enkande schimmel de plant binnen-

dringen. Op de plek van infectie vormt zich
al snel een lesie, die waarschijnlijk ontstaat
als gevolg van een overgevoeligheidsreactie
van de plant. Een lesie iseen kleine geel-wit
ingezonken vlekje met een omvang van 2-5
mmbij 1-4 mm (zie afb.1).
Het infectieproces, waaronder wordt verstaan de kieming van de spore en het
binnendringen van het blad, staat onder
invloed van diverse factoren. De belangrijkste is de bladnatduur, veroorzaakt door
hetzij regen hetzij dauw. De bladnatduur
dient een minimale aaneengesloten lengte
van 6 à 9 uur (Shoemaker & Lorbeer, 1977)
te hebben, terwijl de meeste lesies zich
ontwikkelen na 12 of meer uren bladnat.
Omdat na 6 uur de meeste sporen gekiemd
zijn, is een onderbreking van de bladnatduur
na deze periode het meest fataal voor de
schimmel. De onderbreking veroorzaakt
meer mortaliteit naarmate de onderbreking
langer duurt en de relatieve luchtvochtigheid
lager is (Alderman e.a., 1985).
Naast de bladnatduur speelt de temperatuur
een rol bij het infectieproces. De kieming
van de sporen en de infectie van de plant
verlopen het best bijtemperaturen tussen 15
en 21 °C. Temperaturen boven de 30 °C zijn
zelfs letaal voor de schimmel, terwijl een
temperatuur van 12 °C het proces al sterk
remt.Tenslotte isookde leeftijd van het blad
belangrijk, omdat geconstateerd is dat de
meeste sporen op de oudste bladeren ontstaan (Alderman & Lacy, 1984).
De lesies zijn nauwelijks schadelijk voor de
plant. Schade ontstaat pas als de schimmel
vanuit de lesies het blad verder gaat
koloniseren en het blad dus sneller afsterft
(Alderman e.a., 1987). Dit proces vindt pas
plaats wanneer het blad langdurig nat is.
Hierbij kan gedacht worden aan perioden
van meer dan 36 uur continu bladnat.
Overigens groeien hierbij slechts een
beperkt aantal lesies uit. De reden hiervan is
nog onbekend (Alderman & Lacy, 1983).
Alleen vanaf dood bladweefsel kan de
schimmel nieuwe sporen vormen, waarmee

weer gezond weefsel aangetast kanworden.
Vanaf lesies is nog nooit sporevorming
waargenomen. De meeste sporen komen
vrij in de ochtend onder omstandigheden
vanafnemende relatieve luchtvochtigheid,
hoewel ook tijdens buien pieken in de
sporulering werden geconstateerd (Lacy &
Pontius, 1983). De omstandigheden die
leiden tot de hoogste sporenproducties
worden gevormd door temperaturen tussen
12 en 25 °C en hoge relatieve luchtvochtigheid. In hoeverre ook de bladnatduur een
rol speelt is onduidelijk.

Systemenvoorgeleidebestrijding
Omdat bladvlekkenziekte niet altijd in dezelfde mate en hevigheid de uien aantast en
de wens uitsluitend een fungicide toe te
passen wanneer dat noodzakelijk is, is in de
Verenigde Staten en Canada onderzoek
uitgevoerd naar systemen voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in uien.
Een eerste systeem dat werd geïntroduceerd, hield in dat op basis van waarnemingen aan de ziekte het tijdstip van
eerste bespuiting werd vastgesteld bij
overschrijding van een drempelwaarde. Dit
systeem is in diverse variaties getest, maar
hier kan volstaan worden met het noemen
van een uitvoering waarbij van 50 planten
het aantal lesies op de oudste 3 bladeren
die voor meer dan 80% groen zijn, geteld
moet worden. Bij een aantasting van 1lesie/
blad dient zo spoedig mogelijk te worden
gespoten (Vincelli & Lorbeer, 1987). Bovendien is een bemonsteringstechniek ontworpen waarbij bij lage of hoge aantastingen
minder planten bemonsterd behoeven te
worden. Het voordeel van een dergelijk
systeem is dat pas gespoten wordt als
daadwerkelijk ziekte in het gewas aanwezig
is. Het nadeel is echter de hoge arbeidsbehoefte en de slechte onderscheidbaarheid
van lesies van andere vlekjes op de
bladeren.
Andere systemen die werden ontworpen,
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Fig.1. Infectiekans van uieblad door Botrytis squamosa bij diverse combinatiesvan bladnatduur entemperatuur gedurende de bladnatte periode.

Afb.2.Bladnatsensor geschikt voor uien,zoalsgebruikt inhet onderzoek.
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baseerden zich op de relatie tussen microklimaat en ontwikkeling van de ziekte, zoals
reeds eerder is beschreven. Een eerste
systeem is BOTCAST (BOTrytis foreCAST)
dat uitsluitend geschikt is voor het bepalen
van het tijdstip van de eerste bespuiting
(Sutton e.a., 1986). BOTCAST berekent per
dag vanaf opkomst of de afgelopen dag de
omstandigheden gunstig dan wel ongunstig
waren voor sporulatie en ongunstig, matig
gunstig of gunstig voor infectie. Op basis
hiervan wordt een ziektedruk berekent die
vanaf opkomst opgeteld wordt tot een
cumulatieve ziekte-index (CDSI). Zodra
deze CDSI een drempelwaarde overschrijdt,
dient gespoten te worden. BOTCAST maakt
bijdeze berekeningen gebruik van gegevens
over de bladnatduur, temperatuur, neerslag
en relatieve luchtvochtigheid. Als voorbeeld
dient figuur 1waarin duidelijk wordt gemaakt
hoe op basis van bladnatperiode en
temperatuur gedurende de natte periode de
infectiekans bepaald wordt.
De bladnatduur dient voor gebruik in BOTCAST gemeten te worden met een bladnatsensor, die meestal gebaseerd is op het
principe van twee evenwijdige elektriciteitsdraden (zie afb.2). Zodra de twee draden
door een waterbrug met elkaar verbonden
worden, kaneenspanning wordengemeten.
Om de vervolgbespuitingen te kunnen begeleiden, kan een ander systeem gebruikt
worden. Dit systeem berekent op basis van
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
een sporulatie-index-waarde (SIV). De SIV
geeft uitsluitend aan in hoeverre het microklimaat van de afgelopen drie dagen gunstig
is geweest voor sporulatie, hetgeen niet
noodzakelijkerwijs ook een indicatie geeft
voor de kans op infectie. Wanneer de
beschermingsduur van de vorige bespuiting
is afgelopen en de SIV vervolgens boven
een bepaalde drempelwaarde uitkomt, dient
zo spoedig mogelijk te worden gespoten
(Lacy& Pontius, 1983).
Door BOTCAST en hetSlV-systeemtecombineren, kunnen alle bespuitingen worden

begeleid op basis van metingen van het
micro-klimaat. Het voordeel van deze systemen is de geringe arbeidsinzet die zij bij
praktijkintroductie vragen. Een nadeel kan
de aanname zijn dat de ziekte altijd bij
gunstige weersomstandigheden zal optreden. Dit gegeven zou er dus toe kunnen
leiden dat spuitadviezen onnodig worden
gegeven.

Resultatenvan4jaaronderzoek
Weersgegevens
Vanaf 1988 zijn de systemen BOTCAST en
SIV in combinatie met elkaar getest onder
Nederlandse omstandigheden op het PAGV
te Lelystad. Daartoe zijn metingen verricht
aan relatieve luchtvochtigheid en bladnatduur in een uiengewas. Voor de bladnatmetingen is in eerste instantie gebruik gemaakt van een mechanische DeWit-meter.
Die gaf echter te grote operationele problemen, en is vanaf 1989 vervangen door
een elektronische bladnatmeter. Deze is
gemaakt op aanwijzingen van Canadese
onderzoekers. De temperatuur is niet in,
maar buiten het gewas, op 150 cm hoogte,
gemeten. De relatief geringe rol die de
temperatuur speelt bij de ziekte-ontwikkeling
maakte een gewasmeting niet absoluut
noodzakelijk. Neerslaggegevens zijn, evenals de temperatuur, betrokken van het
PAGV-weerstation.
De verrichte metingen hebben aangetoond,
dat geen consistente relatie bestaat tussen
de relatieve luchtvochtigheid (RV) gemeten
in het gewas en de RV gemeten op 150 cm
hoogte door het PAGV-weerstation. Ook kon
worden vastgesteld dat de bladnatduur, die
een centrale rol speelt in de ziekte-ontwikkeling, niet op een eenvoudige manier in
relatie gebracht kan worden met klimaatsmetingen die door het PAGV-weerstation
worden verzameld. Het meten van relatieve
luchtvochtigheid en de bladnatduur in het
gewas isdaarom voor een goed gebruik van
de begeleidingssystemen noodzakelijk.
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Tabel4. Aantal uitgevoerde bespuitingen en opbrengst aan gedroogde uien (ton/ha) in de PAGVproeven inde periode 1988-1991.
aantal
bespuitingen

jaar

opbrengst
[ton/ha]

[%]

1988

onbehandeld
wekelijks schema
adviessysteem

0
8
3

57,9
64,5
63,3

90
100
98

1989

onbehandeld
wekelijks schema
adviessysteem

0
6
0

72,7
71,4
74,7

102
100
105

1990

onbehandeld
wekelijks schema
adviessysteem

0
0
4

57,0
57,3
60,1

99
100
105

1991

onbehandeld
wekelijks schema
adviessysteem

0
6
5

61,0
62,6
64,3

97
100
103

Aantalbespuitingen

de SIV 40 en 80. Van deze waarden bleken
de hogewaarden (40 resp. 80) zonder risico
te kunnen worden toegepast, zodat in het
vierde jaar is besloten nog slechts de hoge
drempelwaarden tetesten.
De proeven te Lelystad hebben blijkens

Inde eerste drie jaar van het onderzoek zijn
twee mogelijke drempelwaarden voor beide
systemen bestudeerd. Voor de CDSI (BOTCAST-drempel) waren dit 30 en 40, en voor

CDSI-waarde

verloopCDSIin 88/89/90
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1988
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Fig.2.Verloop vande CDSI in 1988,1989 en 1990.
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Tabel5. Percentage van het aantal dagen tussen sluiten van de gewasrijen en strijken van het loof
dat de SIV bovendedrempelwaarde van 80uitkwam.
jaar

percentage

1988
1989
1990
1991

68
11
15
40

tabel 4 tot nu toe uitgewezen dat ten opzichte van een wekelijks spuitschema 60%
minder middel is gespoten bij hantering van
het adviessysteem (BOTCAST en SIV).
Deze vermindering komt voor 60% op rekening van het gebruik van BOTCAST en voor
40% op rekening van SIV. Uit figuur 2 blijkt
dat BOTCAST vooral in 1989 het aantal
bespuitingen heeft teruggedrongen, omdat
de CDSIde drempelwaarde 40 niet bereikte.
Indatjaar werd ook geen ziekte van betekenis waargenomen. In de overige drie jaren
werd de drempelwaarde 1-3 weken later
bereikt dan het moment waarop volgens het
praktijkadvies moest worden begonnen met
de bespuitingen (sluiten van de gewasrijen).
lesies/dm2

In 1988zorgde hetwarme en droge voorjaar
er voor dat de drempelwaarde pas op 18juli
werd overschreden, terwijl dat na het koude
envochtige voorjaar van 1990alop6juli het
gevalwas (figuur 2).
De verschillen tussen de jaren komen ook
goed tot uitdrukking in het percentage van
het aantal dagen tussen sluiten van de gewasrijen en strijken van het loof dat de SIV
boven de drempelwaarde van 80 was (zie
tabel 5). In dezelfde periode steeg de CDSI
in de jaren 1988 tot en met 1991 met 41, 6,
47 resp. 23 punten. Opvallend in deze
vergelijking is het jaar 1990 dat volgens
tabel 5 weinig mogelijkheden heeft geboden

verloopaantal lesies/dm2 1990

Fig.3. Verloop van het aantal lesies per dm 2 bladoppervlak in 1990 op
veldjes die niet,volgens adviessysteem ofwekelijks zijn bespoten.
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voor sporulatie, maar waarin de ziektedruk
volgens BOTCAST sterk opliep. Dit verschil
moet verklaard worden uit het feit dat in
1990 veel dauw optrad, terwijl overdag de
relatieveluchtvochtigheidsterkdaalde.Deze
combinatie veroorzaakt een sterke stijging
van de CDSI in BOTCAST, dat gebruik
maaktvan bladnatperiode, eneen lageSIV,
dat uitsluitend gebaseerd is optemperatuur
enrelatieveluchtvochtigheid.
Opbrengst
Bijgebruikvanhetadviessysteemtradgeen
opbrengstderving op. Uit tabel 4 komt naar
vorendatbladvlekkenziekte in1990en1991
niet schadelijk was, terwijl toch 4 resp. 5
maal is gespoten volgens het adviessysteem. De conclusie zou daarom kunnen
luiden dat het systeem een aantal bespuitingen laat uitvoeren die niet nodig zijn.
Opdit punt ishetdaaromgoedernogmaals
op te wijzen dat de vlekken nauwelijks
schadelijkzijn,maardatwanneerdevlekken
gaan uitgroeien wel degelijk schade kan
lesies/dm2

ontstaan. Het is daarom zaak het aantal
vlekken onder controle te houden, zodat
wanneer de omstandigheden gunstig worden voor uitgroei van de lesies, schade tot
eenminimumbeperktblijft.
Ziekteverloopin1990en1991
Uitfiguur3en4blijktdatin1990en1991 de
ziekte met het adviessysteem goed onder
controle werd gehouden. In 1990 was vlak
voor de sterke toename in het aantal lesies
drie maalgespoten,tegen negen maalvoor
het wekelijks spuitschema. Zoals blijkt uit
figuur 3leiddendezezesextrabespuitingen
totslechtseengeringeverminderingvanhet
aantal lesies ten opzichte van het adviessysteem. Opvallend is overigens dat ook
eenwekelijks spuitschema deziekte nietop
eenconstant niveaukon houden.
In 1991 was vlak voor de forse toename in
hetaantallesieszowelvolgenshetwekelijks
spuitschema alsvolgens het adviessysteem
twee maal gespoten. De rest van het sei-

verloopaantal lesies/dm21991

160

227
15/8

Fig.4. Verloop van het aantal lesies per dm 2 bladoppervlak in 1991 op
veldjes die niet,volgens adviessysteem ofwekelijks zijnbespoten.
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Tabel6. Correlatie tussen de relatieve groeisnelheid van de ziekte en enkele meteorologische
variabelen en systeemparameters in 1990en 1991.
correlatiecoëfficiënt4)
1990
1991

1990+1991

SIV
DINOV
DINFV
DSI

0,57
0,55
0,74
0,70*

0,74
0,82*
0,75
0,87

0,62*
0,71*
0,61
0,74

gemiddelde bladnatduur per dag2)
fractie van het aantaldagen met2):
- bladnatduur >6uur
- bladnatduur > 12uur
- bladnatduur > 16uur
gemiddeld aantal uren neerslag/dag3)
gemiddelde temperatuur per dag3)
gemiddelde RV1Vdag3>
gemiddeld aantal uren per dag met2)
- een RV<70%
- een RV>90%

0,92*

0,70

0,67*

0,72*
0,56
0,93
0,64
-0,15
0,63

0,41
0,91*
0,89
0,70
-0,60
0,71

0,40
0,56
0,84
0,68
-0,32
0,61

-0,54
0,60

-0,65
0,67

-0,54
0,54*

variabele/parameter

*

1

)RV =relatieve luchtvochtigheid
)dag loopt van09.00tot 09.00 uur
3
>dag loopt van0.00 tot 24.00 uur
4
)* =betrouwbaar op5% niveau
2

zoen konden beide systemen de ziekte op
een laag peil houden. Op moment van forse
toename in het aantal lesies bedroeg in
1991 de CDSI 45. In 1990 leek de ziekte al
half juli toe te nemen, op het moment dat de
CDSI eveneens circa 45 bedroeg. Omdat
vervolgens een periode van droogte optrad
(de CDSI steeg tussen 11juli en 9 augustus
van 50 naar 52) zette de ziekte niet door.
Daarom kan geconcludeerd worden dat de
drempelwaarde 40 bereikt wordt vlak voordat de ziekte gaat toenemen en dat bij de
waarde 45detoestand kritiek kanworden.

vergelijking met 1990 (zie figuur 2) zou
geconcludeerd kunnen worden dat de ziekte
in 1988 een geringere rol moet hebben gespeeld dan in 1990. Een belangrijk verschil
tussen beide jaren is echter dat in 1988 met
een andere sensor dan inde andere jaren is
gemeten. Deze sensor haperde regelmatig
en bleek bij herhaling niet betrouwbaar bij
dauwnachten. Met een juiste sensor zou
derhalve het verloop van de CDSI in 1988
wellicht een ander beeld hebbengegeven.

Het enige jaar dat forse schade door
bladvlekkenziekte optrad was 1988. In dat
jaar zijn echter geen gedetailleerde waarnemingen verricht aan de ziekte. Wel istoen
een sterke aantasting door de ziekte, ook in
de wekelijks behandelde veldjes, geconstateerd. Reeds gememoreerd isdat in 1988
de CDSI na het droge voorjaar pas op 18juli
de drempelwaarde 40 bereikte. De waarde
45 werd een week later gepasseerd. Uit het
verdere verloop van de CDSI in 1988 in

Een goede manier om het adviessysteem
aan te passen aan Nederlandse omstandigheden, is een studie naar de relatie tussen
weersgegevens en het ziekteverloop uit te
voeren. Het ziekteverloop is daartoe uitgedrukt als een relatieve groeisnelheid, die berekend wordt door de groei in het aantal
lesies in het onbehandelde gewas in een
bepaalde periode te relateren aan de hoeveelheid lesies bij begin van die periode en
van dit verhoudingsgetal het natuurlijk loga-

Relatieziekteverloopenweersgegevens
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ritmetenemen.Voordebijbehorendeperiode is vervolgens het weer op een aantal
manieren uitgedrukt. Bovendien is ook een
aantal kengetallen uit het adviessysteem bij
genoemdestudiebetrokken.
De gevonden relaties zijn uitgedrukt in een
correlatiecoëfficiënt intabel6.Debesterelatiewerdgevondentussenderelatievegroeisnelheid ende fractie van het aantal dagen
met een bladnatduur van 16 of meer uren.
De relatie met de relatieve luchtvochtigheid
of de temperatuur bleek beduidend minder
of was in het geheel niet significant aanwezig. Van de kengetallen uit het adviessysteem leken in 1990 en 1991 de kengetallenwaarin ookdebladnatperiodewordt
verwerkt het beste te correleren met de
relatieve groeisnelheid: DINOV (kans op
sporulatie, onderdeel van BOTCAST),DINFV
(kans op infectie,onderdeel van BOTCAST)
en DSI (dagelijkse ziekte index, combinatie
van DINOV en DINFV). De SIV, waarin
uitsluitend temperatuur en relatieve luchtvochtigheidisverwerkt,lijktwatmindergoed
te correleren in beide jaren afzonderlijk,
maar beter in een gezamenlijke analyse.
Zodraderesultatenvanhetlaatste proefjaar
(1992) bekend zijn kan bezien worden in
hoeverre op basis van deze resultaten het
adviessysteem op onderdelen aangepast
moetworden.

Uitvoerbaarheidindepraktijk
Wanneergebruikvanhetsysteem inde toekomsttot eenbesparing van4 bespuitingen
(50% van 8) kan leiden, kan op basis van
eenkostprijsvoor eenbespuiting per havan
f 67,- en een perceelsgrootte van 4 haberekend worden dat de exploitatie op jaarbasis niet meer dan circa f 1000,- mag
bedragen. Deze grove rekensom leert dat
het adviessysteem niet economisch rendabel iste makenvoor slechts éénperceel.
Praktijkintroductie isdusslechts mogelijkals
meerderepercelenvanéénsysteemgebruik
maken.
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Devraagisdaninhoeverreweersgegevens
verkregen in een willekeurig veld, vertaalbaar zijn naar een ander perceel. Op de
eerste plaats beperkt dit de toepasbaarheid
tot eenbepaalde regio.Of binnenzo'nregio
de gemeten weersgegevens algehele
geldigheid hebben, hangt af van de mate
waarin de gewasstructuur het micro-klimaat
beïnvloedt.Omditteonderzoeken isin1991
het adviessysteem getest in zowel veldjes
bemest met 50 kg N/ha als in veldjes
bemest met 100 kg/ha. Gebleken is dat de
hoge gift duidelijk een zwaarder gewas
produceerde, maar dat noch het microklimaat nochdeziekte-ontwikkeling hierdoor
beïnvloedwerden.
Bovendien is in het verlengde hiervan in
1992 het systeem getest in een vroeg en
een laat gezaaid gewas. Ook is met hulp
van de provincie Noord-Holland, eentelersgroep in de Schermer en een aantal toeleverende bedrijven in 1992 het systeem
getest in de praktijk. Hierbij is op één plek
het micro-klimaat gemeten en zijn de adviezengebruiktdoor6telersindeomgeving
tot maximaal een afstand van 10 km. De
resultaten van 1992 waren bij het schrijven
vanditstuknognietbekend.
De laatste jaren kan in de praktijk worden
geconstateerd dat valse meeldauw in betekenis toeneemt. Voor de bestrijding van
deze schimmel is geen adviessysteem
beschikbaar. De opkomst van deze schimmel kan derhalve in de toekomst deeffectiviteit van het hier besproken systeem van
geleide bestrijding van bladvlekkenziekte
negatief beïnvloeden. Het PAGVisderhalve
voornemens in 1993 onderzoek te starten
omte bezien in hoeverre de bestrijding van
valse meeldauw in het adviessysteem is in
tebouwen.

Samenvatting
Inde periode 1988-1991 isop het PAGVte
Lelystad onderzoek verricht naar de toepasbaarheidvantweesystemenvangeleide
bestrijding. De systemen zijn gebaseerd op

de meting van temperatuur, bladnatduur en
relatieve luchtvochtigheid in het gewas alsmede neerslag ende relatie hiervan metde
epidemiologie van de schimmel. De systemen vereisen een minimum aan gewaswaarnemingen door de teler, maar wel de
beschikbaarheidvaneencomputer methiermeeverbonden micro-klimaat sensoren.De
geïntegreerde toepassing van beide systemen in één adviessysteem leidde tot een
gemiddelde besparing van 60% op de
middelen bij gelijkblijvende opbrengst. De
belangrijke rol van de bladnatduur voor het
adviessysteem, werd bevestigd door een
goedecorrelatievandezeparameter metde
relatieve groeisnelheid van de schimmel in
dejaren 1990en 1991.
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Bestrijding van Phytophthora Cryptogea en natrotbacteriën
bijdetrekvanwitlof opwater
ing. A.C.M. Jansen (CBT/PAGV) en ir. G.
vanKruistum (PAGV)

Inleiding
Sinds het begin van de jaren '80 is de
omvang van de witlofwortelteelt bijna verdubbeld tot circa 6500 ha in 1991. Dit isvoor
een groot deel mogelijk gemaakt door een
sterk toegenomen export. Door aanhoudende lage prijzen is echter dit jaar het areaal
wortelteelt verlaagd met20%.
De meeste wortels worden op water getrokken. Momenteel wordt middels dit forceersysteem 90% van de witlof geproduceerd.
De produktie van witlof vindt plaats op circa
600 bedrijven. De belangrijkste centra zijn
Noord- Holland, Zuid-West Nederland en
Flevoland. De handelsproduktie van witlof
bedroeg in 1991 94.000 ton met een financiële omzet van 178 miljoen gulden. Daarmee is witlof qua omzet de belangrijkste
vollegrondsgroente.
Ziekteproblemen tijdens de trek maakten
onderzoek noodzakelijk. Door extra gelden
van de telers kon een aanvullend onderzoekprogramma uitgevoerd worden. Het
onderzoek richtte zich op de bestrijding van
Phytophthora cryptogea en van de bacterie
Erwiniacarotovora subsp. carotovora.

BeheersingvanPhytophthoracryptogea
Biologieenvermeerdering
Phytophthora cryptogea is een saprofytische
bodemschimmel en kan in de bodem overwinteren via Oosporen. De Oosporen worden
gevormd bij een generatieve voortplanting.
Bij de generatieve voortplanting worden
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oögonia bevrucht door antheridia en worden
vervolgens Oosporen gevormd. De oospore
is een rustspore en kan onder gunstige
omstandigheden zoösporen vormen. Bij de
vegetatieve voortplanting worden zoösporen
gevormd inzoösporangia (Van Bakel, 1983).
Zoösporangia worden al snel gevormd in
waterig milieu.
Een infectie van Phytophthora vindt plaats
via zoösporen, die na kieming via dunne
haarwortels in de penwortel groeien. In gerooide wortels is een aantasting door de
schimmel niet waarneembaar. Tijdens de
trek kunnen echter duidelijke symptomen
optreden en vindt soms een massale aantasting plaats. Bij de trek in een recirculerende voedingsoplossing verloopt de verspreiding en infectie van de schimmel snel
middels zoösporen. De wortels verkleuren
bruin wat leidt tot een achterblijvende kropvorming. De opname van water en mineralenwordt belemmerd.
Phytophthora cryptogea is een heterothallische schimmel. Dit betekent dat voor de
geslachtelijke voortplanting twee stammen
nodig zijn. Uit detrekcel wordt echter steeds
maar één stam geïsoleerd. In het onderzoek
wordt voor verschillende experimenten,
zoals het testen van de overleving van de
schimmel in verschillende ontsmettingsmiddelen, gebruik gemaakt van zoösporangiën.
Voor het verkrijgen van de zoösporangia
wordt hennepzaad, dat droog is gesteriliseerd, op agarmedium gelegd om te laten
overgroeien door Phytophthora cryptogea.
Na één week bij 20 °C worden de hennepzaden met mycelium in water met grondextract gelegd, waarin na circa één week
zoösporangia inovervloed aanwezig zijn.
De zoösporen kunnen gevangen worden
door de plaat 20 minuten koud te zetten bij

Tabel7. Groeibepaling van Phytophthora cryptogea na behandeling bij verschillende temperaturen
van met sporangiën overgroeide hennepzaden. + = geen afdoding - = wel afdoding, ng =
niet getoetst; PAGV-Lelystad, mei 1991.
temperatuur
1 minuut

30°C
40°C
50 °C
60°C

ng
ng

8 °C,waarnaveelsporangiaopenbrekenen
desporenkunnenwordenafgezogen.
Gebruikvanlokplanten
Zoösporen kunnen enkele uren tot enkele
dagen actief blijven, afhankelijk van de
vochttoestand van de grond en de aan-

behandelingsduur
15minuten
30 minuten
+
+

60 minuten

+

+

+/-

+/-

ng

ng

ng

wezigheid van waardplanten. Ze worden
aangetrokken door afscheidingsprodukten
van groeiende waardplantwortels, of door
suikers en/of aminozuren die uit de penwortel naar buiten treden.Van deze aantrekking door bepaalde planten kan gebruik
worden gemaakt om de schimmel aan te
tonen in de bodem. Percelen zouden dan
beoordeeldkunnenwordenophetrisicovan
besmetting door Phytophthora cryptogea
van witlofwortels. Blauwe lupine wordt als
vangplant gebruikt voor het aantonen van
Phytophthora cinnanomi in grond (Chee en
Newhook, 1965). Deze toetsplant zou ook
bruikbaar zijn voor andere Phytophthorastammen. Naast lupine is ook witlof zelf
onderzocht op aantrekking van Phytophthora
cryptogea. Op afbeelding 3 is een sporangiumvanPhytophthoracryptogeate zien.
In experimenten is getracht zoösporen in
water te lokken. Hiervoor werden de toetsplanten lupine en witlof gebruikt. Beide
planten waren echter niet in staat de zoösporenvan Phytophthora cryptogea inwater
telokken.
Ontsmettingvandetrekinstallatie

Afb.3. Sporangiën van Phytophthora cryptogea
op een stukje wortel (vergroting binoculair 4.0x15).

Na een trek met P/7ytop/rt/7ora-aantasting
moet detrekinstallatie goed schoonworden
gemaakt en ontsmet. Uit eerder onderzoek
(Jansen et al, 1991) is gebleken dat een
temperatuurbehandeling afdoende is omde
trekinstallatie te ontsmetten. Ook salpeterzuur was bij 1%effectief naeenbehandelingsduur van24uur. Dewerkingvanchloor
(hypochloriet) was niet afdoende. Intabel 7
staan de resultaten weergegeven van de
temperatuurbehandeling.
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Tabel8. Groeibepaling van Phytophthora cryptogea na behandeling met chloor (hypochloriet) van
sporangiën, en met sporangiën overgroeid hennepzaad. +=geen afdoding - =wel afdoding
(in4-voudweergegeven) ng =niet getoetst. PAGV-Lelystad,februari, 1992.
g/i
actief

behandelingsduur (uur)
1
2

24

pH

0.1
0.5
1.0
2.0

+++———

ng
ng
ng
ng

ng
ng
ng
ng

10.3
11.0
11.5
11.8

0.001
0.01
0.1
0.5
1.0
2.0

++++
+++++-———

++++
++-+—
ng
....
ng

—
....
ng
....
ng

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

2.0*

++++

++++

....

5.5

* met mycelium overgroeid hennepzaad

Een behandeling gedurende één minuut bij
50 °C is reeds effectief om de schimmel te
doden.
Bij detoepassing vanchloor werd de pHvan
de oplossing niet gecorrigeerd. Inde praktijk
wordt geadviseerd om aan te zuren tot een
pH van 5,5. Zonder aanzuring is het chloor
sterk basisch. Ook de methode van testen
bleek invloedte hebben op het testresultaat.
De sporangiën werden met behulp van een
drager (gesteriliseerd hennepzaad) in het te
testen middel gebracht. Het hennepzaad
bleek een bescherming te kunnen bieden
aan de schimmel. Intabel 8 staan de resultaten weergegeven van het vervolgonderzoek waarbij het effect van de pH op alleen
mycelium en met mycelium overgroeid
hennepzaad isweergegeven.
Het verschil tussen wel en niet aanzuren op
afdoding is niet groot wanneer alleen
sporangiën worden getoetst; het effect van
hennepzaad is echter wel groot. Met
hennepzaad vindt er pas afdoding plaats bij
2 g/l actief chloor na 24 uur en zonder het
hennepzaad reeds na één uur. Achterblijvend wortelmateriaal in de trekcelinstallatie kan wellicht eenzelfde effect veroorzaken opoverleving van deschimmel.
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Gebruikvanbestrijdingsmiddelen
Onderzoek door het PAGV leidde in 1985tot
toelating van het middel met de actieve stof
fosethyl-AI (Aliette). Dit middel kon tot voor
kort een aantasting van Phytophthora voorkomen. Echter op het moment is de werking
van fosethyl-AI minder effectief. Een reden
omtezoeken naareen alternatief.
In de afgelopen jaren zijn op het PAGV
andere middelen getest. In tabel 9 staat het
effect van het middel dimethomorph weergegeven, natoediening aan het proceswater
bij de start van de trek. De behandelingen
met dimethomorph (niet toegelaten) leidden,
ongeacht de toegepaste dosering, tot een
beperkte verlaging van de lofproduktie van
6 à7%.
Naast het zoeken naar alternatieve bestrijdingsmiddelen is ook gezocht naar
andere toepassingen van bestaande bestrijdingsmiddelen.
Fosethyl-AI doodt de schimmel niet, maar
verhoogt de weerstand tegen infectie. Het
middel wordt nu bij de start van de trek in
het recirculerende water toegediend. Onderzocht wordt of het middel als het eerder
wordt toegediend (niet toegelaten), in
effectiviteit wordtverhoogd.

Tabel9. Resultaten van de werking van het middel dimethomorph* op lofproduktie (inkg/100 wortels)
en de aantasting door Phytophthora cryptogea van witlofwortels tijdens de trek. PAGV,
Lelystad 1991/92.
relatieve
opbrengst
(%)

% aantasting
Phytophthora

lofopbrengst
klasse I

totaal

0,25g/1OOI
dimethomorph*
geïnfecteerd

11,3

14,6

77

93

1

0,50g/1OOI
dimethomorph*
geïnfecteerd

10,7

14,7

73

94

3

onbehandeld
nietgeïnfecteerd

12,4

15,7

79

100

0

5,4

8,4

64

54

100

behandelingen
in proceswater

onbehandeld
geïnfecteerd

% klasse I

* het middel is niet toegelaten

In samenwerking met ROC-Noord-brabant
en ROC-Zwaagdijk is in 1991/1992 een
experiment uitgevoerd met voor opslag
behandelde wortels. Naast fosethyl-AI is een
aantal andere middelen getoetst. Etridiazool
(niet toegelaten) is een middel dat toelating
heeft in andere voedingsgewassen, maar
dat (toegediend in het recirculerende water)
voor witlof te toxisch blijkt. Dimethomorph
(niet toegelaten) biedt tijdens de trek het
meeste perspectief.
Van propamocarb (niet toegelaten) loopt het
residu inde kropte hoogop.

De wortels zijn na de oogst in oktober 1991
voor opslag in de bewaarcel behandeld met
de verschillende middelen in 30 Ispuitvloeistof per ton witlofwortels volgens onderstaand schema.
Op drie tijdstippen zijn de wortels getrokken
waarbij de verschillend behandelde wortels
geloot werden over de trekbakken. Aan het
begin van de trek werden de behandelde
wortels al dan niet kunstmatig besmet met
Phytophthora cryptogea door in extra
bakken besmette wortels met Phytophthora
cryptogeaaante brengen.

code

werkzamestof

dosering/tonw

A

etridiazool vlb 70%*

7 , 5 - 1 5 - 3 0 ml

B

dimethomorph wp50%*

5 -10-20g

C

fosethyl-AI wp 80%*

250g

D

propamocarb vlb 75%*

30 ml

0

onbehandeld-

-

* het middel is niettoegelaten indeze toepassing
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A7.5

A15

A30

B5

B10

B20

C250

D30

O

Fig.5. Het gemiddeld percentage aantasting door Phytophthora per
witlofwortel ende opbrengst gerelateerd aande onbesmette controle van
verschillend voor opslag behandelde wortels (a=etridiazool (ml/ton),
b=dimethomorph (g/ton), c=fosetyl-AI (g/ton), d=propamocarb (ml/ton),
o=onbehandeld). Plaats:ROC-Zwaagdijk,januari 1992.

In figuur 5 zijn de resultaten weergegeven
van de eerste trek uitgevoerd op ROCZwaagdijk.
De aantasting door Phytophthora cryptogea
indebesmetteobjectenwasgoed geslaagd,
daar allewortels waren aangetast. Demate
vanaantastingwasbijdewortelsbehandeld
met fosethyl-AI het laagst. Daarbij hoorde
ook de hoogste opbrengst voor de met
fosethyl-AI behandelde wortels. Niet uitelke
trek komen zulke sterke effecten voor
fosethyl-AI naar voren. Dit was het eerste
proefjaar met behandeling van witlofwortels
voor de bewaring, zodat nog geen harde
conclusiesmogenworden getrokken.
Discussieenconclusie
Na een trek met Phytophthora-aantasting
kan de installatie het beste schoongemaakt
worden met behulp vanverhitting tot 50°C.
Eenchloorbehandelingkanookeffectiefzijn,
mits de installatie goed schoon is. Van
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belang is dat er geen wortelresten in de
reservoirs enleidingen achterblijven voordat
wordtontsmet.
Toediening van fosethyl-AI voor opslag van
de wortelen had een positief effect op de
opbrengst en het percentage aantasting
door Phytophthora cryptogea van dewortel.
In de proef werd echter tijdens de trek een
besmetting met Phytophthora cryptogea
aangebracht, terwijl het vaker voorkomt dat
de wortels vanuit het veld een besmetting
oplopen. Helaas is het nogniet mogelijkom
voor proefdoeleinden betrouwbaar een besmettinginhetvelduitte voeren.
Het middel met de werkzame stof dimethomorph (niet toegelaten) biedt perspectief
als bestrijdingsmiddel tegenPhytophthora
cryptogea. Als gebruik mogelijk is van dit
middel zou het water na de trek vaker hergebruikt kunnen worden zonder dat ontsmetting door bijvoorbeeld ozonatie noodzakelijk is. Het middelisechter nieteffectief
tegen pythium. Pythium tast de nieuw

gevormde wortels aan en kan ook een
reductie in de opbrengst veroorzaken. Ook
tegen de bacterie Erwiniachrysanthemi is
geen effectief middel voorhanden. Deze
bacteriekanzichooksnelverspreiden inhet
recirculerende water en de wortels aantasten.

Beheersingvannatrot
Biologieenvermeerdering
Natrot wordt veroorzaakt door pectinesplitsendebacteriën,dezogenaamdenatrotbacteriën. De bacteriën zijn in staat celwanden af te breken door de pectine inde
celwand te splitsen in kleinere moleculen.
Hierdoor kan in een paar dagen tijd een
witlofkropjehelemaal wegrotten.
De natrot-bacterie, meestal gaat het om
Erwinia carotovora subsp. carotovora, heeft
een opportunistisch karakter. Dit betekent
dat aantasting door de bacteriën sterk afhankelijk is van de omstandigheden die er
heersen zoals gevoeligheid van het witlofras,temperatuur enluchtvochtigheid.Hettot

uiting komen van een natrot-aantasting lijkt
onvoorspelbaar. Dit illustreert het feit dat er
nogweinigbekendisoverhetziekte-proces.
Ommeertewetentekomenoverhetziekteproces moet de bacterie indeverschillende
stadiavandeziekte-ontwikkeling getraceerd
kunnen worden. De Erwiniacarotovora
subsp. carotovora-groepis echter zeer
heterogeen, waardoor het niet mogelijk is
een specifiek antiserum tegen de groep te
maken.Serologischetesten,zoalsdeimmuno-fluorescentie-kolonie-kleuring waarmee
een detectiegrens van 100 levende bacteriën per ml behaald kanworden (Van Vuurde en Roozen, 1990), kunnen daarom niet
worden toegepast. Om de bacterie te kunnen aantonen moet isolatie van de bacterie
plaatsvinden. Dit is een tijdrovend enmoeilijkkarwei.
Isolatie vindt plaats door kleine stukjes
materiaal op de overgang ziek/gezond,één
uur in een bufferoplossing te leggen en
daarnauitdeoplossingenkelemicrolitersop
voedingsmedium te brengen.Omdepathogènebacteriënte herkennentussen devele
saprofieten wordt een selectief mediumge-

Afb.4. In de trekbak met recirculerende voedingsoplossing staan emmers
met gaten inde onderzijde waarin dewitlofwortels zijn geplaatst.
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Tabel10.Percentage natrot op witlofkroppen afhankelijk van de trekcelcondities (volgens advies en
luchttemperatuur laatste week 5 °C omlaag) en bedekking met plastic folie tijdens de trek.
Aanvang trek: 12 november 1991, ROC-Westmaas.
plastic

luchttemperatuur
volgens advies

luchttemperatuur 5°C
omlaag in laatste week

zonder
met

8.5
18.0

3.1
7.3

bruikt. Cristal Violet Pectate (CVP) is een
medium waarin Erwinia-bacteriën putjes vormen, doordat deze de pectine in de bovenste laag enzymatisch afsplitsen. De uiteindelijke identificatie vindt op de Plantenziektekundige Dienst plaats in Wageningen met
behulp van een vetzuuranalyse (Janse,
1991).

(Bouvard, 1987; Cochet en Marie, 1984). In
samenwerking met ROC-De Waag en ROCWestmaas zijn de laatste jaren veld- en
forceerexperimenten uitgevoerd (Van Kruistum en Titulaer, 1991). De invloed van stikstof tijdens de wortelteelt op het optreden
van natrot samen met het treffen van
maatregelen tijdens de trek zijn in dit
onderzoek als uitgangspunten genomen.

Inoculatieexperimenten
Om meer inzicht te krijgen in het infectieproces zijn inoculatieproeven uitgevoerd. Op
afbeelding 4 iste zien hoe kleine experimentele eenheden verkregen konden worden
door witlof te trekken in emmers met gaten
in de onderzijde, geplaatst in een recirculerende voedingsoplossing.
Op verschillende tijden werden de kropjes
geïnoculeerd met Erwinia carotovora subsp.
carotovora (ECC) in de krop en in de
kransbladeren. Natrot trad veelvuldig op,
maar conclusies over de invloed van het
tijdstip van inoculatie en de plaats van
inoculatie konden hieruit nog niet getrokken
worden.
Teeltmaatregelen
Het is al langer bekend dat een ruime Nvoorziening tijdens de wortelteelt het Ntotaalgehalte in de drogestof van de wortel
en daarmee de gevoeligheid voor het optreden van natrot tijdens de trek beïnvloedt

In seizoen 1991/1992 zijn de wortels op
twee tijdstippen geforceerd,waarbij verschillende factoren werden onderzocht met
betrekking tot het optreden van natrot. De
factorenwaren:
- invloedvanvochttijdens bewaring;
- invloed van vocht tijdens de trek (plastic
afdekking);
- invloed van eentemperatuurregime tijdens
detrek.
In de eerste trek uitgevoerd op ROC-Westmaas kwam veel natrot voor, waarvan enige
resultaten hier vermeld worden. In tabel 10
staat het effect van plastic afdekking afhankelijkvandetrekcelcondities weergegeven.
In de trekcel waarbij de luchttemperatuur in
de laatste week 5 °C omlaag ging, is minder
natrot opgetreden. Bedekking met plastic
folie verhoogde hetaantal natrotkropjes.
In tabel 11 staat het effect van bewaaromstandigheden (droog/nat) afhankelijk van de
bedekking met plastictijdens detrek.
Wortels in de natte bewaring werden drie

Tabel11 . Percentage natrot op witlofkroppen afhankelijk van de bewaring en bedekking
folietijdens detrek.Aanvangtrek: 12november 1991, ROC-Westmaas.
plastic

droge bewaring

natte bewaring

zonder
met

7.0
11.8

4.6
13.6
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met plastic

maal per week flink nat gemaakt met water
en de wortels in de droge bewaring werden
minimaal bevochtigd alleen om uitdroging te
voorkomen.
Het effect van plastic folie op het optreden
van natrot is sterker bij wortels in de natte
bewaring.
Discussieenconclusies
Er is nog weinig bekend over het hele
ziekteproces van de natrot-aantasting. Om
meer inzicht te verkrijgen in het infectieproces moeten meer inoculaties en isolaties
vande bacterieworden uitgevoerd.
Vocht speelt zeer zeker een rol in het tot
uiting komen van natrot.
Bij een temperatuurregime waarbij in de
laatste week de luchttemperatuur 5 °C verlaagd wordt, vindt een vermindering in het
aantal krapjes met natrot plaats. Door tijdens
de trek de wortels af te dekken met plastic
folie wordt de luchtvochtigheid direct bij de
krop verhoogd. Dit had een verhoogd aantal
krapjes met natrot totgevolg.
Samengevat kan gezegd worden dat door
vocht tijdens de bewaring van de wortels en
detrek zoveel mogelijk te beperken,de kans
op natrot tijdens de trek en bewaring van de
geoogste kropjesverlaagd wordt.

Samenvatting
Tijdens de trek van witlof op water kan er
schade optreden door aantasting van onder
andere de schimmel Phytophthora cryptogea
en de bacterie Erwinia carotovora subsp.
carotovora.
Phytophthora cryptogea tast de wortels aan
waardoor deze bruin verkleuren en het
watertransport belemmerd wordt. Met behulp van lokplanten wordt getracht de
schimmel reeds in het veld aan te tonen. Na
een trek met Phytophthora-aantasilng moet
de trekinstallatie goed schoongemaakt worden en ontsmet met een temperatuurbehandeling van 50 °C of een 0.5 g/l actief chlooroplossing. Het middel dimethomorph (niet
toegelaten) biedt mogelijk perspectief bij de

bestrijding van Phytophthora cryptogea. Mogelijk kan met het eerder toepassen van
fosetyl-AI (niet toegelaten), namelijk al voor
de opslag van de wortels, de effectiviteit van
dit middel verhoogd worden. Dit wordt nog
verder beproefd.
Erwinia carotovora subsp. carotovora veroorzaakt vooral in de laatste week van de
trek en tijdens de bewaring natte rot in de
kropjes. Het onderzoek wordt bemoeilijkt
doordat er geen antiserum gemaakt kan
worden tegen ECC waarmee de bacterie
aangetoond kanworden.
Natte bewaring van de wortels en hoge
luchtvochtigheid direct bij de kroppen tijdens de trek verhogen de kans op natrot. Bij
een temperatuurregime waarbij de luchttemperatuur in de laatste week 5 °C omlaag
gaat,treedt minder natrot op.
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Bestrijdingnerfmineervlieg invollegrondsgroenten
ir.M.G. Roosjen, PD Wageningen

Infectie inhetvoorjaar wordt nagenoegaltijd
veroorzaakt vanuit besmette gewassen in
kassen.

De nerfmineervlieg, Liriomyza huidobrensis,
treedt sinds dezomer van 1989op indiverseteelten.Ditplaaginsekt,datoorspronkelijk
afkomstig is uit Midden-Amerika, is vooral
een probleem voor deteelten onder glas.In
de (na)zomerperiode kunnen in de omgevingvanzwaar aangetastegewassenonder
glasookbuitenproblemenontstaan.
Herkenning
Volwassen nerfmineervliegen zijn 2à3mm
langendonkervankleur.
Kenmerkend is de gele stip op de achterzijde van de rug. Volwassen mineervliegen
zorgen voor kleine, witte stipjes, vooral in
het jonge blad (rijpingsvoeding en ei-afzet).
De larven van de nerfmineervlieg maken
witte, slingerende gangen (mijnen), vooral
aande onderzijde van het blad en langsde
nerven.
Larven verpoppen buiten het blad en meestal in de grond. De kleur van de 2 mm
kleine pop is aanvankelijk goud-geel. Later
verkleurtdezetotdonkerbruin-zwart. Netals
de eitjes zijn de poppen ongevoelig voor
bestrijdingsmiddelen. Omdat de verschillendemineervliegsoortenmethetbloteoogniet
van elkaar te onderscheiden zijn en debestrijding per soort verschilt, dient altijd door
een deskundige te worden vastgesteld om
welkesoorthetgaat.

Afb. 5. Delevenscyclus van één generatie mineervliegen duurt bij20 °C bijnaéén maand.In
de zomermaanden kan de aantasting zich
hierdoor explosief uitbreiden.

Levenswijze
Na paring legt één vrouwtje 100 tot 200
eitjes. De totale levensduur van ei tot ei
bedraagt indezomer noggeendrieweken,
terwijl dit in de winter (in kassen) kan
oplopen tot twee maanden of langer. Het
overgrote deel van de mineervliegpopulatie
overleeft de winter buiten de kas niet.
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Afb. 6.Volwassen nerfmineervlieg, Liriomyza huidobrensis. Karakteristiek is het (gele) stipje
op de rug. Ware grootte circa 3 mm. (foto
PD Wageningen)

Afb.7. Pop van de nerfmineervlieg die half uit
een mijn in het blad van sla steekt, (foto
PD Wageningen)

Afb.8. Voedingsstippen in kiemlobben van sla.
(foto PD Wageningen)

Volwasseninsektenvliegenbijtemperaturen
boven10°C.
Verspreiding van mineervlieg kan ook
plaatsvinden door besmet plantgoed. Iets
wat in 1989veel isgesignaleerd en ervoor
heeft gezorgd dat in korte tijd nerfmineervlieg over grote delen van Nederland is
verspreid.

spinazie,tomaat,tuinboon,veldsla enijssla.
In 1991 werd het meest aantasting vastgesteld in tuinboon (indicatorplant in het
vroege voorjaar), (ijs)sla en tomaat. De
belangrijkste bloemisterijgewassen zijnGypsophila,chrysant, Gerbera,Anemone 'Mona
Lisa',asterenVerbena.
De mineervlieg kan ook voorkomen oponkruiden als muur, distel enkruiskruid,terwijl
naast aangetaste gewassen in kassen ook
aardappel en suikerbiet onder mineervlieg
kunnen zitten.

Waardplanten
De waardplantenreeks van de nerfmineervlieg is groot. Vooral groentegewassen zijn
naast een aantal bloemisterijgewassen zeer
gewild. Liriomyza huidobrensis is tot nutoe
waargenomen in de groentegewassen: andijvie, aubergine, augurk, boon erwt,
courgette, koolsoorten (o.a. chinese kool),
meloen, paksoi, paprika, peterselie, radijs,
selderijsoorten (bleek-, knol,- snij-), sla,

Quarantaineorganisme
Omdit quarantaine organisme beheersbaar
te houden is besloten te trachten verspreiding via jong teeltmateriaal te voorkomen.
Niet alleen om oncontroleerbare situaties in
deproduktieteelten tevoorkomen,maarook
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om exportbelemmeringen te voorkomen.
Sinds eind 1989 worden daarom alle bedrijven met jong teeltmateriaal minstens
maandelijks maar meestal iedere 10 dagen
gecontroleerd op het voorkomen van nerfmineervlieg. Decontrole vindt plaats door de
NAKG, de NAKS of de PD. Een plantekweker mag alleen materiaal afleveren als
op zijn hele bedrijf geen (symptomen van)
mineervlieg worden gesignaleerd.
Qm plantekwekers en andere tuinders te
Beschermen geldt bovendien dat een teler
geen overlast mag veroorzaken voor derden. Indien nodig schrijft de PD wettelijke
maatregelen voor. Veelal hoeft het niet
zover te komen en zorgen telers ervoor dat
de aantasting - zeker in eigen belang - beperkt blijft. Belangrijk voor besmette teelten
(onder glas) is dat tijdens de teeltwisseling
schoon schip wordt gemaakt en dat de
nieuweteeltvrijvan aantasting kanstarten.
VerspreidinginNederland
Door het gevoerde beleid komt aantasting
alleen voor in gebieden met relatief veel
glastuinbouw. Opmerkelijk is dat tot op heden
in het Noord-oosten van het land (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) nog
steeds geen nerfmineervlieg is vastgesteld.
Het afgelopen jaar zijn er in de praktijk
aanzienlijk minder problemen opgetreden
dan in de voorgaande jaren, hetgeen opmerkelijk is gezien de gunstige weersomstandigheden inde periode mei-juli.
Preventieeninsektenweringmetgaas
Omdat chemische bestrijding in de vollegrondsgroenteteelten slechts beperkt resultaat oplevert, dient de oplossing vooral gezocht te worden in het voorkomen dat de
nerfmineervlieg in het gewas komt. Grotendeels wordt dit bereikt door te starten met
mineervliegvrij plantmateriaal van de groenteplantekweker. Ingebieden waar vollegrondsgroente en glastuinbouw naast elkaar voorkomen - zoals de Zuid-Hollandse Eilanden
en Brabant/Limburg - kunnen problemen
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worden voorkomen door te telen onder gaas
met een maasopening van 0,8 x 0,8 mm dat
10 tot 14 dagen voor de oogst verwijderd
kanworden.
Het PAGV heeft in verschillende proeven
met onder andere radijs, chinese kool en
daikon aangetoond dat de kwaliteit van het
geoogste produkt zonder meer goed te
noemen is, terwijl aantasting vrijwel geheel
voorkomen kan worden, zelfs bij een hoge
infectiedruk. Belangrijk is wel dat gestart
wordt zonder aantasting. Proeven met ijssla
toonden aandat in hetvoor- en najaar onder
gaas geteeld kan worden. In verband met
bladluizen moet bladluisvrij gestart worden
engaasvan 0,6 x0,6 mmworden gebruikt.
Bestrijdingindevollegrondsgroente
In een aangetast gewas kunnen alleen de
vliegen worden bestreden met propoxur
(Undeen) of synthetische pyrethroïden.
Houdt bij toepassing rekening met de
veiligheidstermijnen om te hoog residu te
voorkomen. Propoxur (Undeen) mag niet in
waterwingebieden worden toegepast.
Vanaf mei kunnen spontaan optredende
sluipwespen een positieve bijdrage leveren
in de bestrijding, zeker gezien de resultaten
in het onderzoek. Op het ROC Rijnsburg zijn
dit jaar in Gypsophila en Caiihamus eerste
oriënterende proeven gedaan om de mineervlieg te bestrijden met de sluipwesp
Dichlypus isea. Vanaf het moment van de
eerste aantasting zijn drie weken lang twee
sluipwespen per m 2 ingezet. Hierdoor werden parasiteringspercentages van ruim 70%
bereikt. Dit is behoorlijk hoog vergeleken
met onbehandeld (20%) en wekelijks chemisch bestrijden (0%).
In sla onder glas vindt dit jaar op beperkte
praktijkschal succesvol bestrijding plaats
met de sluipwesp Dacnusa sibehca. De
sluipwesp wordt gekweekt in een zogeheten
open kweeksysteem: Ranonkelplanten met
de ranonkelmineervlieg Phytomyza caulinatis
geplaatst indekas.
Worden sluipwespen uitgezet dan kunnen

alleen die middelen (vooral insekticiden en
acariciden) worden ingezet die niet schadelijkzijnvoor sluipwespen.

nerfmineervlieg buiten (vrijwel) nietoverleeft,
Gedurende het groeiseizoen de resten van
het gewas c.q. niet oogstbaar gewas bespuiten met propoxur (Undeen) of een synEindigschoon
thetisch pyrethroïde. Vervolgens de gewasrestanten en onkruiden van het perceel verBij teeltwisseling is het zaak weer vrij te wijderen en afvoeren in gesloten containers
eindigen.
en het perceel minstens 15 cm omploegen
Is dit aan het eind van het groeiseizoen dan om te voorkomen dat achtergebleven popzijn geen extra maatregelen nodig omdat de pendevolgende teeltaantasten.
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Ervaringen enperspectieven van zaadcoating met insekticideninvollegrondsgroenten
A. Ester, PAGV

Inleiding
Voor de bestrijding van insekten-plagen
wordt in een aantal groentegewassen een
grote hoeveelheid middeltoegepast. Uiteen
inventarisatie van de werkgroep Vollegrondsgroenten Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) 1990 blijkt dat in de
sector vollegrondsgroenteteelt jaarlijks 100
ton werkzame stof aan insekticiden wordt
gebruikt. Hiervan wordt 40%gebruikt in de
teelt van peen, voornamelijk ter bestrijding
van de wortelvlieg. In de groep van koolgewassen (onder andere sluitkool, bloemkool en spruitkool) wordt 30%gebruikt. De
bestrijding van de koolvlieg neemt bij deze
gewassen een belangrijke plaats in. De
bescherming vandejonge plantentegende
made van de meeste vliegensoorten iseen
noodzaak om een ongestoorde groei tebereikenenverliezen inkwaliteit enopbrengst
te voorkomen. Coating van het zaad met
insekticide kan in een aantal situaties een
effectieve bestrijdingsmethode zijn. Doordat
de volvelds-, kweekplaat-, rijen-, plantvoetbehandeling ensoms de gewasbehandeling
bijdestartvandeteeltkanvervallen,kanzo
een grote besparing op het gebruik van
middel verkregen worden. De techniek van
het coaten en de toepassing bij het individuele zaadbedrijf ontwikkelt zich snel. Deze
toepassingvanhetcoatenmaarookvanhet
pilleren met insekticiden blijkt ook perspectiefte biedentegenandereplaaginsekten.

Filmcoating
Bij filmcoating, ook wel coating genoemd,
worden gewasbeschermingsmiddelen door
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zaadfirma's met lijm of polymeren op het
zaaizaadgebracht. Dezaadvormblijft hierbij
altijd herkenbaar. Bij pilleren verandert de
zaadvorm ineen pilletje. Bijtoepassingvan
coating komen de agressieve insekticiden
soms rechtstreeks op het zaadje, waardoor
groeistagnatie en kiemplantmisvorming kan
optreden. Daarom moet bij een insekticide
niet alleen het bestrijdingseffect worden
onderzocht, maar ook de invloed van het
insekticideophetkiemgedragvan hetzaadje.

Goedehechtingenverdeling
Nieuwe technieken en het gebruik van
polymeren maken het mogelijk de gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks aanhet
zaad te hechten en bovendien een goede
verdeling op het zaad te verkrijgen. Grootschalige toepassing kan een omwenteling
teweegbrengen in de momenteel gangbare
zaadbehandeling bij granen, maïs,grassen,
peulvruchten envelegroenten.Tot nutoeis
coating minder geschikt voor gewassenmet
een hoog zaadgebruik vanwege de nog
hoge kosten van het procédé. Hierin kan
echter binnen afzienbare tijd verandering
komen.

Technieken
Om zaden te coaten zijn verschillende
technieken met de bijbehorende apparaten
ontwikkeld. Als belangrijkste kunnen we de
volgendenoemen:
- trommelmixer, met horizontale of verticale
as. Hetzaadwordtdaarbijineen gesloten,
draaiendetrommelgecoat.Alleenbestemd
voor toepassing met poeder of slurry
(papje);
- vloeibaar-bedcoater: voor vloeibare for-

muleringen. Hierbij wordt door een
poreuze plaat het zaad omhoog geblazen
entegelijkertijdvanbovenaf deslurryerop
gespoten;
- spuitbedcoater. Het zaad wordt in een
cilinder door een luchtstroom inwerveling
gebrachtendangecoat.
Aan de slurry wordt naast de gewasbeschermingsmiddelen ook een kleurstof
toegevoegd, die als kenmerk dient van de
zaadleverancier.Zoontstondenonderandere
Bejokote en Goldcoat. Dehelle kleurenvan
het zaaizaad vergemakkelijken tevens de
controleophetzaairesultaat.
Door de sterk toegenomen toepassing van
zaadcoating met en zonderinsekticide zal
het zinvol zijn om zaad met in de coating
een insekticide door bijvoorbeeld kleur te
onderscheiden van zaad zonder insekticide
in de coating. Dit om met name misverstanden bij tuinders en plantenkwekers
quabehandelingtevoorkomen.

Gepilleerdeengefilmcoatezaden
Bij het pilleren van zaden zoals van suikerbiet is het gebruikelijk dat naast fungiciden

een insekticide tegen de bietekever wordt
toegevoegd. Ook via coating kan met succeseen insekticide naast eenfungicide aan
hetzaadwordengehecht.
Soms kunnen insekticiden en fungiciden
eikaars werking opheffen. Ook kan in
humusrijkegrondde binding van de actieve
stof aan de grond sterker zijn dan aan het
polymeer. De opname van de actieve stof
door deplant isdaardoor geringer. Ookkan
het type polymeer invloed hebben op het
langzaam, gecontroleerd vrijkomen van insekticiden. Daardoor kan de werkingsduur
van de gewasbeschermingsmiddelen langer
worden.
Bijenkele gewassen isjarenlang onderzoek
verricht.Hiervolgeninhetkortderesultaten.

Wortelvliegbestrijding inpeen
Bij de teelt van wortelen kan wormstekigheid, veroorzaakt door de madenvan
de wortelvlieg (Psila rosae F.), een groot
probleem zijn. Zonder bestrijding is deteelt
ampermogelijk.Dewortelvlieg isvanmeitot
en met september aanwezig. Uit PAGVonderzoek blijktdatfilmcoatenvanwortelzaden met een polymeerfilm van chloorfen-

Tabel12. Percentage aangetaste peen door de made van de wortelvlieg (Psila rosae F.) drie
maanden nazaai, met gefilmcoat zaad met insekticiden.

insekticide

dosering
actieve stof
(mlofg/kg zaad)

onbehandeld zonder filmcoating
onbehandeld met filmcoating
chloorfenvinfos 25%WP

chloorfenvinfos 25%WS
chloorfenvinfos 96,4%WS
fonofos 250 EC

LSD (p< 0.05)

4*
20
25
30
25
25
25
50
60

1986**

1987

40
24
1
3
4
5
-

37
38
6
13
10
7
-

34
44
12
23
17
17
18
11

24
50
10
17
9
12
-

16

16

8

12

1988

1989

:referentie 4kg,actieve stof per ha
:gezaaid injuni, andere inapril /mei
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vinfos een aanvaardbaar alternatief is voor
grondbehandeling met chloorfenvinfos ten
behoeve van de bestrijding van de made
van dewortelvlieg. Uit het onderzoek isduidelijk geworden dat wortelen waarvan de zaden
zijn gefilmcoat met chloorfenvinfos 25 gram
actieve stof per kg zaad of fonofos 250 EC
(EC=emulgeerbaar concentraat) 25mlactieve
stof per kg zaad, in gelijke mate worden beschermd als de chloorfenvinfos grondbehandeling met 4 kg actieve stof per ha. De formuleringenvanchloorfenvinfos 25%WP(Wettable Powder), 25% WS (Water dispensible
Powder) en 96,4%WS gaven in de proeven
gelijke resultaten bij de bestrijding van de
made van de wortelvlieg (zie tabel 12). Ook
blijkt dat in 1988 het object zaadcoating
chloorfenvinfos 25%WP voor 23%isaangetast; dit is een gevolg van een te lagedosering (30%) op hetzaaizaad.Deze zaadcoating
isgeheel door de praktijk opgepakt.

Bladrandkeverbestrijding inveldbonen
Een van de grootste belagers in veldbonen,
maar ook in de teelt van erwten en wikke, is
de bladrandkever (Sitona lineatus L). De
schade wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
de larven.Al snel na opkomst van de erwten
en veldbonen vreten de kevers aan de
randen van de bladeren, die daardoor een
gekarteld uiterlijk krijgen. De groei van de
planten wordt belemmerd, vooral bij droog
enschraal weer.
Lastiger en belangrijker is de ondergrondse
vreterij van de larven. Ze voeden zich met
de stikstofknolletjes. De voorziening van
stikstof komt daardoor in gevaar. Het gewas
ontwikkelt zich slechter en krijgt door gebrek
aan stikstof een schrale, gelige tint. Beschadigde stikstofknolletjes en wortels zijn een
gemakkelijke invalspoort voor schimmels.
De planten, al door vreterij verzwakt, zijn

Tabel13. Veldopkomst (zes weken na zaai), aantastingspercentage en gemiddeld aantal hapjes van
de eerste zes bladetages veroorzaakt door de bladrandkever (Sitona lineatus) en aantal
larven en poppen per grondmonstervan vijf wortelstelsels in 1988.
19mei
insekticide

dosering
per kg
zaad

aantast.
bladetages

(%)
naakt zaad3x
filmcoating
parathion-(ethyl)
furathiocarb*
furathiocarb*
carbofuran*
carbofuran*
benfuracarb*
benfuracarb*
fonofos*
fonofos*
methiocarb*
methiocarb*
tefluthrin*
tefluthrin*

onbeh.
onbeh.
1,5 l/ha
4g
8g
4 ml
8 ml
5g
10g
6,25 ml
12,5ml
5g
10g
15ml
30ml

77 ef
98 g
42 b
3a
2a
1a
1a
1a
1a
67 de
14 a
45 bc
59 cd
93 fg
85 fg

gemidd.
aantal
hapjes
per bladetage
4,2
8,2
1,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
3,3
0,3
2,6
2,0
5,9
5,8

Colijnsplaat
27 juni
aantal
larven/
poppen
pergrondmonster
52 h
57 h
16 efg
5 bed
5 bede
0a
0 ab
2 abed
1 abc
15 fg
6 cdef
35 gh
19 fg
12 def
8 def

20 sept.
opbrengst
in kg/are

38,6
37,5
39,6
47,1
44,8
51,0
51,3
48,4
49,2
42,2
41,9
37,5
43,0
40,3
41,5

N.B. Getallen gevolgd door dezelfde letter zijn niet betrouwbaar verschillend bij een betrouwbaarheid
van95%.
* Deze insekticiden hebben gééntoelating als een zaaizaadbehandeling opveldbonen.
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a
a
ab
def
ede
f
f
ef
ef
abc
abc
a
bed
abc
abc

daarvoor extra gevoelig. De larven van de
bladrandkever zijn niet door een gewasbehandeling tebestrijden.
Immers, de kever dient te worden bestreden
vóórdat zij haar eitjes in de kiemplanten
heeft afgezet en niet pas naeiafzetting zoals
bij een gewasbehandeling gebeurt. Het
onderzoek heeft geleid tot een afdoende
bestrijding van de bladrandkever en haar
larven. Het meeste perspectief biedt een
zaadcoating met furathiocarb 50 DS (DS=
poeder voor droge zaadbehandeling) of
carbofuran 500 SC of benfuracarb 40 WP
formulering in een dosering van respectievelijk 4 g, 4 ml en 5 gram per kg zaad (zie
tabel 13). De toepassing heeft tot voordeel
dat het middel vroegtijdig, dus voor de
eerste kevers en niet na de eerste kevers
aanwezig iszoals bij gewasbespuitingen.
Tevens geeft de vermindering van hoeveelheid middel minder milieubelasting.
Behalve bij veldbonen biedt de zaadbehandeling ook mogelijkheden bij de teelt van
tuinbonen en erwten, zowel doperwten als
droge erwten. Echter, bij geen van de
genoemde gewassen nebben deze middelen een toelating. Daar de stikstofknolletjes
niet worden aangetast, gaat het stikstofbindende effect nietverloren,waardoor geen
extra stikstof behoeft tewordentoegediend.

Bestrijdinguievlieginprei
De made van de uievlieg {Deliaantiqua) kan
ernstige schade aanrichten in de gewassen
van de groep Allium, met name uien en prei.
De schade in prei treedt voornamelijk op in
de lente en voorzomer op percelen met
jonge preiplantjes en op het zaaibed. Behalve de direkte aantasting, het wegvallen
van het groeipunt en het aanvreten van de
stengelbasis, treedt ook veel secundaire rot
op veroorzaakt door Fusarium en Erwiniabacterie.
Een effectieve bestrijding van de made van
de uievlieg in prei kan verkregen worden
door vóór het zaaien
a. een grondbehandeling met het insekticide
chloorfenvinfos uittevoeren en vervolgens

b. één à twee gewasbehandelingen op het
zaaibed met carbofuran (Curater).
In 1990 is onderzoek gestart met als doel
om bij gebruik van gecoat preizaaizaad met
insekticiden het bestrijdingseffect op de uievlieg en de fytotoxiciteit van de insekticiden
op het zaaizaad na te gaan. Deze toepassing moet de grondbehandeling voor het
zaaienendegewasbehandelingenvervangen.
Eenenander betekent:
- een sterk verminderd gebruik van de
hoeveelheid insekticiden;
- dat 100% van de planten wordt beschermd;
- dat het werken met giftige insekticiden
wordtvermeden.
Het onderzoek is in samenwerking met
Nunhem's Zaden B.V. te Haelen uitgevoerd.
Voor het onderzoek met winterprei werden
de volgende proefvelden aangelegd: één in
1990te Breda,één in 1991te Rijsbergen en
drie proefvelden in 1992 te Rijsbergen,
Berkel Enschot en Tollebeek. Het gebruikte
ras was Porino dat in 1990, 1991 en 1992
half april werd gezaaid. Vanaf eind mei werd
wekelijks in het veld het aantal dode plantjes
veroorzaakt door de made van de uievlieg,
geteld. In het onderzoek waren onder andere middelen opgenomen uit de organische
fosforverbindingen en de carbamaten. Bij de
zaadcoating diende de grondbehandeling
plus twee maal een gewasbehandeling als
vergelijkend object. Het onderzoek van 1990
had een duidelijk oriënterend karakter. Uit
het onderzoek van 1991 en 1992 werden
enkele middelen en de juiste doseringen
gevonden die een even goede bescherming
van de preiplanten tegen de uievlieg geven
alsdeconven-tionele toepassing.
Het onderzoek maakte duidelijk dat zaad
coaten een goed alternatief is voor de
grond- plus gewasbehandeling. Vier maanden nade zaai in 1992 leverde het met 17g
insekticide per eenheid gecoat zaad
(250.000 zaden) een even goede bestrijding
van de uievliegmade, als een grondbehandeling met chloorfenvinfos en een gewasbehandeling metcarbofuran.

45

Tabel14. Bestrijding koolvliegdoorzaadcoating bijlossebloemkoolplanten enkluitplanten (Speedzel
+ perspot). Gemiddeld aantal madenen poppen pertien planten drie maanden nazaaien
enpercentageweggevallenplantenbeginjuni1990enbeginjuli1991.
1990
behandeling

dosering
kluitplant
in mlper
maden+ weggekg zaad
poppen
vallen

onbehandeld
Dursban
Gigant
20
Gigant
40
Gigant
60

19
0,4
2
2
-

1991
kluitplant
losseÎplant
losse plant
maden + wegge- maden + wegge- maden + weggepoppen
vallen poppen
vallen poppen vallen

1,8
0,3
0,0
0,5
-

6,2
0,5
0,8
0,3
-

10
1
12
3
-

12,0
0,2
1,3
0,8

2,8
0,3
0,3
0,0

36,0
5,7
8,5
5,5

5,5
1,2
0,3
0,0

*plantvoetbehandeling met0,1mlperplant
Het percentage dode planten kwam bij het
gecoate zaad overeen met dat in het object
metdegrond-plus gewasbehandeling.

spruitkool. Het gecoate zaad werd in potgrond in de kas gezaaid. Doel van het
onderzoek was om met een zeer geringe
hoeveelheid insekticide - in een dun filmpje
om het zaad heen - het gewas te beschermen tegen de maden van de koolvlieg.
Hierdoor is de plant vanaf het moment dat
wordt gezaaid tot ruim na het planten beschermd tegen de maden van de koolvlieg.
Deze vorm van zaadbehandeling wordt
noodzakelijk gevonden in verband met de
giftigheid van insekticiden.
Zaad coaten leidde in het onderzoek vergeleken met een plantvoetbehandeling tot
een besparing aan bestrijdingsmiddel van
meer dan 99%. Er is dus sprake van een
duidelijk mindere belasting van het milieu.
De toepassing komt dus uitstekend tegemoet aan het Meerjarenplan Gewasbescherming, waarin wordt verlangd dat het

Gecoat zaad met insekticide zal in overleg
met de zaadbedrijven worden geïntroduceerd. In 1993 zal gecoat preizaad met insekticide op zeer beperkte schaal door de
zaadbedrijven beschikbaar wordengesteld.

Koolvliegbestrijdinginkoolgewassen
Op het PAGV werd inde periode 1988-1991
gewerkt aan de mogelijkheid om de koolvlieg {Delia radicum) door middel van
zaadcoating te bestrijden. In de loop van dit
onderzoek werd samengewerkt met Zaadunie/Pannevis en ROC Noord-Brabant. De
onderzochte gewassen waren bloemkool en

Tabel15. Bestrijding koolvlieg door zaadcoating bij spruitkool (kluitplanten Westplant + paperpot +
perspot).Gemiddeldaantal madenenpoppen pertienplantendrie maanden nazaaienen
percentageweggevallenplantenbeginjuni 1990enbeginjuli1991.
1990

dosering
behandeling
onbehandeld
Dursban*
Gigant
Gigant
Gigant

in i mlper
kg zaad
_
20
40
60

plantvoetbehandeling met0,1mlperplant
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1991

maden +
poppen

weggevallen

maden+
poppen

weggevallen

39
7
7
4
-

4,4
0,4
0,1
0,4
-

31,0
8,0
3,6
1,7

0,0
0,0
0,0
0,0

middelengebruik drastisch wordt beperkt. Dit
onderzoek is uitvoerig verslagen in het tijdschriftGewasbeschermingvanaugustus1992.
Enkele resultaten van het onderzoek van
1990 en 1991 zijn in de tabellen 14 en 15
weergegeven.
In beide proefjaren was het gemiddeld aantal maden of poppen van de koolvlieg laag.
Dit was het gevolg van de grote variatie in
het aantal afgezette eieren,diedoor de koolvlieg willekeurig waren afgezet. In de proeven lag een object dat niet werd behandeld
met een bestrijdingsmiddel. Daarnaast werd
een plantvoetbehandeling uitgevoerd met
0,1 ml Dursban per plant. Inde objecten met
gecoat zaad werden drie doseringen Gigant
(chloorpyrifos, zaadbehandelings-formulering)
beproefd; in 1990 was dat 20 en 40 ml per
kgzaad en in 199140 en 60 mlper kg.Inde
proef met bloemkool (tabel 14) ging het om
losse planten en kluitplanten. Van spruitkool
werd alleen zaad voor kluitplanten gecoat
(tabel 15).
Ooklosseplant
Bij kluitplanten blijft het hele kluitje grond
aan de plant zitten. Dit kluitje heeft meestal
een inhoud van 21 cm 3 . Bij het uitplanten
van een losse plant gaat nauwelijks enige
grond met de plant mee. Ondanks dat
werkte het middel Gigant in beide proefjaren
voldoende. De insekticide wordt door de
plant opgenomen.
In 1991was er wel enig verschil in het effect
van de beide doseringen op het aantal
maden en poppen. De hogere dosering van
60 ml had zowel bij bloemkool als spruitkool
meer effect dan40 ml.Het percentage dode,
weggevallen planten bij het gecoate zaad
kwam bij beide gewassen overeen met dat
bijeen plantvoetbehandeling.
Gecoat zaad is dus een goed alternatief
voor de plantvoetbehandeling. Het geeft een
flinke besparing op de kosten voor bestrijdingsmiddelen. Wanneer bijvoorbeeld bij
een plantvoetbehandeling van 26.700 planten per ha (plantafstand 75 bij 50 cm) 0,1 ml
insekticide per plant wordt gebruikt, is 2,67
liter per ha aan middel nodig. Bijgebruik van

gecoat zaad is dat per ha maar 5,34 ml
insekticide.
Met Gigant gecoat bloemkoolzaad gaf in
vergelijking met de gebruikelijke plantvoetbehandeling een vergelijkbare opbrengst. In
het onbehandelde object werd door een
aantasting van de koolvlieg een hoog percentage stek geoogst. Inde proef met spruitkool werd geen opbrengstbepaling uitgevoerd. In de proef werd echter wel vastgesteld dat het gewas van het gecoate zaad
zich op dezelfde manier ontwikkelde als in
hetobject metde plantvoetbehandeling.
In het gewas chinese kool worden de eitjes
door de koolvlieg niet alleen bij de plantvoet,
maar ook in het hart van de plant afgezet.
De maden die uit de eitjes komen tasten de
planten aan,dievervolgens afsterven.
Uit het onderzoek dat in 1987 en 1988 met
zes verschillende insekticiden is uitgevoerd,
blijkt dat door middel van zaadcoating de
kropvande chinese koolonvoldoende tegen
de maden van de koolvlieg kan worden
beschermd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterke bladontwikkeling, wat
een sterk verdunningseffect van het insekticide geeft in de plant.De toelating van het
insekticide Gigant als zaadbehandeling is
bestemd voor zaadcoating voor de gewassen bloemkool, spruitkool, spitskool, broccoli,
savooiekool, rode koolenwitte kool.
De meeste zaadbedrijven hebben voor het
seizoen 1992 enkele rassen met het middel
Gigant ineenfilmcoatingbehandeld.
Door juist al het zaad van één ras te behandelen worden calamiteiten voorkomen,
dat wil zeggen verwisseling van planten bij
anderen. Over het algemeen is dit eerste
jaar dat op grote schaal gecoat zaad werd
gebruikt, naarwensverlopen.
Deze zaadcoatingstoepassing zal in Engeland in 1993 in de praktijk ook worden
geïntroduceerd (Grower, 1992).

Beperkingen en perspectieven van
zaadbehandelingmetinsekticiden
Het behandelen van zaaizaad in de vorm
van filmcoating of pillen biedt het meeste
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succes tegen bodem-organismen, zoals de
plagen van wortelvlieg, bladrandkever, koolvlieg en uievlieg. Deze plaaginsekten treden
meestal kort na hetzaaienop.
Er zijn ook plagen die pas na enige tijd na
het zaaien (bovengronds) optreden zoals
bladluis-en tripsaantasting. Tegen deze
groep van plaaginsekten is een aantal belemmeringen:
- het gewas produceert na het uitplanten
een grote biomassa (bladmassa), waardoor een enorme verdunning van het
insekticide in de plant optreedt (bijvoorbeeld sla). Gezocht moet worden naar
systemische insekticiden met een hoog
gehalte aan actieve stof, die aan het
zaaizaad en aan de plant géén fytotoxiciteit veroorzaakt;
- de beperking van trips-bestrijding door
middel van zaadbehandeling werkt zodanig dat deze groep van insekten, met
hun korte monddelen, de zeefvaten (waarin het transport van systemische middelen
plaatsvindt) niet kan bereiken. Voor een
effectieve bestrijding van trips moet het
insekticide zich tot de parenchymcellen
verspreiden;
- een plaag zal binnen een kort tijdbestek (1
à 2 maanden na zaai) moeten optreden.
Bij een eventuele latere vlucht mag minder
van een zaadbehandeling worden verwacht (bijvoorbeeld wortelvlieg in knolselderij).

Samenvatting
Bestrijding van plaag-insekten door middel
van zaadcoating biedt goede perspectieven.
Het onderzoek heeft geleidtot een afdoende
bestrijding van de bladrandkever en haar
larven. Het meeste perspectief biedt een
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zaadcoating met furathiocarb 50 DS of
carbofuran 500 SC of benfuracarb 40 WP
formulering ineen dosering van respectievelijk 4 g, 4 ml en 5 gram per kg veldbonenzaad. De toepassing heeft tot voordeel dat
het middel vroegtijdig, dus voor de eerste
kevers en niet nade eerste kevers (zoals bij
bespuitingen) aanwezig is.
Het gebruik van zaadcoating met een
insekticide tegen wortelvlieg, koolvlieg en
uievlieg in respectievelijk peen, kool-soorten
en prei blijkt goede resultaten te geven.
Zaadcoating met insekticide heeft als meest
in het oog springende voordeel de enorme
besparing aan bestrijdingsmiddelen. De
methode heeft echter nog andere belangrijkevoordelen.
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Gewasbescherming inhetteeltbegeleidingssysteem KOBAS
voorbloem-enspruitkool
ing. A.Grunefeld, PAGV

Inleiding
KOBAS is een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de teelt van bloemkool
en spruitkool. Het is tevens een pilotproject
voor de vollegrondsgroenteteelt op het gebiedvaninformaticatoepassingen. Eenteeltbegeleidingssysteem is een computerprogrammadat opde Personal Computer (PC)
van de teler draait en dat adviezen genereertmetbetrekkingtotdemeestbelangrijke
teeltbeslissingen ineenbepaaldgewas.
Ineenteeltbegeleidingssysteem wordt onderzoekskennis gecombineerd met de bedrijfseigen gegevens. Op deze manier kan een
telergebruikmakenvandebeschikbareonderzoekskennis,toegespitstop de bedrijfssituatie.
KOBAS is de eerste in z'n soort voor de
vollegrondsgroenteteelt. Deontwikkelingvan
dit systeem is een samenwerkingsproject
vandetakorganisaties SITUenSIVAK(StichtingInformatieverzorgingvoor respectievelijk
de Tuinbouw en de AKkerbouw), hetLandbouwschap, het PAGV, het IKC-agv en de
NTS. Ookzijntelersenvoorlichtersdirectbij
het project betrokken middels klankbordgroepen.
In een voorstudie is een keuze gemaakt
voor de gewassen spruitkool en bloemkool.
Ook zijn alle teeltbeslissingen met betrekking tot de spruitkool- en bloemkoolteelt
bekeken. Door onder andere telers, voorlichters en teeltdeskundigen is per teeltbeslissing aangegeven hoe belangrijk de
beslissingen zijn voor de teler en wat het
risicoisvaneenfoutievebeslissing.

Ontwikkelingsgeschiedenis
In november 1990 is gestart met de infor-

matie-analyse.Dithoudtindatbestudeerdis
opwelke maniervolgens hetonderzoekeen
beslissing over eenteeltmaatregelgenomen
wordt. Het 'hoe' wordt vastgelegd in een
procesmodel. De gegevens die bij de processen een rolspelen (bijvoorbeeld perceel
of grondsoort) worden vastgelegd in een
datamodel. Middels de definiëring van het
systeem in een informatiemodel kunnenrelatiesnaaranderesystemengelegd worden.
Injuli 1991werdbegonnen met hetfunctioneelontwerp.Ditiseenbeschrijvingvanwat
het te bouwen computerprogramma moet
gaan doen.Tijdens de ontwikkeling van het
functionele ontwerp zijn resultaten daarvan
(vaak indevormvan beeldscherm-plaatjes)
voorgelegdaandeklankbordgroepen.
De opmerkingen uit de klankbordgroepen
zijn mede bepalend geweest voor het
eindresultaat. Inapril 1992isbegonnenmet
het technische ontwerp. Het technische
ontwerp wordt gemaakt door programmeurs
en is hetop papier ontwerpen van hetcomputerprogramma dat uitvoert wat het funtionele ontwerp beschrijft. Als in het functioneleontwerpvoorstellen gedaanwordendie
technisch te ingewikkeld worden, gezien
beperkingen als tijd en geld en de gekozen
programmeertaal, dan wordt een wijziging
voorgesteld.

Teeltbeslissingen die ondersteund
worden
Deteeltbeslissingen diedoor KOBASondersteund worden zijn teeltplanning, rassenkeuze, bemesting,onkruidbestrijding engewasbescherming. Onder bemesting valt het
adviesvoordegiftenvoorstikstof,fosfaaten
kali, de mineralenbalans en een onderdeel
dat de keuze van meststoffen ondersteunt.
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Omdat dezethemadag over gewasbescherming gaat, worden de gewasbeschermingsonderdelentoegelicht.
Het onderdeel gewasbescherming bestaat
uit een waarnemingsadvies, een bestrijdingsadvies en een middelenkeuze-advies
voor bestrijding van ziekten en plagen. De
ziekten en plagen waarvoor geadviseerd
wordtstaaninafbeelding9.

Een eerste selectie van ziekten en plagen
gebeurt aan de handvan de datumwaarop
hetadvieswordtgevraagd.Ditheetdewaarnemingsdatum, omdat aangenomen wordt
dathetadviesgevraagdwordtopdedagdat
menookwilgaanwaarnemen inhetgewas.
Daarnaast dient nog een aantal andere
gegevens ingevuldteworden.Welkeditzijn
istezieninafbeelding10.

koolvlieg
koolgalmug (draaihartigheid)
groot koolwitje

Teeltseizoen
Gewas
Perceel
Waarnemingsdatum
Geplande oogstdatum

klein koolwitje
kooluil
koolmot
melige koolluis
slakken

echte meeldauw
valse meeldauw
spikkelziekte
(Alternaria)
Mycosphaerella
witte roest
light leaf spot
zwartnervigheid

Afb.9. De ziekten en plagen waarvoor een bestrijdingsadvies gegeven wordt.

Werking van de gewasbeschermingsonderdelen
Dewerking van de onderdelen vangewasbescherming zal hierna middels een voorbeeldtoegelichtworden.
Het waarnemingsadvies geeft een advies
over welke ziekten en plagen opdeadviesdatum mogelijk in het gewas voor kunnen
komen, en waar dus bij het waarnemen in
hetgewasspeciaal naar uitgekeken dientte
worden.

1992
Spruitkool
1
24/08/1992
11/11/1992

Wilt u luizen en rupsen volgens methode
geleide bestrijding bestrijden?
Ja
Afb.10. De gegevens die het systeem nodig
heeftvoor hetadvies.

Bij de benodigde gegevens staat ook een
vraag over geleide bestrijding. Deze vraag
wordt alleen gesteld in het gevalvanspruitkool, omdat voor bloemkool geen gegevens
beschikbaar zijn. Geleide bestrijding is een
methode om te beslissen of een bestrijding
werkelijk nodig is. Er wordt pas een bestrijdingvanluizenen/of rupsengeadviseerd
als de tolerantieniveau's overschreden zijn.
Hoehooghettolerantieniveauis,isafhankelijk van het aantal weken dat het gewas op

Tabel 16.Tolerantieniveau voor koolluis en rupsen opspruitkool.
gewasstadium
(weken)

% planten
bezet met koolluis

% planten
bezet met rupsen

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
spruitvorming

10
10
10
10
10
4
4
0
0
0

20
50
40
40
40
10
10
0
0
0
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het land staat. Dewaarden staan intabel 16
en zijn overgenomen uit de Gewasbeschermingsgids 1991 (blz.309).
Het kan zijn dat het systeem extra gegevens
nodig heeft om aan te kunnen geven in
hoeverre er kans op de aanwezigheid van
ziekten of plagen is. Hiervoor worden dan
vragen gesteld aan de gebruiker. Op genoemde datum kan bijvoorbeeld de melige
koolluisvoorkomen. Erwordt dangevraagd:
'Is het de laatste paar weken koud geweest?'. Als hierop het antwoord 'ja gegeven wordt, verschijnt de vraag: 'Is het de
laatste paar weken regenachtig weer
geweest?'. Als hierop ook 'ja' geantwoord
wordt, danwordt hetadvies:
Waarnemingsadvies: melige koolluis
Toelichting: De kans op luizen (en het vermeerderen ervan) is vanwege het weer
niet groot. Als het na vandaag warmer en
droger wordt, vermeerderen de luizen zich
weer sneller. Omdat de planten 17 weken
ophetlandstaan,ishettolerantieniveau0%.
Opeenzelfde manier wordt ook voor andere
ziekten en plagen een advies gegenereerd.
Als een ziekte of plaag gezien is, kan de
teler een bestrijdingsadvies vragen aan het
programma. Als we aannemen dat ondanks
het weer toch luizen gezien zijn, zal de
computer, na vergelijking van het opgegeven aantal planten met luizen met het
tolerantieniveau, adviseren om de melige
koolluistegaanbestrijden.
De volgende stap is om de computer middelen te laten selecteren waarmee de luizen
bestreden worden. Dit kan in het onderdeel
'middelenkeuze'. Aan het begin van dit
onderdeel kan opgegeven worden welke
ziekten en/of plagen bestreden moeten
worden. Omdat we net nog het bestrijdingsadvies gevraagd hadden, staat de melige
koolluis al op het scherm, onder het kopje
'bestrijden'. Ook alle andere ziekten en
plagen (uit afbeelding 9) staan op het

scherm, maar dan onder het kopje 'niet bestrijden'. Nu kunnen uit deze laatste lijst
ziekten of plagen overgezet worden naar de
lijst 'bestrijden'. Het is bovendien de bedoeling dat aan iedere ziekte of plaag die
bestreden dient te worden, een cijfer toegekend wordt dat aangeeft hoe belangrijk
het is dat die ziekte of plaag bestreden
wordt. De melige koolluis uit het voorbeeld
heeft van het systeem al de waardering 9
meegekregen, omdat door de computer zelf
al geadviseerd was om deze plaag te bestrijden. Ziekten of plagen die wellicht niet
gezien zijn, maar die men toch zou willen
meenemen in de bestrijding, kunnen in de
lijst 'bestrijden'gezet worden, met een waardering 1. Op deze manier zal er bij de selectie van middelen toch rekening gehouden
worden met deze ziekte of plaag. In het
voorbeeld hebben we naast de koolluis ook
nog rupsen van het kleine koolwitje gezien.
Aangezien daarvan het tolerantieniveau ook
0 % is, krijgt deze ook een waardering 9.
Voor alle zekerheid nemen we ook de
koolgalmug en de rupsen van de koolmot
mee.Zie afbeelding 11.
Bestrijden:
melige koolluis
klein koolwitje
koolgalmug
koolmot

waardering

9
9
1
4

Afb.11. Deplagendiebestredendienenteworden.

Vervolgens selecteert de computer alle middelen die toegestaan zijn in het gewas en
die de opgegeven plagen bestrijden. Er
wordt ook rekening gehouden met de veiligheidstermijn van de middelen. Van de overgebleven middelen wordt de gecombineerde
werking (score) berekend. De score is
afhankelijk van het belang dat de teler aan
de bestrijding vande plaag toegekend heeft.
Vervolgens worden de middelen met hun
score en de normatieve prijs van de
middelen aan de gebruiker gepresenteerd,
waarbij het best werkende middel (met de
hoogste score dus) en met de laagste prijs
bovenaan komt te staan (afbeelding 12). De
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Adviezen met relatieve onderlinge score
(Effect score: 100=goed/0=slecht)
Geadviseerde gewasbeschermingscombinatie(s) Effect score Norm prijs
V
V
V

Acefaat 1kg
Azinfosmethyl/dimethoaat 1.5kg
Diazinon 0.75 kg(l.)
Dichloorvos 2I.
Dimethoaat0.5 I.
Fosfamidon 1I.

100
100
100
90
87
87

Afb.12.Overzicht vande middelen diewerken tegende opgegeven plagen.

68.00
69.00
75.00
10.00
50.00
55.00

ïn.

Pirimicarb0.5 kg
Dichloorvos 2I.
Acefaat 1 kg
Ziekten & plagen

Waardering

Melige koolluis
Klein koolwitje
Koolmot
Koolgalmug
Afb.13.Per middel heteffect opde opgegeven plagen.

teler kan vervolgens een aantal middelen
selecteren en in een volgend scherm bekijken hoe goed zetegen de opgegeven plagen apart werken (afbeelding 13). Op basis
van deze informatie kan de teler zelf een
middelkiezen.

Toegevoegde waarde van KOBAS
voorgewasbescherming
Omdat er geattendeerd wordt op ziekten en
plagen die voor kunnen komen op het
perceel,wordt deteler alerter. Aangezien alle
gegevens van gewasbeschermingsmiddelen
aanwezig zijn, kan bewuster een keuze
worden gemaakt. Op termijn zal ook de
schadelijkheid van de middelen voor het
milieu opgevraagd kunnen worden. Op deze
manier kan bijde middelenkeuze (nog) beter
rekening met het milieu gehouden worden,
zonder dat de kwaliteit van de gewasbescherming uit het oogverloren wordt.
Doordat de prijs van de middelen zichtbaar
gemaakt wordt, kan tot een goede afweging
gekomenworden.
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Stand van zaken, planning en
toekomst
De stand van zaken nu isdat de onderdelen
teeltplanning en rassenkeuze geprogrammeerd worden en indecember/januari uitgeleverd worden aan de klankbordgroepen. De
klankbordgroepen krijgen een cursus voor
hetgebruik van de onderdelen,waarna zeer
zelf hun teeltplanning voor bloemkool en/of
spruitkool voor het komende seizoen mee
kunnen gaanmaken.
Ondertussen werken de programmeurs verder aan bemesting en gewasbescherming.
Van deze onderdelen is gepland dat ze
voorjaar 1993 klaar zijn, zodat de klankbordgroepen in het groeiseizoen van 1993 deze
onderdelen kunnen testen op hun bedrijf. De
ervaringen van de telers met deze onderdelen worden geïnventariseerd en eventuele
fouten worden opgelost.
De door de telers ingebrachte fouten en
wensen worden verwerkt in de versie die
voor 1994 wordt gemaakt. In 1994 kunnen

de klankbordgroepen nogmaals testen, tijk zijn van invloed op eventuele uitbreiDaarnawordt KOBASovergedragen aande dingenvanKOBAS.
vermarktingsorganisatie GITS (Geïntegreerde TeeltbegeleidingsSystemen), die ook Op verzoek van de vermarktingsorganisatie
BETA en CERA (teeltbegeleidingssystemen en de praktijk kan een uitbreiding met anvoor respectievelijk suikerbieten en granen) dere gewassen plaatsvinden. Dit kan inverkoopt,
houdendateenaantalteeltbeslissingenvoor
eenvolgendgewasuitgewerktgaan worden.
Als KOBAS op de markt gebracht wordt, is Het model voor geleide bestrijding van
jaarlijks onderhoud van de gegevens (bij- bladvlekken in uien (De Visser) zoubijvoorvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen of beeld heel goed in een teeltbegeleidingsrassengegevens) noodzakelijk.
systeem voor uien passen. Het initiatief
hiervoor zal echter van de vermarktingsorResultaten van onderzoek kunnen inge- ganisatie GITS of de takorganisaties SITU
bouwd worden.Ook vragen vanuit de prak- enSIVAKmoetenkomen.
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Strategieën voor biologische bestrijding van bovengrondse
schimmels
dr. N.J.Fokkema, IPO-DLO

Inleiding
Graag had ik de titel van dit hoofdstuk beperkt tot "biologische bestrijding vanbovengrondse schimmels". In het kader vandeze
opdepraktijkgerichtethemadagzoudenwe
dan echter snel zijn uitgepraat, want er is
momenteel slechts één biologisch bestrijdingsmiddel enweltegen Botrytis cinerea in
een beperkt aantal landen toegelaten.Wereldwijd is het onderzoek de laatste jaren
echter ineenstroomversnelling gekomenen
verschillende biologische bestrijdingsmiddelen tegen bovengrondse pathogenen zijn in
delaatstefasevanontwikkeling.
Vergeleken met bodemgebonden ziekten is
de onderzoeksinspanning ten aanzien van
de biologische bestrijding van bladpathogenenbeperktgebleven,omdatdezepathogenenveelal uitstekendchemischbestreden
kunnenworden.Derecente politiekestellingname tegen milieubelastende middelen
(MJP-Gewasbescherming) en het incidenteel optreden van resistentie tegen fungicidenheefthetonderzoeknaaralternatieven
voor chemische bestrijding ook ten aanzien
vanbladpathogenensterkgestimuleerd.
Wathebbenfytopathologen nutebieden?
Voor biologische bestrijding isallereersteen
grondigekennisvandelevenscyclusvanhet
pathogeen noodzakelijk. Centraal staat de
vraag in welk stadium van het pathogeen
een antagonist zijn grootste effect kanhebbenophetziekteverloop.
Dit leidt in principe tot drie verschillende
strategieën:
1. microbiëleonderdrukking van infectievan
deplant;
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2. microbiële onderdrukking van sporulatie
vanhetpathogeen;
3.microbiële onderdrukking van overleving
vanhetpathogeen.
Biologische bestrijding moet zich niet enkel
richtenophetmeestkwetsbarestadiumvan
het pathogeen, maar ook op een stadium
dat een langdurige interactie met de antagonist mogelijk maakt. De term antagonist
wordt hier in zijn ruimste betekenis gebruikt
vooreenmicroorganismedatopwelkewijze
dan ook het pathogeen in zijn ontwikkeling
remt. Naast kennis van het pathogeen, is
kennis van de ecologie van de antagonist
onontbeerlijk. Helaas is deze kennis vaak
nauwelijks aanwezig, met als gevolg teleurstellende ervaringen met biologische bestrijdingsmiddelen indepraktijk.
Aan de hand van een aantal voorbeelden,
waar mogelijk ontleend aanziekten invollegrondsgroenten, zal het perspectief van de
verschillendestrategieënwordenbehandeld.

Sclerotiniasclerotiorum
S. sclerotiorum veroorzaakt bij een groot
aantal gewassen min of meer ernstige ziekten(rattekeutelziekte) diezowelophetveld,
metnamebijdeslaboon,alsbijdebewaring
van peen enwitlof ernstige schade kanveroorzaken. De levenscyclus (afb.14) biedt
twee mogelijkheden voor biologischebestrijding.Eenbladbehandeling metantagonisten
kan de infectie door ascosporen beperken
(Boland&Inglis,1989)enwanneerdeinfectie isvoortgeschreden kaneenhyperparasitaire antagonist de vorming en vitaliteit van
de Sclerotien reduceren (Trutmann et al.,
1982;Whipps&Gerlagh,1992).

Levenscyclus van
Sclerotinia sclerotiorum

/

>

?

y ascosporen

/

apotheciën

m

Sclerotien
<i

overwintering 0-7jaar

Sclerotien
Afb.14. Levenscyclus van Sclerotinia sclerotiorum met de verschillende stadiawaar een antagonist kanaangrijpen.
Onderdrukking van infectie

Voor de infectie door S. sclerotiorum zijn externe voedingsstoffen, in de vorm van afgestorven bloemen en stuifmeel, noodzakelijk.
Onder experimentele omstandigheden op afgesneden bladeren en op intacte planten in
klimaatkasten en kassen konden verschillende saprofietische fyllosfeerschimmels en gistende infectie reduceren.
Dit zeer algemeen voorkomende verschijnsel bij necrotrofe pathogenen berust waarschijnlijk vooral op concurrentie om voedingsstoffen. Biotrofe pathogenen zoals roesten
en meeldauw worden niet gestimuleerd door
externe voedingstoffen en zijn daarom ook
nietgevoelig voor dergelijke concurrentie.
Dik et al. (1991a) toonde aan dat uitschakeling van de van nature voorkomende gisten
op tarwebladeren een accumulatie van
honingdauw tot gevolg heeft. Stuifmeel en
honingdauw stimuleren de infectie van necrotrofepathogenenenverminderendegevoeligheid van de schimmels voor fungiciden (Dik

et al. 1991 b). Ook onder veldomstandigheden concurreren saprofieten en pathogenen om voedingsstoffen. Onnodige uitschakeling van saprofieten door fungiciden
moet daarom worden vermeden. Dit houdt
echter nog niet in dat bespuiting van gewassen met antagonistische saprofieten
vanzelfsprekend tot een bruikbare bestrijding leidt.
De belangrijkste reden is dat in kasexperimenten de toediening van de antagonisten
en de inoculatie met het pathogeen altijd
zorgvuldig voor een maximaal effect op
elkaar worden afgestemd. Vervolgens
worden de omstandigheden zo gekozen dat
zowel de antagonist als het pathogeen zich
goed kunnen ontwikkelen, met als gemiddeld resultaat 50% reductie van infectie.
Inde praktijk is de kans gering dat de spore
van het pathogeen op een plek op het blad
terecht komt waar de populatie van de
geïntroduceerde antagonist voldoende hoog
is om het pathogeen te remmen binnen de
korte periode van enkele uren, die het

55

Tabel 17.Levensvatbaarheid vanSclerotienvan Sclerotiniasclerotiorum (S) gevormd opslabonen in
hetvelddiealdan niet bespotenzijn metde hyperparasiet Coniothyriumminitans(C).
verzameldatum

isolatie van Cen SuitSclerotien (n =+45)
C.minitansbespuiting*

onbehandeld
23 augustus
7 september
28 september

99% S,0%C
97%S,0%C
97% S,0%C

93% S, 10%C
35%S,79%C
34%S,77% C

iop 15en23augustus en7september, Sclerotienzijnvoorde bespuiting verzameld

pathogeen nodigheeftomtekiemenenbinnen te dringen. Een andere belangrijke
redenvoordediscrepantietussenresultaten
onder geconditioneerde omstandigheden en
inhetveldis,dateventueleophetbladaanwezige infectiestimulerende stoffen onder
praktijkomstandigheden al door de natuurlijke microflorazijn opgeruimd.Dezenatuurlijke microflora kan ook de vestiging vande
geïntroduceerde antagonistbelemmeren.
Microbiëleonderdrukkingvaninfectievande
overigens intacte plant impliceert dus een
zeer ongunstige korte interactietijd tussen
pathogeenenantagonist.
Onderdrukkingvanoverleving
Een veel langere interactietijd is mogelijk
wanneer de strategie zich richt op verminderingvandevormingenoverlevingvan
ruststructuren. Bij S. sclerotiorum worden
deze gevormd op de aangetaste bovengrondse plantedelen. Reductie van hetaan-

taloverlevingsstructuren,deSclerotien,moet
inprincipe leidentot reductievanhetinitiële
inoculum, afkomstig van de zich uit de
Sclerotien ontwikkelende paddestoeltjes
(apotheciën), in de volgende seizoenen.
Temeerdaar erbijaantastingdoor S.sclerotiorumbinnen het gewas geen secondaire
verspreiding via conidiën optreedt, mag
verwacht worden dat dit tot vermindering
vanziekteleidt.
Deze hypothese wordt door Gerlagh (IPODLO) ineenvijfjarige veldproef op ROC"de
Waag" getoetst in een van nature besmet
perceel metdeinrotatiegeteeldegewassen
aardappel, slaboon, peen enwitlof. Indeze
in 1990gestarte proef worden degewassen
iederjaar aan het einde van dezomerdriemaalbespoten meteensporesuspensievan
de hyperparasiet Coniothyrium minitans
(Gerlagh & Vos, 1991). Onderzocht wordt
heteffectvandebehandelingen opdevitaliteitvandeingewasrestengevormdesclero-

Tabel18.Effect van bespuiting met Coniothyrium minitans op de aantallen apotheciën en ziekte door
Sclerotinia sclerotiorum.
gewas
aardappel 1
boon
peen
witlof

aantalapotheciën 2
onbehandeld
C.minitans

7
5
68

1

) rotatie:aardappel,boon,peenenwitlof
)per 100mrijlengte op29juli 1992
3
) per 100mrijlengte op 12augustus 1992

2

Gerlagh, IPO-DLO,voorlopige resultaten ROC "deWaag"
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aantalziekte planten 3
onbehandeld
C.minitans
0
163
0
3

0
177
0
0

tien, op het aantal gevormde apotheciën in
hetvoorjaar enophetaantalziekeplanten.
Voor de vitaliteitsbepaling worden op de
boongevormdeSclerotiennauitwendigeontsmetting door middengesneden enopagar
uitgelegd. Uit Sclerotien van onbehandelde
planten groeide altijd Sclerotinia, terwijl de
Sclerotienvandebehandeldeplantenslechts
voor 34% vitaal bleken. De hyperparasiet
kon uit bijna 80%van de Sclerotienworden
geïsoleerd, zodat de vitaliteit op een later
tijdstip noglager zalzijn (tabel 17,Fokkema
etal.1992). C.minitans blijktzichuitstekend
te kunnen vestigen in door Sclerotinia aangetastweefselenuitbundigesporulatiezorgt
voor besmetting van onbespoten plantedelen. De aantallen Sclerotien worden door
debehandelingechternietbeïnvloed.
Voorlopige gegevens van het seizoen 1992
(tabel 18)geveneenzeer sterke reductiete
zien van het hoge aantal apotheciën in de
witlofveldjes. Een reductie die het gevolg is
van de bespuiting van de boon met C.
minitans in 1990.Minder apotheciëninwitlof
leidt mogelijktot minderziekte,nietalleenin
hetveldmaarmisschienookindebewaring.
Inde andere gewassen werden slechtsgeringe aantallen apotheciën gevormd en kon
geen effect van C.minitans wordengeconstateerd. In tegenstelling tot peen en aardappel werd de boon ondanks een gering
aantal apotheciën zwaar ziek. De komende
jarenzalblijkenof Coniothyriumminitanshet
aantal apotheciën nog verder kan terug
brengen, zodat ook de boon beschermd
wordt.
Wereldwijd iserveel onderzoek aan Coniothyrium minitansgedaan (Whipps&Gerlagh,
1992). Natuurlijke ziektewering van de
gronden tegen Sclerotiniasclerotiorum in
zonnebloem wordt toegeschreven aan C.
minitans. Zowel in kas- als vollegrondsteelten zijn de perspectieven voor C.
minitansals biologische bestrijdingsmiddel
gunstig.Onderdrukkingvandebesmettingin
hetveldheeftmogelijkookgevolgenvoorde
ziekte in de bewaring. Directe behandeling
vanpeen, witlof ofknolselderij metdehyper-

parasiet vlak voor de bewaring istot nutoe
weinig succesvol (Gerlagh, pers. meded.).
Eennadeelvanhyperparasitaire antagonisten
is het meestal beperkte toepassingsgebied.
SclerotienvanSclerotiumcepivorumworden
veel minder en die van Botrytis cinerea
geheelnietgeparasiteerddoorC. minitans.

Botrytisspp.
Botrytis spp. vormen in de bloemisterij,
bloembollenteelt, en in de vollegrondsgroenteteelt een probleem dat slechts met
grote inzet van chemische middelen, veelal
bedreigd metresistentieontwikkeling,binnen
de perken kan worden gehouden. Additionele capaciteit vanuit het MJP-G onderzoekprogramma ondersteunt het onderzoek
naarbiologischebestrijdingvan Botrytis.
Onderdrukkingvaninfectie
Evenals bij Sclerotiniais de infectie van
intacte planten vaak afhankelijk vanexterne
voedingsbronnen of verwondingen. Antagonisme van fyllosfeerschimmels en gisten is
ondergeconditioneerde omstandighedeneenvoudig waar te nemen, maar is dus in het
veld moeilijktoete passenvanwege dekorte
interactietijd(zieonder S. sclerotiorum).
Een uitzonderlijke situatie treffen we aanbij
(latente) infecties van jonge druiven, aardbeienenappelsdoor Botrytis cinerea. Zorgvuldig getimede bespuitingen met conidiën
van Trichoderma spp.reduceren Botrytis rot
waarschijnlijk door antagonisme opdeafgestorven bloemresten (Tronsmo, 1986;Dubos,
1987).Conidiënvan Trichodermaspp.kiemen
niet op onbeschadigde groene bladeren
(Köhl, pers. meded.) zodat vestiging in de
fyllosfeer onwaarschijnlijk is. Trichodex
(MakhteshimChemical Works Ltd.,Israel) is
eenformuleringvan Trichoderma harzianum
(T 39) die, onder praktijkomstandigheden
vrucht enstengelrot van komkommer enrot
van druiven onderdrukt (Elad & Zimand,
1991) in een met iprodion vergelijkbare
mate. Een elegante, effectieve en veilige
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manier van toediening van de antagonist is
met gebruik van honingbijen. Deze werden
indebijenkastvoor hunvlucht naarbloeiende aardbeien besmet met sporen van de
aan Trichoderma verwante antagonistGliocladiumroseum(Pengetal.1992).
Botrytisspp. en andere veroorzakers van
bewaarziekten infecteren vaak via verwondingen. Indien deze min of meer gelijktijdig
ontstaan, tijdens de oogst of de verdere
bewerkingvanprodukten, biedenmetname
gisten en bacteriën uitstekende mogelijkheden voor bescherming (Wilson &Wisniewski, 1989; Wilson & Chalutz, 1991).
Afwezigheid van concurrerende saprofieten
en gunstige voedselomstandigheden lijken
bepalendvoor desuccesvolle resultatenten
aanzien van de biologische bestrijding van
bewaarziekten infruit.
Volgens hetzelfdeprincipekonookkoprotin
ui, veroorzaakt door Botrytis aclada worden
verminderd door dewonden die bij hetloofklappen onstaan te behandelen met Trichodermaviride(Köhl et al. 1991). Overigens
biedt een goede kunstmatige droging van
geoogsteuienbijnavolledigebescherming.
Onderdrukkingvansporulatie
Naastdeconsumptievaninfectiestimulerendestoffen doordeantagonist kandereductievanvruchtrot ookhetgevolgzijnvaneen
verminderde sporulatievanBotrytisopafge-

storven bloemen en andere weefsels door
concurrentie met saprofieten. Botrytis spp.
sporuleren uitbundig opdoodbladmateriaal.
Met name bij aardbei en ui is in Canada
aangetoond dat de sporenproduktie binnen
het gewas sterk bijdraagt aan het verloop
van de epidemie (Sutton, 1990). Antagonisten die sporulatie op gedode aardbeibladeren onderdrukken bleken ook effectief
inhetterugdringen vanvruchtrot inhetveld;
met name Gliocladium roseumwas even
effectief als captan of chloorthalonil (tabel
19,Peng&Sutton1990).
De resultaten van dit Canadese onderzoek
ondersteunen de strategie van microbiële
sporulatie-onderdrukking die ook op het
IPO-DLO wordt gevolgd ten aanzien van
botrytisziekten in ui. Het strategische voordeel van microbiële onderdrukking van
sporulatie op (ge)dood planteweefsel is de
lange interactietijd en, in tegenstelling tot
onderdrukking van infectie, het ontbreken
van de noodzaak om preventief antagonistentespuiten.
De eerste selectie van antagonisten, die
onder andere van gewasresten zijn geïsoleerd, vindt plaats op dode uiebladeren.
Droogtetolerantie of liever tolerantie tegen
frequenteperiodesvanuitdrogingen bevochtigingzijneenvereistevoortoepassing inhet
veld. Omsuccesvol te concurreren moetde
droogtetolerantie van de antagonist minstens gelijk zijn aan die van hetpathogeen.

Tabel 19.Effect van Trichoderma viride, Gliocladium roseum, Captan en Chloorthalonil op sporulatie
van Botrytiscinereaopgedode bladschijfjes van aardbei inde kas en in het veld in relatie tot
vruchtrot in het veld.
behandeling
water
T viride
G.roseum
Captan
Chloorthalonil
1

) gemiddelde van2 veldproeven
) gemiddelde van4 veldproeven

2

Naar: Peng &Sutton, 1990
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sporendragers
per bladschijfje

120
4
0

voorkomen van
sporulatie (%)1
22
8
5

voorkomen van
vruchtrot (%)2
58
34
26
34

Sporulatie index
-1 MPa
-6.6 MPa

3-

2-

1-

water

T.v.

G.r.

water

T.v.

G.r.

Fig.6. Effect van Gliocladium roseum (G.r.) en Trichoderma viride (T.v.) op
de sporulatie van Botrytis aclada op dode uiebladeren bij verschillende
waterpotentiaal.

Op grond van een dergelijke selectie lijken
Gliocladium spp. betere antagonisten dan
Trichodermaspp., die bij een waterpotentiaal van -6,6 MPa de sporulatie van
Botrytisveel minder remmen danGliocladium(fig6,Köhletal.,1992a).
Inhet veld hebben we met de antagonisten
noggeensucces kunnenboeken.Welheeft
het onderzoek van Köhl et al. (1992 b)
aangetoonddathetmetdehandverwijderen
van ongeveer 40% van het dood bladmateriaal de concentratie van Botrytis
sporen in de lucht boven de uieveldjes met
maximaal 66% verminderde. Dit leidde tot
eenreductievan hetaantal bladvlekkenmet
40% (fig. 7). Dit onderzoek bevestigt de
hypothese dat vermindering van substraat of dit nu kunstmatig of door microbiëleconcurrentie gebeurt - in principe de epidemie
kanvertragen.Indezeproef,diegerichtwas
op het specifieke uiepathogeen Botrytis
squamosa, haddenwevooralte makenmet

B.cinerea. Ditduidt eropdatdegecreëerde
verschillen in sporeconcentraties van dit
algemeen voorkomende pathogeen niet
genivelleerd worden door van elders afkomstigesporen.
Het principe van biologische sporulatieonderdrukking op dood planteweefsel lijkt
algemeen toepasbaar en veelbelovend
(Fokkema,1991)voordebiologischebestrijdingvannecrotrofepathogenen.Eengericht
zoeken naar de milieufactoren en eigenschappen van de antagonist die vereist zijn
voor een succesvolle substraatkolonisatie,
zalonsvoorlopigbezighouden.

Ziekteonderdrukkingdoor
compostextract
Vanaf 1987verschenenervanuit het Institut
für Pflanzenkrankheiten van de Universiteit
van Bonn talrijke publikaties over de heil-
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Fig.7. Concentratie van Botrytisconidiën in de lucht boven uieveldjes na verwijderenvandoodbladweefsel ennabespuiting met Gliocladiumroseum.

zame werking van waterig compostextract
ten aanzien van een groot aantal planteziekten (Weltzien, 1991). Jonge (c.3 md)
compost van dierlijke oorsprong gemengd
met 5 tot 10 delen water resulteert na 5 tot
10dagen incubatie ineenvloeistof dieonder
praktijkomstandigheden een goede bescherming biedt tegen Botrytis cinerea in aardbei,
echte en valse meeldauw in druif en Phytophthora infestans in aardappel. Over het
mechanisme, dat voor de verschillende ziek-

ten niet hetzelfde behoeft te zijn, is weinig
bekend. De omvang en de reproduceerbaarheid van de veldexperimenten maken de
resultaten interessant met name voor BDbedrijven en kleinschalige bedrijven in ontwikkelingslanden, waar de boer nu een mogelijkheid heeft om zelf zijn gewasbeschermingsmiddel te maken. Voor toepassingen
inde conventionele landbouw is meerachtergrondkennis omtrent het werkingsmechanisme gewenst.

Tabel20.Effect van compostextract (ce.) met en zonder toegevoegde micro-organismen (m.o.) en
fungiciden op aantasting door Phytophthora infestans.
bedrijf

behandeling

I

controle
compostextract
c.e.+m.o.

72
63
8

18
21
41

II

controle
c.e.+m.o.
metalaxyl+mancozeb
fentin-acetaat+maneb

70
4
4
9

25
34
34
33

III

controle
compostextract
c.e.+m.o.

36
29
5

23
23
41

controle
compostextract
naar: Weltzier ,1991

32
14

18
30

IV
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Afb.15. Effect van een bespuiting met een bacteriesuspensie (detwee rechter
planten) op de aantasting van aardappelplanten door Phytophthora
infestans.

Binnen het kader van het MJP-Gewasbescherming wordt op het IPO-DLO in
nauwe samenwerking met Bonn onderzoek
verricht aan het effect van compostextract
op Phytophthora infestans. Hoewel het
Duitse onderzoek (tabel 20) in 8 veldproeven in drie opeenvolgende seizoenen
gunstige resultaten meldt, hebben we die
nog niet kunnen reproduceren. Wel blijkt het
met bepaalde bacterie-isolaten mogelijk om
op afgesneden bladeren en op intacte plantenonder geconditioneerde omstandigheden
een sterke reductie van de aantasting te verkrijgen (afb.15, Jongebloed & Kessel, IPODLO). In het algemeen geldt ook voor een
reductie van infectie door bacteriën dat de
interactietijd met het pathogeen zeer kort is.
Bovendien zijn bacteriën zeer gevoelig voor
droogte. Binnen enkele dagen is de populatiedichtheid van geïntroduceerde bacteriën
100 maal gereduceerd. Zeer belangrijk voor
detoekomst vande biologische bestrijding is
dat het populatieverloop van geintroduceerde bacteriën (Knudsen & Spurr, 1988)
of gisten (Dik, 1991c) met behulp van simulatiemodellen istevoorspellen.
Hoewel in hetalgemeen een hoge populatie-

dichtheid van de antagonist (Blakeman &
Fokkema, 1982) nodig zal zijn voor succesvolle interactie met het pathogeen hoeft dit
na bespuitingen met bacterie-apparaten niet
persé zo te zijn, nl. indien het antagonisme
berust op geïnduceerde resistentie bij de
plant. Een dergelijke tijdelijke resistentie kan
in granen tegen meeldauw worden geïnduceerd met steriel cultuurfiltraat van een
Bacillussp. (Schönbeck & Dehne, 1986).
Onafhankelijkheid van de populatiedichtheid
van bacteriële antagonisten wordt in principe
ook bereikt indien er stabiele antibiotica in
de fyllosfeer worden gevormd voordat de
populatie afneemt. Hoewel vooral in het verleden betekenis werd gehecht aan een voorselectie van antagonisten op agar en iedere
remmingszone de onderzoekers hoopvol
stemden ten aanzien van toepassing in de
praktijk, blijkt regelmatig dat antibiotica een
minder cruciale rol spelen dan aanvankelijk
verwacht (Smilanick & Dennis-Arrue, 1992).
Dit neemt niet weg dat onderzoek naar mechanismen van interactie kan resulteren in
nieuwe gewasbeschermingsmiddelen (Takeda
etal.,1990).
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Echtemeeldauwenroest
Eerder werd de strategie van onderdrukking
van sporulatie van necrotrofe pathogenen
veelbelovend geacht. Dit is mede ingegeven
door de reeds lang bekende interacties
tussen hyperparasieten en biotrofe schimmels, zoals echte meeldauwen en roesten
(Sundheim & Tronsmo, 1988). Parasitering
van de sporehoopjes staat een lange
interactieperiode toe en resulteert in een
vertraging van de epidemie. Voor de instandhouding van het antagonisme is een zekere
tolerantie voor de aanwezigheid van ziekte
noodzakelijk. Dit is geen probleem wanneer,
zoals bij echte meeldauw in komkommer,
het blad wel maar het te oogsten produkt
niet wordt aangetast door de meeldauw.
Binnen het kader van het MJP-Gewasbescherming is het onderzoek op de Vakgroep
Fytopathologie (LUW) naar het gebruik van
hyperparasieten tegen echte meeldauw versterkt (Hijwegen, 1988). Hyperparasitisme
vindt alleen plaats onder hoge luchtvochtigheid. Indien het lukt om door middel van
formulering en selectie van droogtetolerante
hyperparasieten deafhankelijkheid van hoge
luchtvochtigheid te verminderen, liggen hier
grote mogelijkheden ook ten aanzien van
roesten en meeldauwen in vollegrondsgroenten.

Conclusie
Biologisch bestrijdingsonderzoek is tot nu
toe vooral onderzoek naar antagonistische
interacties geweest onder min of meer
kunstmatige omstandigheden. Antagonisten
ingezet in biologische bestrijding moeten we
de tijd gunnen, met andere woorden een
langdurige interactietijd biedt theoretisch
een veel grotere kans op succes dan een
interactietijd van enkele uren. Toch wordt
nog veel gedacht dat een biologisch bestrijdingsmiddel evenals een fungicide in de
eerste plaats het intacte blad moet kunnen
beschermen. Bovenstaande voorbeelden
hebben hopelijk duidelijk gemaakt dat een
dergelijke werking niet alleen in de praktijk
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vaak onrealistisch is voor een biologisch
bestrijdingsmiddel, maar ook beslist niet
noodzakelijk vanuit gewasbeschermingsoogpunt. Onderzoek gericht op onderdrukking
van sporulatie en de vorming van overle-"
vingsstructuren van het pathogeen biedt het
meeste perspectief. Behandeling van gewasresten nade oogst kan hetoptreden van
ziekten die overblijven in de grond in de
komende seizoenen beperken. Dergelijke
ziekten nemen vaak geleidelijk in betekenis
toe. Laten we met biologische bestrijding
niet meer vragen dan dat ze geleidelijk weer
afnemen.
Voor de realisering van biologische bestrijding is er naast een strategie ook kennis
nodig. Kennis van de waardplant, van het
pathogeen en de antagonist. Kennis omtrent
de ecologie van de antagonist ontbreekt
vaak volledig (zelfs de naam van een in een
biotoets geselecteerde kandidaat is vaak
onbekend). Is het danvreemd als introductie
van een dergelijke antagonist mislukt? Het
internationale onderzoek heeft de neiging
zich te richten op perfectionering van antagonistische eigenschappen terwijl er meer
behoefte is aan inzicht in de factoren en
eigenschappen die maken dat een antagonistzichkan handhaven onder praktijkomstandigheden. Mede dankzij het MJPGewasbescherming worden deze onderwerpen momenteel in Nederlandse onderzoeksinstellingen onderzocht.
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126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J.G.N. Wander, ing. H.P. Versluis en ir.
P.M.Spoorenberg,mei 1991
ƒ
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127.Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991
ƒ 10,128.Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst enkwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N.Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, september 1991
ƒ 10,129.Bepalingvande informatiebehoeften vanagrarische ondernemers. Ir.P.W.J. Raven,ing.
H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T.Krikke
ƒ 10,130.Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Ing.G.J.van Dongen,september 1991
ƒ 10,131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir.A. Darwinkel,september 1991
ƒ 10,132.Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. Dr.
ir.A.P.Everaarts en C.P.de Moei, september 1991
ƒ 10,133.Information modelling for arablefarming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het globale
informatiemodel Open Teelten),oktober 1991
ƒ 10,134.Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder en
ir.C.B. Bus,december 1991
ƒ 10,135.Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-gevoelige
grond. Ing.A. Bosendrs.A.T.Krikke,december 1991
ƒ 10,136.Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann,december 1991
ƒ 10,137.Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en inde natte koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
ƒ 10,138.Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing.J. Boerma,januari 1992
ƒ 10,139.De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en ir.
W.van den Berg,januari 1992
ƒ 10,140.De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
ƒ 10,141.Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen inde praktijk.
IngA.Grunefeld en ir.W.A. Dekkers, april 1992
ƒ 10,142.Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir.C.L.M.
de Visser, oktober 1992
ƒ 25,Publikaties
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resultaat; ing.M.v.d.Ham,ir.G.van Kruistumen ing.J.A. Schoneveld (IMAG),januari 1980 ƒ 6,50
7. Virusziekten inpootaardappelen; ing.A. Schepers en ir.C.B. Bus,februari 1980
ƒ 3,50
11. 15jaar "De Schreef"; ing.O. Hoekstra,februari 1981
ƒ 12,50
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, februari 1981
ƒ 10,17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, oktober 1981
ƒ 10,19. Jaarverslag 1981, mei 1982
ƒ 15,21. Werkplan 1983,februari 1983
ƒ 10,22. Jaarverslag 1982,juli 1983
ƒ 15,23. Kwantitatieve informatie 1983-1984; september 1983
ƒ 20,24. Werkplan 1984,februari 1984
ƒ 10,25. Jaarverslag 1983,juni 1984
ƒ 10,26. Kwantitatieve informatie 1984 -1985, september 1984
ƒ 20,27. Jaarverslag 1984,februari 1985
ƒ 10,28. Werkplan 1985,februari 1985
ƒ 10,29. Kwantitatieve informatie 1985-1986;september 1985
ƒ 20,30. Effectenvangrotedrijfmestgiftenbijdeteeltvansnijmaïs;ir.J.J.Schröder,september 1985 ƒ 10,-
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31. Werkplan 1986,maart 1986
ƒ 10,32. Jaarverslag 1985,april 1986
ƒ 15,33. Kwantitatieve informatie 1986-1987, september 1986
ƒ 20,34. Werkplan 1987,maart 1987
ƒ 10,35. Jaarverslag 1986,april 1987
ƒ 15,36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987
ƒ 10,37. Kwantitatieve informatie 1987-1988; augustus 1987
ƒ 20,38. Jaarboek 1986;november 1987
ƒ 30,39. Werkplan 1988,maart 1988
ƒ 10,40. Jaarverslag 1987,april 1988
ƒ 15,41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989,augustus 1988
ƒ 20,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,43. Jaarboek 1987/'88;februari 1989
ƒ 35,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aerts en ir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989
ƒ 20,45. Werkplan 1989,april 1989
ƒ 10,46. Jaarverslag 1988,april 1989
ƒ 15,47. Handboek voor de akkerbouw ende groenteteelt inde vollegrond,augustus 1989
ƒ 35,48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, oktober 1989
ƒ 20,49. Jaarboek 1988/'89,oktober 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,51. Werkplan 1990,april 1990
ƒ 10,52. Jaarverslag 1989,juni 1990
ƒ 15,53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991,september 1990
ƒ 25,54. Jaarboek 1989/1990,december 1990
ƒ 35,55. Werkplan 1991,februari 1991
ƒ 15,56. Jaarverslag 1990,mei 1991
ƒ 15,57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992,september 1991
ƒ 25,58.Jaarboek 1990/1991, oktober 1991
ƒ 35,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,60. Werkplan 1992,februari 1992
ƒ 10,61. Jaarverslag 1991, april 1992
ƒ 15,62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir.A.G. Elemaendr. ir.
P.C. Scheepens, augustus 1992
ƒ 15,63. Kwantitatieve informatie 1992-1993, oktober 1992
ƒ 30,64. Jaarboek 1991/1992,oktober 1992
ƒ 35,Themaboekjes
2. Vruchtwisseling;februari 1981
3. Consumptie-aardappelen;december 1982
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bijdeteelt vanwitlof; december 1985
7. Organische stof inde akkerbouw,februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest inde akkerbouw, maart 1990
11. Bewaring van vollegrondsgroenten,december 1990
12. Bodemgebonden plagen enziekten van aardappelen,november 1991
13.Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980 (mei 1983)
2. Verslagover 1981 (december 1983)

ƒ 7,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,-
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3. Verslag over 1982(mei 1984)
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) .
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) .
6. Verslag over 1985 (mei 1988)
7. Verslag over 1986 (april 1991)
8. Verslagover 1987 (december 1991).
9. Verslag over 1988 (februari 1992)
Teelthandieidingen
1. Blauwmaanzaad,april 1977
2. Zaaiuien,maart 1985
4. Bleekselderij,september 1977
11. Prei,december 1985
12. Witlof, teelt van dewortel en produktie van het lof, augustus 1989
13. Voederbieten,april 1983
14. Doperwten,augustus 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
16. Knolvenkel,maart 1984
17. Sluitkool, mei 1985
18. Bloemkool,oktober 1985
19. Sla,oktober 1985
21. Suikerbieten,december 1986
22. Andijvie,augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Teeltvan droge erwten, maart 1989
29. Teelt van augurken, november 1990
30. Teelt van knolselderij,november 1990
31. Teelt van spruitkool,november 1990
32. Teelt van rabarber,februari 1991
33. Teelt vantuinbonen, maart 1991
34. Teelt vanvlas,april 1991
35. Teelt vantriticale, april 1991
36. Teeltvan peen,juni 1991
37. Teeltvan schorseneren, oktober 1991
38. Teeltvan spinazie, november 1991
39. Teeltvan plantuien, november 1991
40. Teeltvan radicchio, november 1991
41. Teeltvanwinterrogge,december 1991
42. Teelt vanwitte asperge,december 1991
43. Teelt van boerenkool, maart 1992
44. Teelt van rammenas,april 1992
45. Teelt van zomergerst,juni 1992
Korteteeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi enamsoi,augustus 1986
4. Bosui,december 1986
7. Courgette en pompoen,december 1988.
8. Chinese kool, november 1989
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f i 25,f : 20,-

f • 20,f - 20,f 15,f 5,ƒ 5,ƒ
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5,0,5,-

f
f o,f : 20,-

f 0,ƒ 10,f 12,50
ƒ 10,ƒ 10,f 10,f 10,f 15,f 10,f 15,f 15,f 15,f 15,f 15,f 15,f 15,f 15,f 15,f 15,f 15,f 15,f 10,f > 20,f 15,f 15,f 15,f 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 20,5,5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,ƒ

f

Nietopgenomenineenreeks
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,Phomabijaardappelen. Ing.A. Schepers en ir.C D . van Loon,maart 1988
ƒ 5,-
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lossebestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-rekening nr.22.49.700 van het PAGV, Lelystad,metvermelding van de uitgave(n) die uwiltontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- enalgemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevatopdepraktijkgerichte informatie,zowelvoor deakkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-informatie,zowelvoor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zienwelke PAGV-uitgaven uontvangt bij een bepaald abonnement:
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Jaarverslag
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U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-nummer 22.49.700 van het PAGVte Lelystad,metvermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt danzonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het
abonnement isschriftelijk mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.
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