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SAMENVATTING
Hetweer heeft grote invloed op hetsucces van de werking vande gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
De weerparameters in het gewas, dus de plaats waar de gewasbeschermingsmiddelen hun werk moeten doen, kunnen op een aantal punten afwijken van de
waarden op de standaardmeethoogtevan 150cm. Dit geldtvooralvoor detemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid (rv), met name bij zonnig weer. In het voorjaar
tijdens zonnige dagen kunnen deze verschillen hoog oplopen, een temperatuur die
10°C hoger is in het gewas, in vergelijking met de temperatuur op 150 cm, is geen
uitzondering. Verder is de temperatuursverdeling in het gewas niet gelijk. Dit varieert
gedurende de dag.
Ook de rv kan sterk afwijken in het gewas. De rv in het gewas is een groot deel van
de dag hoger dan de rv op 150 cm. Zodra de rv 100% bedraagt, zal condensatie
gaan optreden, hierdoor worden de bladeren nat. Deze bladnatperiode begint op
het moment dat ergens in het gewas de condensatie begint en houdt pas weer op
lang nadat de condensatie is opgehouden. Dit komt omdat het condensatiewater
eerstweer verdampen moet.
Deze "afwijking" van de temperatuur en de rv heeft dus ook grote invloed op de
plaats waar de gewasbeschermingsmiddelen hunwerk moetendoen.

De bladeren zijn bedekt met een cuticula, die onder andere bestaat uit cutine en
verschillende soorten was. De meeste gewasbeschermingsmiddelen moeten hechten op of penetreren in de waslaag die waterafstotend is. De waslaagdikte is dynamisch van aard. Licht, temperatuur, dampdrukdeficiet en de beschikbaarheid van
vocht voor de wortels zijnfactoren diedezewaslaagdikte beïnvloeden.

Bij de opname van de gewasbeschermingsmiddelen speelt de aard van de formulering een grote rol. Gewasbeschermingsmiddelen worden als geformuleerd produkt
van werkzame stof en hulpstoffen op de markt gebracht. De formuleringen zijn te
verdelen in apolaire (waterafstotende) en polaire (vetafstotende) formuleringen. Alle
poedervormige envrijwel allevloeibareformuleringen zijnpolair. Alleen de Emulgeer-

bare Concentraten (EC)zijn apolair.
De opname van polaire stoffen geschiedt door kleine poriën in de waslaag en het
cutineraamwerk in de cuticula. Het is een diffusieproces. Dit kan alleen onder voldoende vochtige omstandigheden. De opname van polaire stoffen is daardoor
afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens en direct na toepassing. Een
periode van bewolkt weer, een hoge rv (boven 80%) en niet te lage temperaturen
zijn nodig voor een goede opname. Natoepassing is een droge periode nodig van
gemiddeld 2tot 6uur,dediffusie heeftenigetijdnodig.
De opname van apolaire stoffen vindt plaats door het oplossen in de waslaag. De
mate van oplossen is temperatuursafhankelijk. De apolaire stoffen zijn veel sneller
regenvast, gemiddeld binnen 2 uur en zijnveel minder afhankelijk van de weersomstandigheden direct natoepassen.

Een andere indeling van de invloed van weerparameters op de gewasbeschermingsmiddelen is die naar werkingswijze van de middelen, waarbij drie hoofdgroepen van middelen kunnen worden onderscheiden:fungiciden, herbiciden en insecticiden.

Fungiciden
De meeste contactfungiciden hebben voor een goede hechting na toepassing
droog, zonnigweer nodig,zodat het middel snelop het blad kanvastdrogen. Regen
natoepassing bekort de werkingsduur, buien meteen hoge intensiteit hebben meer
invloed dan regenperioden met een lage intensiteit. Bij de systemische fungiciden is
neerslag, na opname, minder erg. Temperatuur en rv zijn belangrijker voor de werking. Een temperatuur tussen 15°C en 22°C en een rv groter dan 80%,zorgt voor
eensnel resultaat.

Herbiciden
Hierbij ishet belangrijk eenscheidingte maken tussen de weersomstandigheden die
van belang zijn bij de toepassing ten behoeve van de opname en die, welke van
belang zijn voor de werking in de planten. Qua toepassing zijn de herbiciden in te
delen in bodem- en contactherbiciden. Bij de bodemherbiciden is het van belang

dat,nadatzetoegepastzijnopeenvochtigegrond,ereenkorteperiodedroogweer
volgt.Daarnaisneerslagnodigomhetmiddelgoedindegrondtelatenindringen.
Bijdecontactherbiciden isdeaardvandeformuleringvanbelangvoordeopname.
DeEC-formuleringenzijnnietergweersgevoelig,deoverige(polaire)wel.
De optimale weersomstandigheden natoepassing zijn eigenlijk af te leiden uit het
werkingsmechanismevanhetherbicideen/ofdeeventueleselectievewerking.
Insecticiden
Insekticiden zijn erg gevoelig voor weersomstandigheden, vooral voor neerslag.
Regen binnen 1uur natoepassing spoelt ongeveer 50%van de werkzame stof af.
De apolaire formuleringen zijn in dit opzicht iets minder kwetsbaar dan de andere
formuleringssoorten. Tussen de verschillende soorten insecticiden zit een groot
verschilintemperatuursgevoeligheid.

SUMMARY
Theweather hasamajor effect ontheefficacy ofthecrop protection agentsused.
Theweather parameters inthe crop, inother wordsthe placewhere the crop protection agents must do their work, may deviate in anumber of respects fromthe values
atthe standard measuring height of 150cm.This particularly appliesto thetemperature and relative humidity, especially in the case of sunny weather. In spring on
sunny days these differences can become very high: a temperature which is 10°C
higher inthe crop,incomparison withthe temperature at 150cm,is no exception.In
addition, the temperature distribution inthe crop is not constant. Itvaries during the
day.
Therelative humidity can also greatly vary inthecrop.For alarge part oftheday,the
rh in the crop is higher than the rh at 150 cm.As soon as the relative humidity reaches 100%, condensation will occur, whereby the leaves become wet. This leaf
wetness period begins at the moment when condensation starts somewhere in the
crop and only ceases long after condensation has stopped. This is because the
condensation moisturefirst hasto evaporate again.
This 'deviation' of the temperature and the relative humidity therefore also has a
considerable effect on the place where the crop protection agents have to do their
work.

The leaves are covered with a cuticle, which consists of cutin and different types of
wax. Most crop protection agents have to adhere to or penetrate this wax layer
which is water-repellent. The thickness of the waxy layer is of a dynamic nature.
Light, temperature, vapour pressure deficit and the availability of moisture for the
roots arefactors which influencethethickness ofthiswaxy layer.

The nature of the formulation plays a major role with respect to absorption of the
crop protection agents. Crop protection agents are marketed as a formulated product comprising an active ingredient and auxiliary substances (carriers). The formulations can be divided into apolar (water-repellent) and polar (fat-repellent) formulations.Allpowders and virtually allliquidformulations are polar. Itisonlythe Emulsifia8

bleConcentrates (EC) which are apolar.
The absorption of polar substances takes place through small pores in the waxy
layer and the cutin structure in the cuticle. It is a process of diffusion and can only
take place under sufficiently moist conditions. The absorption of polar substances is
consequently dependent on the weather conditions during and immediately after
application. A period of cloudy weather, a high level of relative humidity (over 80%)
and nottoo lowtemperatures are necessary for successful absorption.After application, a dry period of an average of two to six hours is needed, since the process of
diffusion requires sometime.
Absorption of apolar substances takes place through dissolution in the waxy layer.
The degree of dissolution depends on the temperature. The apolar substances are
rainfast very quick, on average within two hours, and are far less dependent on
weather conditions immediately followingapllication.
Another categorization of the effect of weather parameters oncrop protection agents
is according to the way in which the agents act. The agents may be divided into
three maingroups:fungicides, herbicides and insecticides.

Fungicides
Ifthey areto adhere successfully, most contact fungicides need dry, sunny weahter
after apllication so that the agent can dry quickly on the leaf. Rain after application
shortens the period of efficacy, showers with a high intensity have more effect than
rain periods with a low intensity. In the case of systemic fungicides, rain following
absorption of the active ingredient is less of a problem.Thetemperature and relative
humidity are more important for effective action.A temperature of between 15CC and
22°Cand arelative humidity of over 80%ensure arapid result.

Herbicides
It is important to draw a distinction here between those weather conditions which
have an important effect on absorption after application and those which have an
important effect onthe action inthe plants.With regard to application,the herbicides
may be divided into soil and contact herbicides. Inthe case of the soil herbicides, it
is important that application on moist soil should be followed by ashort period of dry

weather.Afterthat rainisnecessaryfortheagenttothoroughly penetratethesoil.In
the caseof contact herbicides,the nature oftheformula hasan important effect on
absorption.TheECformulations arenotsosensitivetotheweather,whiletheothers
(polar)are.
Optimumweatherconditionsafterapplicationcaninfactbededucedfromtheaction
mechanismoftheherbicideand/oranyselectiveaction.
Insecticides
Insecticidesareverysensitivetoweatherconditions,particularly rain.Rainwithinone
hour of application washes off approximately 50% of the active substance. The
apolar formulations are lessvulnerable inthis respect than other types offormulations.Thereisalargedifference intemperature sensitivity betweenthedifferenttypes
ofinsecticides.
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1.

INLEIDING

De teelt van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen speelt zich af in de buitenlucht. Daardoor zijn beide sectoren zeer afhankelijk van het weer. Niet alleen de
gewasopbrengst en -kwaliteit worden door het weer bepaald, maar ook de ontwikkelingsmogelijkheden van ziekten, plagen en onkruiden worden in hoge mate
door het weer bepaald. De effectiviteit van de natuurlijke afweermiddelen (o.a. de
diktevandewaslaag) isweersafhankelijk.
Verder is de werking van de voor de behandeling van deze ziekten, plagen en
onkruiden te gebruiken middelen sterk afhankelijk van een aantal natuurkundige
grootheden, de weerparameters. Tot de weerparameters behoren o.a. de luchttemperatuur, de bladtemperatuur en de stralingsintensiteit. Daarbij komt, dat de reactie
op de meteorologische grootheden en processen voor iedere werkzame stof en
formulering specifiek is. Er is bijna geen gewasbeschermingsmiddel waarvan de
werking niet afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het is duidelijk, dat het bij
de weerparameters gaat om de waarde op de plaats waar het middel moet werken.
De temperatuur van het blad is bijvoorbeeld vaak belangrijker dan die van de lucht
op 150 cm hoogte. Het is dus noodzakelijk om enig inzicht te hebben hoe de weerparameters nabij het gewas zich verhouden tot die op "normale" meethoogte van
150 cm. In dit verslag worden enkele micrometeorologische parameters behandeld
die van belang zijn voor het inzicht in de werking van de gewasbeschermingsmiddelen.

Over het weer op zich wordt veel gepraat in de landbouw. Bijna iedereen die in de
akkerbouw en de groenteteelt werkt met gewasbeschermingsmiddelen weet dat er
relaties zijn met het weer. De kennis over hetweer en vooral de kennis vande weerparameters op de plaats waar de gewasbeschermingsmiddelen hun werking hebben, is doorgaans bij boeren,tuinders, voorlichters en onderzoekers niet erg groot.
Dit is niet verwonderlijk omdat er op dit gebied geen scholing is en de informatie niet
gemakkelijk toegankelijk is. Dit leidt dus vaak tot een verkeerde interpretatie van de
weersgegevens.
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De bestaande kennis is nergens gebundeld te vinden. Ook in de gebruikersinformatie bij de middelen die door de industrie verstrekt wordt, ontbreken veelalaanwijzingen voor de optimale toepassing qua weersomstandigheden. Hierdoor kunnen
middelen op het verkeerde moment ingezet worden. Dit kantot een minder optimale
werkingleiden.
Als er bijde akkerbouwers en groentetelers inde vollegrond meer inzicht ontstaat in
de relatietussenweergrootheden enerzijds endete gebruiken gewasbeschermingsmiddelen anderzijds,kan het bestetijdstipvoor de behandeling worden bepaald.Dit
kan leiden tot betere resultaten van de toepassing, voorkoming van ondoelmatige
behandelingen en bij een aantal toepassingen tot een reductie van de dosering en
daardoor lagerekosten.

In dit verslag wordt vanuit de weerparameters gekeken naar de relaties met de
gewasbescherming en belangrijke zaken die daarop betrekking hebben1. Daarom
wordt het verslag begonnen met een verdieping van enkele weerparameters. In
hoofdstuk drie wordt eenverdieping gegeven van de achtergrondinformatie over de
waslaag. De waslaag is zeer belangrijk voor de opname van de gewasbeschermingsmiddelen. Daarom is in dit hoofdstuk niet alleen beschreven hoe de waslaag
zichgedraagt als gevolg van deverschillende weerparameters (o.a.diktegroei) maar
ook hoe de verschillende soorten gewasbeschermingsmiddelen worden opgenomen. Hoofdstuk vier gaat over de invloed van de weerparameters op de gewasbeschermingsmiddelen. Dit wordt via een tweetal ingangen gedaan, de relatie via de
formuleringen en de relatie via de chemische groepsindeling van de werkzame
stoffen.

Als bijlagen zijn bijgevoegd een lijst met de in de literatuur gevonden relaties tussen
de werkzame stoffen en weerparameters, een verklarende lijst met afkortingen van
formuleringen alsmede een lijst met formuleringen van een aantal werkzame stoffen
die vaak toegepast worden in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Tenslotte is er in de bijlage ook de relatie beschreven met het informatiemodel, omdat de

Het is niet gewasgericht omdat de informatie die gevonden it in de literatuuurstudie soms te fragmentarisch is.
Door hette bekijken vanuit de relatie weerparameters/gewasbeschermingsmiddelen wordt de rode draad beter zichtbaar.
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informatie uit hetverslag gebruikt kanwordenvoor eenverdere detaillering vanhet
informatiemodelvoorgewasbescherming.
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2.

BESPREKING VAN ENKELE BELANGRIJKE WEERPARAMETERS

2.1 Hetweerinhetgewas
In de "normale" weersverwachtingen wordt van standaardomstandigheden uitgegaan. Zo heeft de temperatuur, in de weersverwachting, betrekking op de temperatuur op een openterrein met lage begroeiing (kort gras) op een hoogte van 150cm.
Detemperatuur van planten,waarop ofwaarineengewasbeschermingsmiddel moet
werken,zal hier inde regel van afwijken. Soms zelfs aanzienlijk. Hetzelfde geldt voor
de relatieve luchtvochtigheid en het dauwpunt. Het is dus van belang de relatie
tussen de natuurkundige toestandvande lucht inde gewassen en de lucht erboven
te kennen.Hetzalduidelijk zijn,datde natuurkundige eigenschappen vanhet gewas
zelf daarbij een belangrijke rol spelen,bijvoorbeeld de windsnelheid ineen graangewas inde aar is lager dandewindsnelheid op dezelfde hoogte boven kort gras.

2.2 Temperatuur
Er kunnen verschillen in temperatuur op verschillende hoogten voorkomen, daarom
wordt detemperatuur op eenaantal plaatsen dievoor de werking vande gewasbeschermingsmiddelen vanbelang zijn, nader bekeken.

2.2.1

Luchttemperatuur

In de ochtenduren wordt het doorgaans warmer. Dat komt omdat de zon straling
uitzendt. Een gedeelte daarvan bereikt het aardoppervlak, dat de straling absorbeert
en dientengevolge warmer wordt. Het aardoppervlak verwarmt vervolgens de lucht.
Delucht wordt dus vanonderaf verwarmd. Deluchttemperatuur dicht bijde grond is
dan ook hoger dan op enige hoogte, 's Nachts verliest het aardoppervlak meer
warmte door uitstraling, dan het uit de atmosfeer ontvangt. Het proces is nu omge-
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keerd: Delucht wordt nuvanonderaf afgekoeld.Naarmate er minder bewolkingis,
zijn deze processen intensiever en worden de temperatuurverschillen tussen de
verschillende hoogten groter.Alsvoorbeeld ishettemperatuurverloopop 10cmen
op 150cm hoogte boven eenonbegroeide zavelgrond op het PAGVweergegeven
(fig1).Hierbijkanwordenopgemerktdaterinhetbeginweinigbewolkingwas.
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Figuur1. Temperatuursverloopop150 cmbovendegrondenop10 cm bovendegrond, gedurende24uur,op5mei1992teLelystad.
Behalve dat de verschillen goed gedemonstreerd worden, valt op dat de extreme
waarden op 10cm hoogte voorlopen op die op 150cm.Vanaf 21uur dreefbewolking binnen. Deafkoeling werd gering endaarmee namen ook de temperatuurverschillentussendetweehoogtesaf.

2.2.2

Luchttemperatuurin hetgewas

Met de gewastemperatuur is het wat gecompliceerder. Bij nog weinig ontwikkelde
gewassen is de temperatuur praktisch gelijk aan detemperatuur van het grondoppervlak. Dat wijkt overdag weinig af van de temperatuur op 10 cm hoogte boven
grasmitshetgrondoppervlak vochtigis.Ishetgrondoppervlak droog,danwordtde
temperatuur bij zon een stuk hoger, 's Nachts zijn de verschillen vaak groter enis
hetbovengrasaanzienlijk kouderdanboveneenpasgekiemdgewas.Bijeenhoger
gesloten gewas zijner grote temperatuurverschillen tussen diverse plantedelen,zie
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figuur 2. Onderin wordt het gewas 's nachts beschermd door de hoger geplaatste
delen van het gewas. Wel zakt de koude lucht het gewas in, maar het verschil is al
gauw tweetotvijf gradentussenboven enonder. Debovenste laag"diede lucht kan
zien", koelt primair af en kan een temperatuur vergelijkbaar met die van gras bereiken.
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Figuur2. Verloopvandetemperatuurineengewas(66).
Overdag zijn bij gesloten gewassen de plantedelen in de zon enkele graden warmer
dan de lucht vlak boven het gewas. Veel hangt van de verdamping en de wind af,
maar grotere verschillen dan 5°C komen in Nederland niet zoveel voor. Dat is wat
anders bijkleine plantjes. Vooral alsde grond droog iskomen bladtemperaturen die
tiengraden enmeer warmer zijndan de lucht op 150cm hoogte regelmatig voor.
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2.2.3 Grondtemperatuur
Detemperatuur inde grand verandert ook gedurende het etmaal.Infiguur 3 is voor
dezelfde dag als figuur 1,naast de luchttemperatuur in de weerhut op 150 cm, de
bodemtemperatuur op 5cmdiepte uitgezet.
T»mp.ISOcm

T«mp.-5cm

1 2 3 4 5 6 7 8 91011,12131415161718192021222324 Uren

Figuur3. Temperatuursverioopop 150cmbovendegrond enop 5cmdiepte onder degrond,
gedurende24uur,op5mei1992teLelystad.
In dit geval lag de temperatuur 's nachts boven de luchttemperatuur. Inde middag
was de grond een graad of vijfwarmer.Welkost hettijd om de grond opte warmen
of afte koelen.Deminimum-enmaximumwaarde komenzelfslater dan deluchttemperatuur in de hut. Aan het oppervlak zijn de temperatuurverschillen nog veel groter
terwijl het minimum en het maximum daar nog eerder vallen dan de 10cm temperatuur uitfiguur 1. Deverschillenzijnhetgeringst bijveelbewolking enwind.

2.3 Luchtvochtigheid
Vocht in de lucht kan op verschillende manieren worden weergegeven. Eénervanis
de relatieve vochtigheid (rv), waarmee wordt aangegeven hoeveel waterdamp in de
lucht zit, uitgedrukt in procenten van de hoeveelheid die er maximaal in kan. Omdat
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diemaximalehoeveelheidsterktoeneemt metstijgendetemperatuur,verandertderv
bij temperatuurveranderingen zonder dat de hoeveelheid waterdamp in de lucht
verandert. Dientengevolge is de rv op 10cmvaak anders dan op 150cm.Als het
gewas 's avonds afkoelt tengevolge van stralingsverlies, neemt de rv van de lucht
die direct grenst aan het blad toe.Zodra die op 100%is, zal bij verdere afkoeling
condensatie optreden (dauw).Debladnatperiode isdan begonnen.Delucht blijftbij
verdere afkoeling op een rvvan 100%,maar gaat wel minder waterdamp bevatten.
Dit komt omdat er waterdamp uit de lucht condenseert op de bladeren. Hettekort
aan aanwezige waterdamp wordt van twee kanten aangevuld, van boven en van
beneden. Van boven via diffusie vanuit de bovenliggende luchtlaag, van beneden
komt hetwater uit de bodem. Uit deoverdag opgewarmde grond verdampt water,
dat naar boven diffundeert. Dit proces isvaak overheersend zodat ondanks dauwvorming nog waterdamp naar de bovenlucht ontsnapt, 's Morgens moet de zon
eerst de dauw verdampen voordat het gewas vanuit de huidmondjes waterdamp
gaatafgeven.Omdatboveninmeerstralingwordtontvangen,begintdaardegewasverdamping meestalvoordatdedauw inhetgewasgeheelisverdampt. Debladnatperiodebegintduszodraergensinhetgewasdedauwvormingbegint,maareindigt
pas urennadatdedauwvorming isopgehouden.Debladnatperiode kanin verschillendedelenvanhetgewassterkuiteenlopen.
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INTERACTIE TUSSEN DE PLANT EN DEWEERPARAMETERS

3.1 Inleiding
Demeestegewasbeschermingsmiddelen moetenophetbladhechtenofinhetblad
binnendringen.Inbeidegevallenspeeltdebladhutdeenbelangrijke rol.Datgeldtin
hetbijzondervoordebuitenstelaagvandiehuid,dewaslaag.
Bij de toepassingsomstandigheden is hetvan belang te weten wat er zich heeft
afgespeeldineengewasvoorde behandeling.Hetweerbepaaltnamelijkeenaantal
processendiedewaslaagvormenenafbreken.Destructuur,samenstellingendikte
vandewaslaag bepaalt dehechtings-enopnamemogelijkheidvangewasbeschermingsmiddelen.Duurzaamheid,selectiviteit eneffectiviteitwordendaardoorvooreen
belangrijkdeelbepaald.

3.2 Specifieke plantkarakteristieken
3.2.1

Decuticula

Bladerenzijnbedektmeteenopperhuid,de cuticula.Ziefiguur4.

epiculiculairewas
articulairewas
cutine

celwand

Figuur4.Schematischevoorstellingvandecuticula(43).
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Decuticulabestaat uitvier lagen :
- buitenste waslaag (Epicuticulair was);
- matrix vancutine metdaarin cuticulairewassen;
-pectine laag;
- binnenste celluloselaag (epidermis).

Deopname van stoffen via het bladoppervlak naar het binnenste van de plant wordt
door de cuticula sterk belemmerd. De dikte van de cuticula is inverhouding met de
wand van de meeste cellen namelijk erg groot. Dedikte van de tot dusver gemeten
cuticula's varieert van 0.5 tot 14/xm. Ter vergelijking de dikte van de plasmalemma,
het membraam die het cytoplasma van de plantecel begrenst, bedraagt 7.5 nm. Dat
isongeveer één duizendste van de dikte van decuticula.Vergeleken met celwanden
vormt eencuticula inprincipedus eenflinkebarrière.
Decuticula is opgebouwd uit 2 groepen van stoffen:Ten eerste uit de polymerische
cutines die een soort raamwerk vormen.Verder uit was, dat is afgezet als epicuticulair was aan het oppervlak en cuticulair was ingebed in het cutineraamwerk. Zowel
de struktuur als de samenstelling van deze stoffen is plantspecifiek (43). De dikte,
samenstelling enstructuur variërenper plantensoort.

3.2.2

De waslaag

De waslaag maakt deel uit van de cuticula en is een niet levende, vetachtige bedekking van de bladeren. De waslaag vormt o.a. een hindernis voor gewasbeschermingsmiddelen bij het binnendringen in de plant. Een deel van de selectiviteit, gewenst (bij cultuurgewassen) of ongewenst (bij onkruiden) heeft met de hoeveelheid
was te maken. Dit omdat ook de dikte van de waslaag tussen de verschillende
plantensoorten varieert,zieook tabel3.

Ook binnen één plant is variatie mogelijk, bijvoorbeeld wat betreft de hoeveelheid
epicuticulair was (oude enjonge bladeren).

Dewaslaag wordt gekenmerkt door eendrietal eigenschappen:
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-de dikte;
-de chemische samenstelling;
-de morfologie van hetwas.

Deze eigenschappen zijn dynamisch van aard, ze worden in verschillende mate
beïnvloed door het ontwikkelingsstadium van het blad en de klimatologische omstandigheden tijdens degroei.
De waslaagverandering die deze factoren tot gevolg hebben, verschilt daarbij van
soort tot soort. Bijde ene plant varieert gedurende de groei vooral de waslaagdikte,
terwijl bijeenandere soort ervrijwelalleensprake isvan eenverandering vanwassamenstelling.

Dewaslaagdikte
De washoeveelheid kan aan de boven- en onderzijde van het blad variëren. Zowel
de meteorologische omstandigheden tijdens de groei alsde ouderdom van het blad
zijn van invloed op de hoeveelheid was per oppervlak, de massadichtheid. In hoeverre dat een maat is voor de dikte van de waslaag is afhankelijk van de constantheid van de structuur en van de chemische samenstelling van het was. Deverschillen inmassadichtheid geven een indruk vande variatie indikte. Licht en temperatuur
beïnvloeden dewasafzetting.Vocht heeftzeker invloed,maar uitde literatuur valt niet
op te maken of dat eenkwestie isvan relatievevochtigheid,van verzadigingsdeficiet,
van verdampingssnelheid of van turgor. Voor de beoordeling van de invloed van de
weersomstandigheden op de diktevandewaslaag isdeze kenniswel belangrijk.
Kasplanten vormen in het algemeen minder was dan planten die buiten groeien,
bladeren die in het donker zijn gegroeid hebben in het geheel geen epicuticulaire
waslaag. Dewaslaagdikte is het resultaat vande mate waarinwas wordt gevormd en
van de snelheid waarmee het blad groeit. Dit is afhankelijk van de meteorologische
omstandigheden (zietabellen 1en2).
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Tabel 1. InteractiestussendediktevandewaslaaginBrassicaoleraceavar.gemmiferaendegroeiomstandigheden(43).
temperatuur

rv

straling
2

wasafzetting
2

CO

(%)

(Wrrï )

21

98

80

33

21

98

40

16

21

70

80

69

21

70

40

30

21

40

80

76

21

40

40

48

15

70

80

51

15

70

40

30

(M9cm'

Intabel 1is te zien dat de dikte van de wasafzetting toeneemt bij een toename van
de straling. Verder is in tabel 1 te zien dat de dikte van het was toeneemt bij een
daling van de rv. De temperatuur speelt een vreemde rol in het geheel. Bij hogere
stralingsniveaus en een hogere temperatuur is er meer wasproduktie dan bij hoge
stralingsniveaus en een lage temperatuur. Bij een laag stralingsniveau speelt de
temperatuur geen rol.Ook de hoeveelheidvocht dievoor de wortels beschikbaar is,
isvan belangvoor dediktevandewaslaag.
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)

Tabel2. Effektvanklimatologische omstandigheden opdewasproduktieende cuticulaire
permeabiliteitvanPisumsaf/vum-bladeren(43)
temperatuur

rv

straling
2

bodemvocht

wasafzetting

(°C)

(%)

(Wm" )

(%)

(tigcm"2)

21

87

40

40

16

21

87

40

100

9

21

70

80

40

33

21

70

80

100

11

Uittabel 2komt,naast de zaken die bijtabel 1beschreven zijn, naar voren,datals
eentekortaanwaterontstaatbijdewortels,erookmeerwasontstaat.
Belangrijk voor de dikte van de waslaag zijn dus : de straling, de rv (eigenlijk het
dampdrukdeficiet),hetvochtpercentage vandegrond bijdewortels endetemperatuur (in relatie tot de straling)(16, 49). Het zijn dus eigenlijk alle parameters die er
voor kunnenzorgendatdeplantteveelvochtverliest.Ditzijndusook debelangrijkste parameters voor het "afharden"van de planten. Niet alleen de dikte verandert
onderdezeomstandighedenmaarookdestruktuurvanhetwas.
Een voorbeeld van de verschillende dikten die voor kunnen komen is vermeld in
tabel3.
Tabel3. Overzicht van een aantal verschillende bladtypen en de dikte van hun waslaag
(17).
bladoppervlak

dikte

type

(ngcm2)

koolzaad

wasachtig

30-50

klaver

wasachtig

10-25

maïs

semi-wasachtig

10-15

aardbei

semi-wasachtig

25-40

citroen

glanzend

5-15

suikerbiet

glanzend

4-8

plant
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De wassamenstelling
Boven- en onderzijde van het blad verschillen qua chemische samenstelling doorgaans nietof nauwelijks. Net alsdewaslaagdikte kanook desamenstelling gedurende deontwikkeling van het bladveranderingen ondergaan,hetgeen mogelijk invloed
heeft op de gevoeligheid van een plant voor gewasbeschermingsmiddelen. Weersaspecten beïnvloeden de samenstelling weinigof niet (43).
De chemische samenstelling van het was speelt een belangrijke rol bij de bevochtiging van het was op het blad en de opname van gewasbeschermingsmiddelen. De
chemische samenstelling van het was is belangrijker voor de opname dan de dikte
vanhet (epi)cuticulaire was.

Destruktuur vanhetwas
De wassen aan het oppervlak vormen een amorfe of kristallijne structuur. Bij de
afzetting kanonderscheidt gemaakt worden inminof meervlakke waslaagstrukturen
(dikke vormloze lagen, dunne films en plaatstrukturen) en in zgn. kristalwasstrukturen (staafjes, dendrieten, holle cilinders). Vormloze lagen, dunne films en plaatstrukturen komen het meestvoor, (76).
Hetwasisvetachtig (lipofiel) enwaterafstotend (apolair).
Bijwas met eenkristalstruktuur (bijvoorbeeld bijkoolzaad enerwt) ontstaat vaak een
luchtlaag tussen het blad en de spuitvloeistof, hetgeen de bevochtiging en de opname nog extra bemoeilijkt (de oppervlakte spanning iste hoog). Daardoor zijn vlakke
strukturen (bijvoorbeeld aardappel en suikerbiet) minder waterafstotend en beter te
bevochtigen (17),ziefiguur 5.
Het belang van het was op zich komt naar voren als het was wordt verwijderd, de
contacthoek van water op de waslaag, daalt dan van 96° tot 29°. Verwijdering van
hetwas leidt dus tot eenveelgemakkelijker opname van allerleistoffen.
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B
Figuur5.Contacthoektussenwaterendewaslaag.

3.3 Opnameinhetblad
Deopnamevangewasbeschermingsmiddelen meteencontact-of eensystemische
werking is afhankelijk van de struktuur van de epicuticulaire waslaag. In principe
moetdaar deopname plaatsvinden.Hoewelerook enigeopname mogelijkisdoor
dehaarcellen,deectodesma2endehuidmondjes.

H = Haarcel
EP=Epidermis
E = Ectodesma
K = Cuticula
PL=Plasmodesma
S = Huidmondje

ItmIVzijnmogelijkeingangen
Figuur6. Schematisch overzicht vaneenbladdoorsnede, met opname mogelijkhedenvangewasbeschermingsmiddeleninhetblad(52).

Ectodesmazijn kleine kanaaltjes en poriën Indecuticula.
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Over de opname door de huidmondjes (stomata) en andere openingen inde articula zijn de meningen verdeeld. De grotere permeabiliteit van de onderkant van het
blad wordt desondanks toch toegeschreven aan de huidmondjes. Het aantal huidmondjes hier isgroter. Echter de (epi)cuticulaire waslaag is hier ook dunner (43).
Als er middelen door de huidmondjes penetreren dan moet de spuitoplossing in
ieder geval een extreem lage oppervlaktespanning hebben, bij het huidige aanbod
van herbiciden is dit niet erg waarschijnlijk. Opname via de huidmondjes is wel
mogelijk indampvorm.

Penetratie door de cuticula vindt plaats door diffusie (18, 19, 39, 102). De hoeveelheid hangt af van: de mate van oppervlaktebevochtiging, de fysisch-chemische
eigenschappen van het gewasbeschermingsmiddel (de formulering), het bladoppervlak ende klimatologische omstandigheden.

3.3.1

Demate van oppervlaktebevochtiging

Met betrekking tot de hechting en spreiding geldt als ideaal: een dunne film spuitvloeistof over het blad. Voor het verkrijgen van een dunne film over het hele bladoppervlak is de grootte van de spuitdruppel en de polariteit van het oplosmiddel van
groot belang.Water, als oplos- entransportmiddel, is erg polair (vetafstotend) enzal
op de apolaire waslaag van het blad als druppeltjes blijven liggen en vaak zelfs van
het blad afrollen. Daarom wordt vaak een uitvloeier gebruikt die de oppervlaktespanning van het water verlaagt, hetgeen de spreiding en hechting verbetert. Uitvloeiers
zijn zeepachtige verbindingen, die een polair en een apolair deel bezitten, waardoor
ze een verbinding tussen het polaire water en de apolaire waslaag tot stand kunnen
brengen (39, 107).
Minerale oliën worden vaak als hulpstof toegevoegd, omdat ze door hun apolaire
karakter de cuticula vrijgemakkelijk passeren (hier is nog weinigvan bekend)(39).

De mate waarin een bladoppervlakte kan worden bevochtigd wordt beïnvloed door
een aantal factoren o.a. de behaardheid, de gerimpeldheid van het oppervlak en de
wijzewaarop het epicuticilaire was is afgezet.
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3.3.2

Fysisch-chemische eigenschappen van hetgewasbeschermingsmiddel(deformulering)

Apolaire (vetachtige) formuleringen kunnen direct indringen inde (vetachtige) cuticula's en epicuticulaire wassen. De hoeveelheid waarmee ze in het was oplossen is
temperatuurafhankelijk, een toename van temperatuur geeft een hogere opname in
hetwas.
De polaire stoffen diffunderen in de waslaag door poriën en kleine microkanaaltjes
(ectodesma) die te vinden zijn in de cuticula. Verder worden de polaire stoffen
gediffundeerd door het cutine dat in de cuticula zit. Dit kan krimpen en zwellen bij
droogte envocht.

3.3.3

Meteorologischeomstandigheden

Bij de diffusie van apolaire stoffen is de temperatuur de belangrijkste parameter die
bepaalt hoeveel er inde cuticula opgenomen wordt. Tussen 15°Cen 25°C neemt de
opname sterk toe. Hoe hoger de temperatuur is, hoe sneller de diffusie kan verlopen. Lage worteltemperaturenzorgen voor een lagere opname,omdat de stofwisseling inde plant dan op eenlager niveau "draait'.
Bij de polaire (vetafstotende) verbindingen zijn de meteorologische omstandigheden
van veel meer belang. Inhet voorgaande is beschreven dat de diffusie van de polaire stoffen verloopt via het cutine en de kleine kanaaltjes (poriën) in de waslaag. De
kleine poriën moeten dan wel vol met water zitten. Dit is vrijwel alleen het geval in
vroege ochtenduren of tijdens vochtige dagen.Verder is dan ook het cutine gezwollen. Cutine heeft de eigenschap dat het kan zwellen en krimpen onder invloed van
vocht, ditzorgt voor een andere ruimtelijke struktuur van dewasplaatjes, de permeabiliteit neemt dan toe. Verder is ook het concentratieverschil groter tussen de spuitvloeistof en het vocht in de cutine op het moment van spuiten. Daardoor is dus een
relatief snellere opname mogelijk. Tussen de verschillende plantensoorten zit er wel
verschil in het voorkomen van dit "cutineraamwerk". Daardoor kunnen er dus verschillen ontstaan in de opname van polaire middelen tussen de verschillende plantensoorten.
Dediffusie van polaire stoffen door dewaslaag iszwak temperatuursafhankelijk.
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3.3.4

Hetgroeistadium

Tijdens de groei van het blad kunnen zowel de waslaagdikte, de samenstelling als
de morfologie van het was wijzigingen ondergaan. Bij veel planten verandert gedurende de groeide hoeveelheidwasop het blad.
Wat de chemische samenstelling betreft, geldtveelaldat tijdens de bladgroei, binnen
de componenten, een verschuiving optreedt naar langere C-ketens, hetgeen een
toename van de lipofiliteit geeft. Dus hoe jonger het blad, hoe beter de polaire
stoffenzijnoptenemen.
Bijde meeste plantentreden erwat betreft dewasstruktuur weinig veranderingen op
naarmate het bladouder wordt.

3.4 Penetratieenopnamedoordestengelendewortel
Destengel
Hetoppervlak vandestengel valt inhet niett.o.v. de oppervlakte vanbladeren ende
wortels. Deopname door de stengelspeelt daarom nietzo'n groterol.

Dewortel
Voor een groot aantal herbiciden (o.a. ureum- en triazinederivaten) is opname door
de wortels de belangrijkste opnameweg. De meeste bodemherbiciden lossen in
water op en komen zo bij de wortels van de doelplant. De opname van de herbiciden gebeurt passief, dat wil zeggen, bij de opname van water (mass-flow) gaat het
herbicide gelijk mee naar binnen. Dewortels hebben geen (apolaire) cuticula. Polaire
herbiciden lossen goed in het polaire water op, zullen dus goed opgenomen worden. Maar ook middelen die heel slecht in water oplossen, kunnen toch op deze
wijze naar de plant worden getransporteerd. Doordat de wateraanvoer naar de plant
continu is, in relatief grote hoeveelheden, komt het herbicide uiteindelijk toch bij de
wortels en wordt opgenomen (32). De opname door de wortel is indirect weersafhankelijk, omdat dit van de verdamping van de plant afhankelijk is. Hoe meer water
erverdampt, hoe meer water er naar dewortels toestroomt.
Ook worden een aantal middelen viadampwerking inde grond opgenomen.
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3.5 Problemenronddetoepassing
Na een periode met veel regen, reageren planten steevast gevoelig op een bespuiting met bladherbiciden (20,21). Inhetvoorgaande is beschreven dat regen op een
drietal manieren de opbouw van de waslaag negatief kan beïnvloeden: verminderde
wasvorming door een relatief hoge bodemvochtigheid, mechanische inwerking van
de druppels en indirekt van opspattende gronddeeltjes. Er is veel opname door gezwollen cuticula's en eventueel bladgroei met scheurtjes in het was. Ook door bladbeschadiging en beschadigde cuticula's kan een te grote opname van bepaalde
middelen optreden. De omstandigheden waaronder de cuticula of de waslaag kan
beschadigen zijndivers.
Vorst, hagel, regen, wind en droogte kunnen direkt en/of indirekt beschadigingen
aan de waslaag veroorzaken, waardoor bladeren kwetsbaarder worden. De mate
van beschadiging hangt af van de duur en intensiteit van genoemde faktoren.Tevens spelen hetgroeistadium ende actuele conditievan hetwas eenrol.
Regen en hagelbuien kunnen, afhankelijk van hun intensiteit, de waslaag mechanisch beschadigen. Vooral de uitwerking van hagelstenen kan desastreus zijn. Een
meer direkte invloed van neerslag is het opspatten van gronddeeltjes tegen de
bladeren. Ook hierdoor kunnen beschadigingen optreden.
Ook wind kan direkt en indirekt een rolvan betekenis spelen.Deschade aan de was
wordt veroorzaakt door de schurende werking van de wind, resp.de stofdeeltjes die
als gevolg van een harde wind tegen de bladeren ketsen.Vanaf 6 km/uur kan schade ontstaan. De kans op stuifschade is het grootst op lichte gronden (zand,loss) en
in open gebieden. Een tweede indirekte invloed van de wind is dat de bladeren
tegen elkaar geslagenworden enelkaar aldus beschadigen.
De schade veroorzaakt door gronddeeltjes via neerslag en/of wind speelt met name
een rol wanneer de planten klein zijn. Ditverklaart wellicht mede de gevoeligheid van
kiemplanten. Wassen met een zgn.kristalstruktuur worden doorgaans meer beschadigd door neerslag,wind engronddeeltjes danwassen met eenvlakke struktuur.
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3.6 Specifiekeweersfaktoren ronddetoepassing
Hoge lichtintensiteiten, hoge temperatuur, sterke wind en lage rv versnellen de
verdamping van het oplos- en transportmiddel en verkorten de opnametijd van de
spuitdruppel,waardoor minder actievestofkanbinnendringen.Hogervverhoogtde
opnametijdvande spuitdruppel; harderegenvalzalhet gewasbeschermingsmiddel
vanhetbladafspoelen(60).
Een hoge rv bevordert de hydratatie vande cuticula envertraagt het indragenvan
de druppels. Hydratatie vergemakkelijkt de penetratievaninwater oplosbareherbiciden,terwijlvertraagdopdrogendebenodigdeconcentratiegradient langer instand
houdt.Nietallestoffendrogengeheelop,hygroscopische stoffenof hygroscopische
toevoegingendrogenslechtstraagop.Bijeenlagerv (tot50%)isdecuticulaminder
gehydreerdendroogtdaardoor snellerin.

3.7 Afbraak
Naast het belang voor de opname, zijn de weerparameters ook van belang bij de
afbraak. De gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken onder invloed van
temperatuur, vocht enzonlicht, (58).Hoehoger detemperatuur endervzijn,deste
snellerzaldeafbraakplaatsvinden.Zonlichtzorgtookvooreensnelleafbraak.
Voordeafbraaksnelheidvanenkelegewasbeschermingsmiddelen,zietabel4.
Tabel4. Hatfwaardetijdenvanenkelemiddelen(81).
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DNOC

1-6weken

Fenmedifam

1 -2maanden

Chloridazon

1,5-2 maanden

Ethofumesaat

2-3maanden

Diuron

2-6maanden

Pendimethalin

6-12maanden

DE INTERACTIE TUSSEN DE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN ENDEWEERPARAMETERS

Bij de inventarisatie van de invloed van weerparameters op de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen bleek, dat twee belangrijke indelingen gemaakt kunnen worden van de invloed van weerparameters op de gewasbeschermingsmiddelen, te weten één naar werkingswijze en toepassing en één naar formuleringsaard.
Metdeze laatstewordt begonnen.

4.1 Deformuleringen
Formuleren is het zodanig combineren van werkzame stoffen en hulpstoffen zoals
oplosmiddelen, draagstoffen, emulgatoren, bevochtigings- en dispergeermiddelen,
dat dewerkzame stof goed verspreid kanworden op eenvoor de praktijk werkzame
wijze (51). Het formuleren van een aktieve stof is eigenlijk een manier om het verspreidingsprobleem het hoofd te bieden,n.l.om de paar honderd gram aktieve stof,
die gemiddeld nodig is bij een bespuiting,goed verdeeld te krijgen over 10.000m 2 ,
of eenveelvoudhiervan.
Dewerking vande meesteformuleringen is weersafhankelijk.
Een formulering die een bepaalde aktieve stof bevat is iets fabriekseigens. Een
formulering met dezelfde aktieve stof en dezelfde formuleringsaard, maar van een
andere fabriek kan in de praktijk toch een iets andere werking hebben. Zo ontstaan
verschillen tussenmerken.
Er zijn veel formuleringstypen en om hierin enige ordening te brengen heeft de
internationale organisatie van fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen (GIFAP)
deze ingedeeld in 60 verschillende typen (zie bijlage 2). De formuleringstypen zijn
dan naar toepassingsgebied weer onder te verdelen in: gewasbehandeling, ruimtebehandeling en bodembehandeling.
Verreweg het grootste aandeel in de formuleringstypen vormen de gewasbehande-
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lingsmiddelen (75-80%),dezeworden hieronderverder behandeld.Degewasbehandelingsmiddelen worden ingedeeld in twee hoofdtypen, de poedervormige en de
vloeibareformuleringen.

4.1.1

Poedervormigeformuleringen

De belangrijkste poedervormige spuitmiddelen zijn de wateroplosbare poeders
(SP)3, de spuitpoeders (WP) en de spuitkorrels (WG). De spuitpoeders worden
soms ook wel met DFafgekort. De letterstussen haakjes zijn de officiële afkortingen
zoals die door het GIFAPgebruikt worden.
Deze poedervormige formuleringen worden in het water van de spuittank opgelost
of gedispergeerd en in die toestand verspoten. Water wordt dus als oplos- en als
transportmiddel gebruikt.
Het is van belang dat deze formuleringen op een droog blad terecht komen want
anders is de hechting op blad of stengel zeer slecht. Dezeformuleringen zijn polaire
verbindingen. De hechting is toch al moeilijk, omdat de meeste bladeren een waslaag op het blad hebben (zie hoofdstuk 3), die vetachtig is en dus afstotend voor
water (en daarmee voor de meeste in water aanwezige stoffen). Verder is het van
belang, vooral bij deze formuleringsvorm dat het na het toepassen enkele uren
droog blijft endeverdampingsintensiteit niette laag is,omdat dezeformuleringen op
het blad moeten hechten. De hechting van deze formuleringen wordt bevorderd
door hechters en/of uitvloeiers toe te voegen danwel indeformulering op tenemen.
Dit omdat deze "additieven" zorgen voor een betere bedekking van het blad en
soms voor een verlaging van de viscositeit. Daardoor is een betere penetratie via
poriën en microkanaaltjes mogelijk. De hechter is echter nooit zo sterk dat er bij
regen niets meer afspoelt.

4.1.2

Vloeibare formuleringen

De bekendste vloeibare formuleringen zijn de emulgeerbare concentraten (EC), de
emulsies (EW), de waterige oplossingen (SL) en de suspensieconcentraten (SC, de
suspensie concentraten worden ook welflowables genoemd).

3
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Voor verklaring van afkortingen, zie bijlage 2.

De emulgeerbare concentraten zijn formuleringen waarbij de werkzame stof is
opgelost in olieachtige produkten. Door toevoeging van emulgatoren kunnen deze
stoffen metwater wordenvermengd.
Detoepassing van een EC is relatief weersonafhankelijk. Doordat de werkzame stof
is opgelost in een olieachtige oplosser, is de formulering niet zo afhankelijk van de
omstandigheden na het toepassen. Het is een apolaire verbinding. De olieachtige
oplosser zorgt voor eensnelle indringing inde waslaag van het blad. Deze middelen
zijn dus snel regenvast. Nadeel is wel dat de plant wat vorstgevoeliger wordt door
dezeformulering ener meer kans isop fytotoxiciteit.

Bijde anderevloeibareformuleringen geldt evenals bijde poedervormigeformuleringen,dat de middelen op eendroog bladtoegepast moetenworden eninde periode
kort na toepassing het droog moet blijven, ze reageren als polaire stoffen. Voorts
moeten de omstandigheden voor verdamping dusdanig zijn, dat het blad snel op
kandrogen.

Een samenvattend overzicht van de interactie tussen de belangrijkste formuleringssoorten endedaarbij behorende weersomstandigheden isweergegeven infiguur 7.
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Figuur7. Globaaloverzichtvandebelangrijksteformuleringssoorten endedaarbijhorendeweersomstandigheden.
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4.2 Indelingnaarwerkingswijze
Een andere indeling van de invloed van weerparameters op de gewasbeschermingsmiddelen is die naar werkingswijze van de middelen. Bij de gewasbeschermingsmiddelen kunnen we drie hoofdgroepen van middelen onderscheiden: de
fungiciden, de herbiciden en de insecticiden. Deze zullen na elkaar worden behandeld. Bij de beschrijving van de weersafhankelijkheid van de werkingswijze van de
middelenstaatde praktischetoepassingcentraal.
Verder wordt bij de drie hoofdgroepen ook beschreven wat de optimale omstandigheden zijnvoor bepaalde chemische groepen van stoffen. Echter vaak zijndeafzonderlijke werkzame stoffen zo divers in hun reaktie op weersomstandigheden, dat
geen algemene beschrijving van een bepaalde groep te maken valt. Een beschrijving per werkzame stof istevinden inbijlage5.

4.2.1

De fungiciden

Bij de fungiciden kunnen we op basis van de werking een duidelijke scheiding
maken tussen contactfungiciden, systemische fungiciden en fungiciden die van
beide ietshebben.

Contactfungiciden
De contactfungiciden moeten voorkomen, dat de schimmelspore kan kiemen of het
blad kan binnendringen. Daarvoor is het noodzakelijk, dat ze in een heel dun laagje
op het bladworden aangebracht. Bijde contactfungiciden is het daarom van belang
dat het toegepaste middel op een droog blad wordt gespoten. Verder is het meest
ideale weerbeeld na toepassing van dit soort fungiciden droog en zonnig weer,
zodat het middel snel op het blad kan drogen en hechten. Regen na toepassing
bekort de werkingsduur, eenvoudig omdat eengedeeltevande aktievestof afspoelt.
Hoe grover de deeltjes aktieve stof zijn, hoe sneller ze afspoelen. De neerslagintensiteit is belangrijker dan de neerslagduur en de neerslaghoeveelheid. In Deens
onderzoek (78) bleek 10mm neerslag met een intensiteit van 30 mm/uur twee maal
zo veel afte spoelen als 10mm met een intensiteit van 6 mm/uur. Decontactfungiciden zijn vaak geformuleerd als spuitpoeders (WP), als spuitkorrels (WG) of als
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suspensie concentraten (SC). Het blijkt dat de suspensie concentraten (SC) beter
regenvast zijn dan de spuitpoeders, dit in tegenstelling tot wat in de praktijk wordt
verondersteld. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het verschil in deeltjesgrootte,
dievande SC-formuleringenzijn kleiner (78).

Systemische fungiciden
Desystemische fungiciden hebben eentotaal anderewijze vanwerken. Dezemiddelen worden door het blad opgenomen en inwendig verder getransporteerd, vaak
alleen naar de bladuiteinden. Een (kiemende) schimmel wordt dus gedood zodra de
schimmel, op welke wijze dan ook, voedingsstoffen van de plant begint te onttrekken.
Het fungicide wordt door de plant opgenomen. Desnelheid waarmee dat gebeurt is
afhankelijk van de formulering en van de chemische eigenschappen van de fungicidegroep. Desystemische fungiciden die geformuleerd zijn in een ECworden sneller
opgenomen dan fungiciden die op een andere wijze zijn geformuleerd. Deze werkingswijze isinparagraaf 4.1.2.beschreven.
De snelheid waarmee de systemische fungiciden worden opgenomen is temperatuursafhankelijk. Zieook tabel5.
Tabel5. Snelheidvanopnamevandesystemischefungiciden triadimenol/triadimefonbij
verschillendetemperaturen(77).
urennatoepassen

percentageopname
temperatuur
7°C

21°C

1

7%

15%

24

12,5%

35%

48

15%

42%

Neerslag natoepassing is dus voor de systemische fungiciden die als ECzijn geformuleerd minder erg als voor de systemische fungiciden die op andere wijze zijn
geformuleerd. Dit omdat de EC verbindingen sneller worden opgenomen. Wat
echter nog wel een probleem kan zijn bij deze verbindingen is hun waterafstotend
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gedrag. Om als systemisch fungicide te kunnen werken moeten ze opgenomen
worden in de sapstroom van de bladeren. Ze moeten dus ook goed gedijen in een
waterige omgeving. Een kengetal, dat iets over de waterafstotendheid zegt is de
p

iogOCtan0'/water l s d i t verhoudingsgetal laag (negatief) dan wordt de werkzame stof

gemakkelijk opgelost inwater, maar niet invetachtige verbindingen (waslaag). Is het
erghoog,bijvoorbeeld 20,danwordt het niet inwater opgelost, maar welinvetachtige verbindingen. Een ideaal getal voor systemische formuleringen is een P,og
d w a l e r r o n d d e 2Ideale omstandigheden voor detoepassing zijn een gewas dat nog net niet droog is
van de dauw, gevolgd door een droge dag met groeizaam weer met temperaturen
tussen 15°Cen22°Ceneenrv > 80%.Bovendien isfellezonnestraling ongewenst.
Enkelegroepen fungiciden
Morfolineverbindingen,o.a.fenpropimorf entridemorf.
De morfolineverbindingen werken goed bij koelere (vanaf 5°C) omstandigheden.
Ook onder vochtige omstandigheden werken de morfolinen goed. Ze zijn snel
regenvast (15minutentot 2uur).
Boven de 20°C geven sommige morfolinen (tridemorf) fytotoxische werkingen. Hoge
rv's en een goede vochtvoorziening van de planten bevorderen de opname. Zij
worden over hetalgemeengebracht alsapolaire EC-formuleringen.

Triazoolverbindingen, o.a.propiconazool,triadimefon entriadimenol
Deze verbindingen moeten vanaf 10°C verspoten worden en de optimum temperatuur voor deze verbindingen ligt rond de 20°C. De periode waarna deze verbindingen regenvast zijn, is wat langer dan bij de morfolineverbindingen (1 tot 4 uur). De
planten moeten inde groeizijnom eengoede opname teverkrijgen.Zijworden over
het algemeen alspolaire verbindingen gebracht.

Een combinatie van middelen uit de groep van de morfolineverbindingen en de
groep van triazoolverbindingen zorgen ervoor, dat een snellere regenvastheid en
eensnellere opname behaald wordt bijde triazoolverbindingen.
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4.2.2

De herbiciden

Bij de herbiciden is het belangrijk een scheiding te maken in de weersomstandigheden die van belang zijn bij de toepassing en die, welke van belang zijn voor de
werking. Eerstworden deweersomstandigheden behandeld dievan belang zijnvoor
de toepassing. De herbiciden zijn qua toepassing in te delen in twee groepen, de
bodemherbiciden ende contactherbiciden.

Bodemherbiciden
De meeste bodemherbiciden hebben een korte periode van droog weer nodig na
het toepassen, hoewel ze op een vochtige grond toegepast moeten worden. Dat is
nodig om het middel tijd te geven om in het bodemvocht op te lossen en zich door
diffusie ook in horizontale richtingen te verspreiden. Daarna iser neerslag nodig om
het middelinde grondte latendringen.

Contactherbiciden
Bij de contactherbiciden is de aard van de formulering van belang. De eigenschappen zijn eigenlijk hetzelfde als bij de fungiciden. De EC-formuleringen zijn niet erg
weersgevoelig bijtoepassing, omdat ze zich snel binden aan de waslaag. Echter de
meeste contactherbiciden zijnwaterige oplossingen (SL),spuitpoeders (WP),granulaten (WG) of suspensie concentraten (SC) en moeten in het zich in de cuticula
bevindende water oplossen.Hetzijn polairestoffen en daar istijdvoor nodig. Zolang
dat proces niet isafgerond kan het middelgemakkelijk afregenen.
Het is dus van belang, dat het na toepassing langere tijd droog blijft (2 - 6 uur).
Verder is het voor de opname van belang dat er niet te veel wind is,de verdamping
laag is en de rv hoog, zodat het toegepaste middel lange tijd de mogelijkheid heeft
het blad binnen te dringen (69,95).
Fellezon en een lage rv isniet erg gunstig,omdat zeer voor zorgen dat de gehydrateerde cuticula snel slinkt zodat er een minder gemakkelijke opname is en de spuitvloeistof snel verdampt. Is het middel eenmaal opgedroogd, dan is het (ook na
herbevochtiging) vaak onwerkzaam geworden. Daarom worden er ook welbevochtigerstoegevoegd indeformulering.
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Invloedvandeweersomstandighedennatoepassen
Veel van de relatie tussen herbiciden na toepassen en de weersomstandigheden
hangt afvandewijzewaarop deherbicidenwerken.Eendeelvande selectiviteit is
hierop ook gebaseerd. Meestal is een specifieke relatie tussen weerparameters en
hetwerkingsmechanisme niet aantegeven,omdat hetvaak eensamenhang isvan
verschillendefactoren(46).
Deherbicidenkunnenalsvolgtingedeeldwordennaarhunwerkingswijze:
- fotosyntheseremmers;
- ademhalingsremmers;
- kiemremmersenceldelingsremmers;
- remmersvandesynthesevanvetten;
- groeiverstoorders;
- remmersvanchlorofyl-encaroteensynthese;
- remmersvandeaminozuursynthese.
Ongeveer de helft van alle onkruidbestrijdingsmiddelen werkt via remming van het
proces vanfotosynthese,dat inde bladgroenkorrels plaatsvindt. Het probleemvan
een beschrijving van de beste weersomstandigheden voor de werking is dat de
meestestoffenmeerderewerkingswijzentegelijkhebben.
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Fotosyntheseremming
Tabel6.Overzichtvanherbicidendiewerkenviaderemmingvanfotosynthese(87).
DIFENYLETHERS

TRIAZINE

UREUMVERBINDINGEN

atrazin

chloorbromuron

aclonifen

b'rfenox

cyanazin

chloortoluron

desmetryn

chloroxuron

CARBAMATEN

prometryn

difenoxuron

fenmedifam

propazin

diuron

simazin

isoproturon

DIVERSEN

terbutryn

linuron

bentazon

terbutylazin

methabenzthiazuron
metobromuron

pyridaat
chloridazon

TRIAZINONEN

metoxuron

hexazinon

monolinuron

URACILVERB.

metamitron

bromacil

metribuzin

lenacil

DIPYRIDILLIUMVERB.
diquat
paraquat

Deoptimaleweersomstandigheden voor defotosyntheseremmers natoepassing zijn
zonnigweer metveelstraling envoor demeeste stoffen ook warm,groeizaamweer.
Ditomdat de meeste bodemherbiciden methetwater door de plantworden opgenomen en door de sapstroom getransporteerd. Van belang is dus dat er verdamping
plaats vindt.

Ademhalingsremming
Na toepassing en opname is er voor een snelle werking een hoge rv nodig, een
temperatuur boven de 10°C en zonnig weer. Dit om de levensprocessen van de
planten zo goed mogelijk te latenverlopen,zodat het middel voor een snelle doding
kan zorgen. De meeste ademhalingsremmers hebben ook een werking via de
fotosynthese remming,
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Tabel7. Overzichtvanherbicidendiewerkenviaderemmingvanademhaling(87).
BENZONITRILLEN

DIVERSEN

bromoxynil

broomfenoxim

ioxynil
DINITROALKYLFENOLEN/DINITROALYLFENYLESTERS
dinoterb
DNOC

Middelen die de kiemremming en de remming van de celdeling bevorderen

Tabel8. Overzichtvanherbicidendiewerkenviaderemmingvanceldelingenkiemremming(87).
ANILIDEN

CARBAMATEN

THIOCARBAMATEN

metazachloor

asulam

butylaat

metolachloor

carbeetamide

cycloaat

propachloor

chloorprofam

EPTC

propyzamide

profam

metam-natrium
tri-allaat

BENZONITRILLEN

DINITROANIUNEN

dichlobenil

pendimethalin
trifluralin

De celdelings- en kiemremmingsmiddelen zijn voornamelijk bodemherbiciden die in
dampvorm werken. Na toepassing werken hoge bodemtemperaturen (10°C - 20°C)
en een hoge vochtigheid van de bodem gunstig om een snelle werking te krijgen. De
wortels groeien snel en de onkruidzaden kiemen vlot en de middelen blijven lang in
dampvorm.

Remmers van de synthese van vetten
Vetten zijn belangrijke bestanddelen van de celmembramen (87), verandert de
functie van de celmembraam of kunnen er geen vetten gemaakt worden voor de
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celmembramen,dangaatdeplantdood.Allemodernegrasbestrijderswerkenviadit
principe.
Tabel9. Overzichtvanherbicidendiewerkenviaderemmingvandesynthesevanvetten(87).
DIVERSEN
cycloxydim
sethoxydim
fenoxaprop-p-ethyl
fluazifop-p-butyl
fop-ethoxy-ethyl
quizalofop-ethyl
ethofumesaat

Natoepassing moet hetvoor eengoedewerking groeizaamweer zijn (15°C-20°C)
met een hoge rv. Dit omdat deze herbiciden via het blad opgenomen worden om
danvervolgens naarderestvandeplantentewordengetransporteerd,waarhetzijn
vernietigendewerkmoetdoen.
Degroeistoffen
Desynthetische groeistoffen zorgen ervoor dat de plant haar natuurlijke hormonenbalansverliest.Hierdoortredenerallerleivergroeiingenop.
Tabel10. Overzichtvanherbicidendiewerkenviahetverstorenvandehormonenbalans.
FENOXYAZIJNZUREN

FENOXYPROPIONZUREN/ESTERS

MCPA

mecoprop-P

2,4-D

dichloorprop

BENZOEENZUREN

PYRIDYLAZIJNZUURVERB.

dicamba

fluroxypyr
triclopyr

Natoepassingvandezemiddelen moethet bewolkt weer zijn, meteenhoge rv.De
planten die behandeld worden moeten inde groei zijn en dus zijnde temperaturen
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voor ennadetoepassing van belang enmoetenhetliefst boven de 15°Czijn.
Selectiviteit
Het gebruik van herbiciden in een cultuurgewas is een hachelijke zaak, omdat de
middelen vaak allesdoders zijn en de cultuurgewassen door de wijze van werken of
door een vorm van selectiviteit ontsnappen. Hetweer kan een belangrijke rol spelen
in de selectiviteit tussen gewas en onkruid. De selectiviteit van een herbicide hangt
van vele zaken af. Een viertal selectieprincipes waar het weer zijn invloed op heeft
zijn:
- morfologische verschillen (o.a.dewaslaag);
- verschillen ingroeiwijze enontwikkeling (beworteling);
- fysiologische verschillen;
- verschil indosering enformulering.

Waslaag
Het verschil indikte van de waslaag kan zorgen voor een selectiviteit bij eenbespuiting met een herbicide. Hoe de waslaag door de weerparameters beïnvloed wordt is
beschreven in hoofdstuk 3. Het is dus belangrijk bij middelen die selectief werken
door een verschil in dikte van de waslaag tussen cultuurplant en onkruid, zoals
bijvoorbeeld kleurstoffen of andere contactherbiciden, goed te letten op de invloed
van het weer op de waslaag. Als de waslaag van de cultuurplant dun is moet een
behandeling uitgesteld worden of de dosering aangepast worden (de waslaag van
het onkruid isdanwaarschijnlijk ook dunner).

Beworteling
Dediepte van debeworteling kaneenselectieveroorzaken bijde behandeling tegen
onkruiden. Eenaantal herbiciden zijn slecht oplosbaar en zullen alsze op de bodem
gespoten worden, niet diep (2-3 cm) inspoelen.Voorbeelden van groepen van deze
herbiciden zijn de aniliden, de triazinen,de meeste thiocarbamaten en de ureumverbindingen. Het cultuurgewas wortelt meestal dieper (5-7 cm). Kiemend onkruid en
onkruid dat niet diepwortelt,wordt door het herbicide gedood.
Detemperatuur, de rven de straling hebben op heteffect van dit principe niet zoveel
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invloed. Neerslagwel,alser door overmatige neerslagteveelvanhet herbicide inde
laagkomtwaar dewortels van hetcultuurgewaszitten,leidtditook tot schade.
Er kan ook schade optreden als de grond te grof is en het herbicide direkt op de
kiemende zadenvan hetcultuurgewas komt, bijvoorbeeld bij pendimethalin.

Fysiologie
Doordat het cultuurgewas het opgenomen herbicide sneller onschadelijk kan maken
door het bijvoorbeeld aan een aminozuur te binden of af te breken tot niet giftige
Produkten, ontsnapt het aan een vernietiging door een herbicide. Voorbeelden van
selectiviteit langs dezeweg zijnbijvoorbeeld:
- atrazin inmais;
- methabenzthiazuronintarwe;
- metribuzinineenaantal aardappelrassen;
- chloortoluron enmetoxuroninsommigetarwerassen;
- chloridazon insuikerbieten.

Tijdens weersomstandigheden waarbij veel zonlicht, hoge temperatuur en een lage
rv optreedt, zijn de assimilatieprocessen in de plant zo snel, dat er geen tijd is om
het herbicide te binden of af te breken en ondervindt het cultuurgewas toch hinder
van hetherbicide.Toepassen isonder deze omstandigheden onverstandig.

Dosering
Jonge, net kiemende onkruidplanten zijn zeer gevoelig voor een behandeling bij het
lage doseringssysteem. Terwijl de kleine plantjes van het cultuurgewas vaak net iets
verder zijnof een iets dikkere waslaag hebben.
Hier kan met behulp van een verlaagde dosering de cultuurplantjes gespaard worden terwijl de onkruiden gedood worden. Hebben de kleine cultuurplantjes nu ook
eenonvoldoende dikke waslaag,dan moet een behandeling uitgesteldworden.

Als de omstandigheden optimaal zijn voor het werkingsmechanisme van een bepaald herbicide, dan kan de dosering verlaagd worden. Bijvoorbeeld bij groeistoffen
of bij bepaalde contactherbiciden met eenremmende werking op de fotosynthese.
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4.2.3

Deinsekticiden

De insekticiden spoelen gemakkelijk af door de regen. Als er binnen 1 uur na toepassing tweetotvijf mm regenvalt,spoelt erongeveer 50%vandewerkzame stofaf
(93). Hoe langer hetdroog blijft, des te beter kunnen de insecticiden hunwerk doen.
De synthetische pyrethroïden zijn geformuleerd als een emulgeerbaar concentraat
(EC) en zijn daardoor sneller regenvast. Tussen de verschillende formuleringen van
de fabrikanten kunnen verschillen zitten in regenvastheid, veroorzaakt door andere
hechters en bevochtigers.
Tussen de verschillende groepen insecticiden zitten wel verschillen in de temperatuursgevoeligheid (12).

Enkele groepen insecticiden
Acyl-ureum-verbindingen,o.a.diflubenzuron enteflubenzuron.
De minimumtemperatuur waarboven het werkzaam is, is 10°C. Hoe warmer het is,
hoe beter hetwerkt. Natoepassing moet het 1uur droog blijven.

Carbamaten,o.a.carbaryl,carbofuran,pirimicarben propoxur
De carbamaten hebben een positieve temperatuurscoëfficiënt, dat wil zeggen als de
temperatuur oploopt, wordt de werking beter. Deafbraaksnelheid neemt dan echter
ook toe.

Organische fosforverbindingen,o.a.acefaat,dichloorfos,dimethoaat enparathion.
Deorganische fosforverbindingen hebben een positieve temperatuurscoëfficiënt, dat
wil zeggen als de temperatuur oploopt, wordt de werking beter. De afbraaksnelheid
neemt dan echter ook toe.

Nitroguaniden,o.a. imidacloprid
De nitroguaniden hebben een positieve temperatuurscoëfficiënt. Hoe warmer het is,
hoe beter hetwerkt (het isalleenalszaadbehandeling toegelaten).

Synthetische pyrethroïden,o.a.Cypermethrin,deltamethrin enfenvaleraat.
De synthetische pyrethroïden hebben een negatieve temperatuurscoëfficiënt, dat wil
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zeggen als de temperatuur daalt, wordt de werking beter. Tijdens warme zonnige
dagenwordendezeverbindingensnelafgebroken.
HetzijnEC'smeteenhoogP|0gOCtano,/Waier9 e t a L
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5.

CONCLUSIES

Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn de weerparameters van belang. Deze zijn van belang voor de toepassing, voor de indringing in het blad en
voor de snelheid vanwerken nadien. Er bestaanverschillen tussen de weerparameters op standaardhoogte en in het gewas, waar de gewasbeschermingsmiddelen
hun werk moeten doen. Deze verschillen kunnen groot zijn, een temperatuursverschil van 10°C tussen standaardmeethoogte van 150 cm en de temperatuur in het
gewas isgeen uitzondering.

Bij de toepassing en indringing zijn de eigenschappen van de cuticula van belang.
De dikte van de waslaag (het bovenste gedeelte van de cuticula) wordt beïnvloed
door de weerparameters, voornamelijk door de straling, het vochtgehalte van de
grond bijde wortels,detemperatuur (inrelatietot de straling) envocht. Het is echter
niet goed uit de literatuur op te maken of hier nu de rv, het verzadigingsdeficiet, de
verdampingssnelheid of turgor bedoeld wordt. Dit zou nog eens nader moeten
worden onderzocht omdat dan pas resultaten met elkaar tevergelijken zijnen goede
conclusies kunnenworden getrokken.
De dikte van de waslaag is vrij belangrijk, omdat de systemische middelen en veel
contactmiddelen door de waslaag heen moeten diffunderen om hun werking te
kunnenuitoefenen.
De waslaag is waterafstotend (apolair), dit is een probleem bij de opname. De
opname van waterachtige stoffen (polaire) geschiedt onder andere via diffusie door
kleine poriën en microkanaaltjes die te vinden zijn in de cuticula. Verder diffunderen
de polaire stoffen door het cutine dat in de cuticula zit. Dit kan alleen onder droge
omstandigheden met een hoge rv. De opname van polaire verbindingen in het blad
is dus erg weersafhankelijk. De meeste middelen zijn geformuleerd als polaire stoffen.
De opname van apolaire verbindingen is veel minder weersafhankelijk, omdat deze
snel inde waslaagdringen.
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Door middel van een combinatie van informatie over de optimale omstandigheden
voor de werking van eenmiddel eneengedetailleerde weersinformatie kan het beste
moment voor het toepassen van een middel bepaald worden. Dit kan leiden tot
betere resultaten van detoepassing enwaarschijnlijk bijeen aantaltoepassingen tot
een reductie in de dosering. Dit zouvoor een aantaltoepassingen inde praktijk nog
verder uitgezocht moetenworden.
Veelvan de hiervoor benodigde informatie is niet bekend,of wel bekend maar slecht
of niet toegankelijk door diverse oorzaken. Misschien moet er in de advisering naar
gestreefd worden om, als er een keus is bij een bepaalde behandeling tussen
verschillende middelen,die middelen te kiezenwaarveelinformatie over aanwezigis.
Dat komt de kwaliteit vande gewasbeschermingshandeling ten goede.

Bij een gedeelte van het gewasbeschermingsmiddelenonderzoek is niet goed beschreven op welke hoogte gemeten is en of er wel of niet op de proeflokatie gemetenis;dit iserg belangrijk voor de vergelijkbaarheid van de proeven ende middelen.
Belangrijk is daarom om tijdens het landbouwkundig onderzoek, veel sterker dan nu
het geval is, aandacht te besteden aan de (micro)meteorologische parameters. Het
meten van deze parameters moet dan wel op een gestandaardiseerde wijze gebeuren.

Indit verslag is het onderzoek beschreven waarin gekeken is naar de relatie tussen
(micro)meteorologische parameters en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit onder andere om de kennis inte kunnen bouwen in deteeltbegeleidings- en
andere adviessystemen. Door de gebruikers werd dit als een gemis in het systeem
ervaren. De gegevens uit dit onderzoek kunnen in de teeltbegeleidingssysytemen
o.a.als achtergrondinformatie worden ingebouwd.

Voor een verdere verbetering van adviessystemen, zou het zinvol zijn om onderzoek
te verrichten naar de relatie tussen (micro)meteorologische parameters en de verwekkers van ziekten en plagen.Veel is hierover al bekend, maar het is ergfragmentarisch (5,35, 108).Wat er wel naar voren komt isdat met behulp van deze kenniser
eenbesparing inhet middelenverbruik terealiserenis.
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Bijlage 1.

Het informatiemodel

Informatiemodel
Ineen informatiemodel worden de gegevens en processen die een rol spelen ineen
bedrijf beschreven (53, 105, 106). Deze gegevens hebben een bepaalde relatie met
elkaar.
Eénvan devoorwaarden om computerprogramma's onderling met elkaar te kunnen
combineren en de gegevens onderling uitwisselbaar te maken is dat het geheel van
processen en gegevensstructuren uniform beschreven wordt. Dit kan via een informatiemodel. Is het geheel volgens gestandaardiseerde structuren beschreven dan
kunnen nieuwe specificaties en mogelijkheden (bijvoorbeeld de gegevens van een
weerpaalofeenmeetinstrument inde bewaarplaats) sneleneenvoudig geïntegreerd
worden.

Het informatiemodel voor de openteelten (IMOT) ishet referentiemodel voor andere
gedetailleerde informatiemodellen die meer disciplinegericht, (bemestingsmodel,
gewasbeschermingsmodel) dan wel gewasgericht zijn (BETA/CERA/KOBAS4).
Deze modellen kunnen als clusters gezien worden van het IMOT. Clusters bestaan
uit een aantal processen en gegevens die een nauwe samenhang met elkaar hebben.

In het informatiemodel gewasbescherming kan de informatie die uit het onderzoek relatie weer en gewasbescherming - naar voren komt, zorgen voor een verdere
detaillering.Het rekening houden met het historische ende actuele weersomstandigheden geeft de mogelijkheid voor het naukeuriger afstemmen van de gewasbeschermingsmaatregel op de actuele situatie.

BETA, CERA en KOBAS zijn teertbegeleidingssysternen voor suikerbieten (BETA), wintertarwe en zomergerst
(CERA) en bloem- en spruitkool (KOBAS). Tijdens de ontwikkeling van deze teeltbegeleidingssystemen zijn aansluitend op
het InformatieModel Open Teertende teelt- cq gewasgerichte processen en data beschreven in de informatiemodellen BETA,
CERA enKOBAS.
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Hetinformatiemodel gewasbescherming isopgedeeld inelfclusters (105).
- Formuleer eengewasbeschermingsplan - Bepaal het ras
- Voer eengewasbesch.handeling uit

- Beschrijf de symptomen

- Beschrijf de schade door paras./onkr.

- Mogelijketankmix

- Milieu-effecten vande gewasb. middelen - Bepaalde actuele situatie
- Bepaal normatieve data

- Voorraad controle

- Wijseengewastoe aaneenveld

Van eenaantalvan de clusters iseenverdere detaillering of eenaanvulling gemaakt.
Dezeclusters zijn:

1. Bepaal actuele situatie, definitie: bepaal de omgevingsomstandigheden die belangrijk zijn voor gewas, ziekte/plaag en onkruidontwikkeling. De processen
(activiteiten) die nu in dit cluster zitten zijn processen die de weersomstandigheden,de ziekte ende gewastoestand op het moment vanwaarneming beschrijven
enook of erverschillen zijnopgetreden indetoestandvergeleken metdievan de
vorigewaarneming.
Dit kan aangevuld worden met het proces: analyse van de historische weerscondities.
De gegevens (data) die gebruikt worden in dit cluster zijn: het actuele gewasstadium, de actuele grondtoestand, de actuele weersomstandigheden, de waarschijnlijkheid van het optreden van onkruiden/ziekten, de waargenomen ziekten
enplagen (hoeveelheid).
Om het nieuwe proces van deze cluster uit te kunnen voeren zullen de gegevens
vande historische weerscondities aanhet cluster toegevoegd moetenworden.

2. Mogelijke tankmix, definitie: selecteer de verschillende gewasbeschermingscombinaties die werken tegen onkruiden, ziekten en plagen, rekening houdend met
de grondsoort, of het eenwaterwingebied isen metde effectiviteit vande bespuiting. De processen die nu indit cluster zitten selecteren de gewasbeschermingscombinaties en kijken of erbeperkingen zijnvoor wat betreft de actievestof.
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Degegevens diegebruikt worden inditcluster zijn:de gewasbeschermingsmiddelen, de gegevens of de verschillende middelen zijn te combineren, de gegevensofdeverschillendemiddelenindetanktecombinerenzijn,heteffectvande
combinatie op de onkruiden, ziekten en plagen, het effect van het middel op
ziekten,plagenenonkruiden.
Dit kan aangevuld worden met gegevens uit de relatie tussen deweersomstandighedenendegewasbeschermingmiddelen.
3. Voer een gewasbeschermingshandeling uit, definitie: besluit welke gewasbeschermingsmaatregel optimaalis,voer de maatregeluit. Deprocessen die nuin
hetclusterstaanbekijkenofdemaatregel(economisch) debesteoplossingisen
hoedemaatregelhetbesteuitgevoerdkanworden.
Degegevensdiegeleverdwordenaanditcluster zijnofdebehandeling isuitgevoerd, welke werktuig(en) gebruikt zijn, met welke gewasbeschermingsprodukt(en) de behandeling is uitgevoerd, of er ook opbrengstverliezen zijn en
hoegrootheteconomischvoordeelvandebespuitingis.
Dit kan aangevuld worden met het proces: analyseer de historische en actuele
weerscondities.
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Bijlage2.

Voorbeeldadviestekst

Door middel van een combinatie van informatie over de optimale omstandigheden
voor de werking van een middel en een gedetailleerde weersverwachting kan het
bestemomentvoorhettoepassenvaneenmiddelbepaaldworden.
De informatie die in bijlage 5vermeld staat, kan direkt in de achtergrondinformatie
van de gewasbeschermingsmiddelen, in het advies gedeelte van de teeltbegeleidingssystemenverwerkt worden,ziefiguur 7en8.Door middelvan eencombinatie
vandeachtergrondinformatie behorendbijhetmiddelendeweersinformatie ophet
momentvantoepassenkaneenoptimaalresultaatbereiktworden.Zijndeweersomstandighedennietoptimaal,dannaaraanleidingvanhetweerberichtdebehandeling
mischienverschovenwordennaarhetoptimalemoment.

CERA 1.14
PAGV

Geleide bestrijding
Advies

15/05/1993
Einde Help=F1

Fenpropimorf 1liter

Tarwe,tegen bladenaarziekten(ni.GELEen BRUINE
ROEST,MEELDAUW, KAFJESBRUINen BLADVLEKKENZIEKTE).
Als meeldauw meerdere keren bestredenmoetworden,
verdient het aanbeveling middelenaftewisselen
(voorkomt resistentie).Wissel propiconazool
(o.a.Tilt) oftriadimenol (o.a.Bayfidan) afmet
fenpropimorf (o.a.Corbel) enomgekeerd.
Veiligheidstermijn :6weken.
Toepassingstechniek :spuitvolume2001.water/ha.;
gebruik een midden-fijne druppel.

Figuur 7. Adviestekst bijgeleide bestrijding inCERA.
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Na het invoeren van de tekst met de relatie weer/gewasbescherming wordt de
volgendetekstbijgevoegd,figuur8.

Fenpropimorfiszeersnelregenvast,regenkort
(binnen1 uur)natoepassingheeftgeeninvloed
ophetresultaat.Niettoepassenbijtemperaturen
benedende5°C.Bijlagetemperaturen(lagerdan
12°C)werktfenpropimorfsnellerdanvergelijkbare
middelenuitdetriazoolgroep.Bijhogeretemperaturen(boven18°C)isdewerkingvoormeeldauw
vergelijkbaar.

Figuur8. AchtergrondinformatiebijdeadviestekstgeleidebestrijdinginCERA.
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Bijlage3.

Overzichtvandemeestvoorkomende formuleringstypen

AB lokaas op basisvan granen

KL

AE aerosol spuitbus

KN konsentraat voor koudfoggen

AL anderevloeistoffen voor direkte

KP combi-verpakking vasVvast

toepassingen

combi-verpakking vloeibTvloeib.

LA lak

BB lokaasin blokvorm

LS oplossingvoor zaadbehandeling

BR briket

MG mikrogranulaat

CB konsentraat voor lokaasber.

OF olieopl.suspensie konsentraat

CG gecoat granulaat

OL oliemengbare vloeistof

CS kapsules suspensie

OP oliedispergeerbaar poeder

DC dispergeerbaar koncentraat

PA pasta

DP verstrooibaar poeder

PB lokmiddel inplattevorm

DS poeder voor droge zaadbehandel.

PC gel konsentraat

EC emulsie konsentraat

PO opl.voor algehelehuidbeh.

ED elektrostatisch oplaadbare

PR

spuitvloeistof

plantenstaafje

PS omhuld zaad

EO water-in-olie emulsie

RB gebruiksklaar lokaas

ES emulsie voor zaadbeh.

SA oplosmiddel voor plaatselijke

FD doos met rookmiddel

huidbehandeling

FG fijn granulaat

SB lokmiddel in brokken

FK rookstaaf

SC suspensie konsentraat (flowable)

FP rookpatroon

SE suspo-emulsie

FR rookstaafje

SG wateroplosbaar granulaat

FS suspensie concentraat voor

SL

zaadbehandeling

oplosbaar konsentraat

SO spreider

FT rooktablet

SP wateroplosbaar poeder

FU rookontwikkelaar

SS wateroplosbaar poeder voor zaad-

FW rookpellet

behandeling

GA gas (onder druk)

SU suspensie voor ULV-toepassing

GB korrelvormig lokaas

TB

tablet
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GE gasontwikkelendprodukt

TC technischprodukt

GG makrogranulaat

TK technischkoncentraat

GL gel

TP strooipoeder

GP stuifpoeder

UL oplossingvoor ULV-toepassing

GR granulaat

WG spuitkorrels

GS pastaopoliebasis

WP spuitpoeder

HN konsentraatvoorheetfoggen

WS waterdispergeerbaar poedervoor

KK combi-verpakkingvast/vloeibaar

vochtigezaadbehandeling
XX diversen
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Bijlage4.

De formuleringen per werkzame stof (voor zover bekend
indeakkerbouwendevollegrondsgroenteteelt)

Werkzamestof:

Formulering:

2,4-D

SL

acetaat

SP

aclonifen

SC

aldicarb

GR

alfacypermethrin

WP

amitrol

EC

anilazin

SC

asulam

SL

atrazin

SC

azamethifos

WP

azinfos-methyl

WP

benazolin

SL

bendiocarb

WP.WG

benfuracarb

WS

benomyl

WP.WG

bentazon

SL

bifenthrin

EC

bromoxynil

SC,EC

broomfenoxim

SC

buminafos

EC

bupirimaat

EC.WP

buprofezin

SC

calciumcianide

DP

captan

DP,WP,SC

carbabaryl

WP

carbeetamide

WP,EC
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carbendazim

WG, WP

carbofuran

SC,WG

carboxin

WP

chloorbromuron

WP

chloorfenvinfos

EC,GR

chloorprofam

HH

chloorpyrifos

GB,GR,EC,WP

chloorthalonil

WP,SC

chloortoluron

SC

chloridazon

WP,SC,WG

cyanazin

WP

cyfluthrin

EW

cyhexadin

WP

cymoxanil

WP,SC

Cypermethrin

EC

deltamethrin

EC,SC

desmedifam

EC

desmetryn

WP

diazinon

EC

dicamba

SP

dichlobenil

GR

dichloorvos

AE,EC

dienochloor

WP,SC

difenoxuron

WP

diflubenzuron

WP

dimethoaat

EC

dinoterb

EW

diquat

SL

dithianon

WP,SC

diuron

GR,WP,SC

DNOC

EC

dodemorf

EC
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esfenvaleraat

EC

ethiofencarb

EC

ethofumesaat:

EC,SC

ethoprofos

GS

etrimfos

EC

fenarimol

WP

fenbutatinoxide:

SC.WP

fenmedifam:

EC

fenoxaprop-P-Ethyl

EW

fenoxycarb

WP

fenpropathrin:

EC

fenpropimorf

EC

fentin-acetaat

WP,SC

fentin-hydroxide

WP.SC

fenvaleraat

EC

ferbam

WP

ferrosulfaat

WP

fluazifop-P-butyl

EC

fluazinam

SC

flurenol

SL

flurochloridon

CS,EC

fluroxypyr

EC

folpet

WP

fonofos

EC

fosalone

SC

fosethyl-alunimium

WP

fosfamidon

SL

furalaxyl

WP

glufosinaat-ammonium

SC

glyfosaat

EC,SL,SG

guazatine

SS

haloxyfop-ethoxy-ethyl

EC
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heptenofos

EC

hymexazool

WP

imazalil

SC

ioxynil

SL

iprodion

WP,SC

isofenfos

GR,EW

isoproturon

SC

lambda-cyhalothrin

EC

lenacil

WP

lindaan

SC

linuron

WP,SC,GR

malathion

DP

mancozeb

SC

maneb

WP,SC

MCPA

SL

mecoprop-P

SL

metalaxyl

SD,GR

metamitron

WG

metazachloor

EC

methabenzthiazuron:

WP

methaldehyde

GR

methamidofos

EC

methidathion

WP

methiocarb

GR,FS, WP

methomyl

WP

metiram

WP,WG

metobromuron

SC

metolachloor

EC

metoxuron

WP

metribuzin

WP

mevinfos:

EC

monolinuron

WP,SC,GR
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oxamyl

GR

oxy-demethon-methyl

EC

paraquat

SL

parathion

EC,WP,CS

penconazool

EC

pencycuron

WP

pendimethalin

SC

permethrin

EC

pirimicarb

WG

pirimifos-methyl

EC

prochloraz

EC

profam

WP

propachloor

SC

propamocarb

SL

propiconazool

EC

propoxur

WP,EW

propyzamide

WP,GR

prosulfocarb

EC

pyrazofos

EC.WP

pyridaat

WP

pyrifenox

WP

quinzalofop-ethyl

EW

sethoxydim

SL

simazin

WP,GR,SC

teflubenzuron

SC

temefos

GR

terbufos

GR

terbutryn

SC

terbutylazin

SC

thiabendazool

SC, DP,SL

thiofanaat-methyl

WP,GP

thiometon

EC
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thiram

WG, DP

tolclofos-methyl

WP

tolylfluanide

WP,WG

tri-allaat

EC

triadimefon

WP, EW

triazofos

EC

triforine

EC

validamycine

WP, SC

vamidothion

EC

vinchlozolin

WG, SC

zineb

DP,WP

zwavel

SC,WP
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Bijlage5.

De invloed van weerparameters op de werkzaamheid van
werkzamestoffen

Indeze bijlage iseenoverzicht gegevenvande invloedvandeweersomstandighedenop dewerkzame stoffen.Deinformatie die beschreven isperwerkzamestof,is
uit de literatuur verzameld; in enkele gevallen is deze gebaseerd op persoonlijke
mededelingen. De verwijzingen geven aan welke literatuur als bron gefungeerd
heeft. De informatie zonder bronvermelding is afkomstig van etiketten,bijsluiters of
ander materiaal verstrekt door de industrie. Van een aantal stoffen is zelfs in het
geheel niets gevonden. Bovendien wordt vaak informatie gegeven, waarvan men
zich af kanvragen of die wel relevant is.Zo wordt bijvoorbeeld heelvaak melding
gemaaktvanderv,terwijl ineenaantalgevallenvermoedelijk deverdampingsintensiteit enniet de rv relevant is.Terwillevandeéénduidigheidgevenwehierde informatie,zoalsdieindeliteratuur werdgevondenzonderverdercommentaar. Erwordt
ook informatie gegeven over combinaties van werkzame stoffen, hiermee worden
dandetankmixen bedoeld.Dewerkzame stoffenzijnalfabetisch gegroepeerd naar
groep van werkzame stof op dezelfde wijze als gebeurd is in de gewasbeschermingsgids(7)(Hoofdstuk3.4).
Chemischegroepsindelingvan dewerkzamestoffen
Bactericidenenfungiciden
-ANILIDEN
carboxin: Geeninformatieoverbeschikbaar.
fenfuram: Geeninformatieover beschikbaar.
furalaxyl: Geeninformatieoverbeschikbaar.
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metalaxyl: P|0gOCtano,/Water =

1 , 6 ,v e r d e r

9 e e n informatieover beschikbaar.

oxadixyl: Geeninformatieover beschikbaar.
-ANTIBIOTICA
streptomicine: Geeninformatieoverbeschikbaar.
validamicine: Geeninformatieover beschikbaar.
-BENZIMIDAZOLEN
benomyl: Systemisch fungicide, slecht oplosbaar, bij hogere temperaturen minder
snellepenetratieinde plantomdat hetdanomgezetwordt incarbendazim.Toepassentot25°C.
Bij groeizaam weer de beste opname. Normaal onafhankelijk van de temperatuur
(10).P l o g o a a ~ , / w a t w =2.4.
carbendazim: Systemisch fungicide, regen, wind en licht hebben geen invloed na
toepassing.Detemperatuur tijdens detoepassing moet hoger zijndan5°C.Tijdens
toepassing moethetminimaal6uurdroog blijvenvooreengoedresultaat (50).Ook
moethetgewasniettenatzijndoor bijvoorbeelddauw (50).Dewerkingistemperatuursafhankelijk en duurt 10 tot 20 dagen. Opgenomen na 2-3 uur (10). P^ 0013 "
no

%c
V'water= -1'22
*"

fuberidazool: Syst.fungicide,slechtoplosbaar.
thiabendazool: Syst.fungicide,slechtoplosbaar.
-CAPTANEN VERWANTEVERBINDINGEN
Deverbindingen zijnniet-systemisch. Hetmiddelwordt weldoor de schimmelmaar
nietdoor deplantopgenomen.Uitsluitendpreventievewerking.Deopnamedoorde
schimmel neemt toe bij het verhogen van de temperatuur. Remming van allerlei
processen (o.a.ademhaling).
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captan: Hetistemperatuursonafhankelijkbijtoepassen(nietboven25°Ctoepassen).
Ermaggeenneerslagvallenbinnen6uurnatoepassing.Hetgewasmagniettenat
zijndoor bijvoorbeelddauw (50).Hetisslechtoplosbaar inwater.Effectiviteit neemt
afonderinvloedvanregen.Lageredoseringenverdwijneneerderdanhogere.
tolylfluanide: Geeninformatieover beschikbaar.
-Dicarboximiden
iprodion:Contactmiddel.4Uurdroogweernatoepassingeneenminimumtemperatuur boven2°Ctijdenstoepassing (10).Hetgewasmoetniettenatzijndoor bijvoorbeelddauw(50).P, og ^ ano, / water =3,1.
procymidon: Systemischfungicide,verdergeeninformatieoverbeschikbaar.
vinchlozolin: Contactmiddel,geenbeïnvloedingdoor temperatuur ofrv.Opdroogtijd
2-3uur.Niettoepassen benedende5°C.Toepassenopeen vochtige grond als het
gewasindegroeiis (50).
-DITHIOCARBAMATEN
ferbam: Geeninformatieover beschikbaar.
mancozeb: Toepassen bij eentemperatuur tussen 5en25°C. Natoepassing minstens6uurdroogweernatoepassing(50).Altijdtoepassenopdrogeplanten(10).
maneb:Toepassen bij temperaturen tussen 5 en 25°C. Minimaal 6 uur droog na
toepassing (50).Opdrogeplantentoepassen.
metiram: Toepassen bijtemperaturentussen5en25°C.Minimaal6uurdroogweer
natoepassing.Niettoepassenopnatgewas (50).
natrium-dimethyl-dithiocarbamaat: Geeninformatieover beschikbaar.
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thiram: De temperatuur tijdens toepassen is niet erg belangrijk. Niet toepassen op
eennatgewasennatoepassing moet hetminstens 6uur droog blijven (50).
zineb: De temperatuur tijdens toepassen is niet erg belangrijk. Niet toepassen op
eennatgewas ennatoepassing moet hetminstens 6uurdroog blijven (50).

ziram: Geeninformatie over beschikbaar.

-ORGANISCHE FOSFORVERBINDINGEN
fosethyl-aluminium: Toepassingstemperatuur tussen 5 en 25°C. Tijdens de toepassing mag geen neerslag vallen, de beste resultaten worden bereikt als het langer
dan6uur droog is.Tijdensdetoepassing maghetgewas nietnatzijn(50).

pyrazofos: Werkt systemisch door bovengrondse delen. Het wordt ook door de
wortel opgenomen, maar deze opname is te gering voor een goede werking. Niet
erggevoeligvoor afbraak door zonnestraling (35).

tolclofos-methyl: Geeninformatie over beschikbaar.

-GECHLOREERDE FENOLEN
pentachloorfenol: Geeninformatie over beschikbaar.

-KOPERVERBINDINGEN
koperoxychloride: Temperatuur tijdens toepassing niet van belang. Na toepassing
minimaal 6uur droog (50).

koperoxychinolaat:Geeninformatie over beschikbaar.

-MORFOLINEVERBINDINGEN
Kenmerken:
-Breed werkingsspectrum
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-Zeersnellewerkstofopname
-Absolutestopwerking
-Zelfsbijkoele,vochtigeweersomstandighedenwerkzaam
-Systemischeencontacteigenschappen
Eenvochtlaagop hetbladisalvoldoendeombinnentedringen,groeivanhetblad
isnietabsoluutnodig.
dodemorf: Geeninformatieover beschikbaar.
fenpropimorf: Alsfenpropimorf verspoten wordt, heeft regen kort (binnen 1uur) na
detoepassinggeeninvloedophetresultaat,ook nietalshetmiddelopeendauwnat
gewaswordtgespoten(104).
Bij lage temperaturen (lager dan 12°C) werken fenpropimorf bevattende middelen
sneller dan vergelijkbare middelen uit de triazoolgroep. Bij hogere temperaturen
(boven 18°C) is de werking vergelijkbaar voor meeldauw. Deopname door wortels
enbladerenvangraanplantenisgoed.
Niettoepassenbijtemperaturenbeneden5°C(10).
p octanol/
—-tic
r
log
'water ~ ' ''°-

Combinaties met prochloraz (RIVAL) zijn na 1tot 2 uur regenvast. Spuiten op een
gewasdatgoedvanvochtvoorzienis(10).
Combinaties met propiconazool: regenvast na4-6 uur, 60%vande meest optimale
werkingna1 uurdroogweer.
tridemorf: Het heeft eenfytotoxische werking bij hogere temperaturen (20°C).Hoge
rvenbladerenvanplantenmeteengoedewatervoorziening bevorderendeopname
(10).Na2uurregenvast.
Bij een combinatiebehandeling van azolen en morfolinen is de totaal opgenomen
hoeveelheid van het triazool hoger dan bij een separate behandeling met hettria81

zool.Ookdesnelheidvanopnameneemttoe(104).

-PYRIMIDINEVERBINDINGEN
Ertreedteenremmingopvanhetfotosynthetischeelektronentransport (113).

bupirimaat: Lokaal-systemisch, preventief en curatief met een sterke contact en
dampwerking;penetratieinhetblad.

fenarimol: Systemischmiddel,verdergeeninformatieover beschikbaar.

-ORGANISCHE-TINVERBINDINGEN
fentin-acetaat: Toepassen bij temperaturen tussen 5 en 20 graden. Na toepassing
minimaal6uurdroog.Niettoepassenopeennatgewas(50).

fentin-hydroxide: Geeninformatieover beschikbaar.

-TRIAZOOLVERBINDINGEN
Triazolenmoetenvanaf 10°Cverspotenworden.
Kenmerken:
-Breedwerkingsspectrum
-Snellewerkstofopname
-Langaanhoudende duurwerking
-Bijwarm weer bijzonder werkzaam
-Systemische eigenschappen
Groei van de planten is nodig bij de azolen om binnen te dringen in het blad. Het
middel moetviade "scheurtjes" indecuticula naar binnen dringen (104).
bitertanol: p i 0 g O C t a n o l / w a t e r = 4,4,verder geeninformatie over beschikbaar.
cyproconazool: Systemisch fungicide,verder geeninformatie over beschikbaar.

penconazool: Geeninformatie over beschikbaar.
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propiconazool: Toepassen opsappigegroeneplanten:1-4 uurnabespuitenregenvast: 60%van de optimale werking na 1uur droog weer (10). piogOCtanol/water =
3,65.
tebuconazool: systemischfungicide,verdergeeninformatieoverbeschikbaar.
triadimefon: DeWP-formuleringverdampt sneller dan de SC-formulering,dit vooral
bijhogeretemperaturen (77).Werkingneemtzeersnelafbijintensievezonnestraling
(35).Van40%naar0,5%biologischewerkingin6dagendoordelagedampdruken
degeringetemperatuurstabiliteit(35).P|0gOCtano,/Water=

3>2

-

triadimenol: Hetdringt goed inbijhogeretemperaturenenlangerebladnatperioden.
Neerslagverlaagt de opname (77).1uur nabespuiting regenvast.Werkzaamvanaf
6°C.optimumrond20°C(10).
p octanol/
_ oo
r
log
'water ~~°'^-

-DIVERSEN
anilazine: Geeninformatieoverbeschikbaar.
cymoxanil: Naongeveer 1 uurregenvast,verdergeeninformatieover beschikbaar.
chloorthalonil: Temperatuur heeft slechts een beperkte invloed op het effect. Toepassen vanaf 5°C (50). Natoepassing moet het 6 uur droog blijven (50). Binnen1
uurregenvastindewaslaag(10).
dichloran: Geeninformatieoverbeschikbaar.
dithianon:Contactfungicide. Het is weinig oplosbaar in water, het is werkzaam in
waterigeoplossing.
etridiazool: Geeninformatieover beschikbaar.
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fenaminosulf: Geeninformatieover beschikbaar.
fluazinam: Niet systemisch,verder geeninformatie over beschikbaar. Piog001300*/^.
ter = 5 , 7 >

guazatine: Geeninformatieoverbeschikbaar.
hymexazool: Geeninformatieoverbeschikbaar.
imazalil: Toepassen bijtemperaturen tussen 10en25°C. Natoepassing minimaal6
uurdroog.Toepassenopeenvochtig,maarnietnatgewas (50),systemischfungicide;oplosbaarheidisgoed.
nitrothal-isopropyl: Toepassen bij temperaturen tussen 5 en 25°C. Na toepassing
minimaal6uurdroogweer.Niettoepassenopeennatgewas(50).
pencycuron: Geeninformatieoverbeschikbaar.
prochloraz:Toepassen bij temperaturen van 5 tot 25°C (50). Op goed met vocht
voorzieneplantenspuitendieindegroeizijn.Hetbesteresultaatnaeenmorgenbespuiting (10). Oplosbaarheid is slecht, lokaal systemisch. Na 2-2,5 uur regenvast
(10).
propamocarb: Geeninformatieover beschikbaar.
pyrifenox: Lokaal systemisch, optimum toepassingstemperatuur tussen 5 en25°C.
Vrijweldirect natoepassing regenvast,niettoepassenopeennatgewas.Hetgewas
moetaandegroeizijn(50).
thiofanaat-methyl: Geeninformatieover beschikbaar.
triforine:Triforine dringt snel de cellen in,niet door regen te beïnvloeden. P^0013'
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trioxymethyleen: Geeninformatieoverbeschikbaar.
zwavel: Werkt het beste bijtemperaturen boven 18°C (64). Hoe warmer hoe beter.
Geenneerslagbinnen6uur natoepassing.Hetgewasmoetdroogzijnenhetmoet
zonnigweerzijn(50).
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Herbiciden
-ANIUDEN
Destoffenindezegroepzijnceldelings-enkiemremmers(87).
metazachloor. Systemisch middel,opnameviaondergrondse delen (81). Voor een
optimalewerkingiskoelweer noodzakelijk.Spuitenop eendrooggewas opvochtige grond. Regen natoepassing komt de werkingten goede. Dedampspanningis
verwaarloosbaar kleinenhetispraktischonoplosbaar inwater.
metolachloor. Systemisch middel,opnameviaondergrondse delen (81).Bijtemperaturenboven25°Cniettoepassen;niettoepassenopeennatgewas (23).Neerslag
direkt na toepassen verhoogt het resultaat (50). De dampspanning is gering, de
oplosbaarheidis530mg/l.
propyzamide:Systemisch middel, opname uitsluitend door ondergrondse delen
(81). Eenstijging van de bodemtemperatuur van 10°C naar 20°C doet deafbraaksnelheidvanpropyzamidestijgenmeteenfaktor2,2(124).
propachloor. Systemisch middel,opnamevooralviaondergrondse delen,enigszins
viabladeren (81).Nietbijwarm,winderigweertoepassen,(Dampwerkingbijspuiten
geeftkiepersbijtulpen) (81,91).
De werking is het best bij temperaturen boven 10°C. De aktiviteit wordt sterk beïnvloeddoor de hoeveelheid bodemvocht. Isde bodem vochtig bij kiemingvanhet
onkruidzaad,danisdewerkinggoed,maardeafbraakgaatooksnel(123).
Onder vochtige omstandigheden isindegrond in 10dagen de helftvanhetmiddel
afgebroken en bedraagt de nawerking slechts 3-5 weken (113). Propachloor wordt
afgebroken tot 5%van z'n oorspronkelijke concentratie in vochtige grond in40-50
dagen.Hetheefteenvrijhogedampspanning,deoplosbaarheidis693mg/l. P , '
tanol,
= 1 41
'water ' , n '•
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-ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ferrosulfaat: Anorganisch middel tegen mos. Veelwater gebruiken bij toepassing (1
l/m2), niet onder droge omstandigheden toepassen (81).

zwavelzuur. Kontactwerking.Toepassen bijzonnig weer enweinigwind (81).Zwavelzuur werkt zeer snel, de onkruiden worden praktisch onmiddellijk gedood na bevochtiging met de spuitvloeistof. Hoogstens 1 uur droog weer na toepassing volstaat.Zonnigweer bevordert dewerking (113).

-BENZOEZUREN
dicamba: Systemisch middel,opnamevooralviabladeren (81).
Hoge luchtvochtigheid envochtige grond zijn geschikt voor eengoed transport (26,
113).Groeizaamweer is belangrijk, doch minder dan bijandere groeistoffen (91).De
dampspanning isteverwaarlozen,de oplosbaarheid is4,5tot 720g/lafhankelijk van
deformulering.
p octanol/
_w
r
log
'water "'•

-BENZONITRILLEN
Destoffen indezegroep zijnceldelings-enkiemremmers (87).

bromoxynil:Voornamelijk contactwerking. Niet onder koele omstandigheden toepassen (niet onder 12°C) (81).Eentoepassing vanbromoxynil/ioxynil ineenperiode met
meerdere nachten vorst aan de grond, leidde niet tot opbrengstderving in wintergraan. Toepassing tijdens vorstperioden gaf aanzienlijke opbrengstderving (0,741,74 ton/ha) (79).
Oplosbaarheid 130mg/l,alszout 42mg/l.

dichlobenil: Systemisch middel, (snelle) opname vooral door ondergrondse delen
(81). Er vindt opname viadampfase plaats door bladeren en stengel. Om een snelle
verdamping te voorkomen zou (iets) regen gewenst zijn om het middel de grond in
te krijgen,tenzij het ingewerkt wordt.
Nietteveelomdat het dan uitspoelt naar diepere lagen (113).
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Incontactmetwater,bijvoorbeelddoortoepassingopvochtigegrond,wordtdestof
omgezet in een snel verdampende, agressievere stof (113). Het heeft een hoge
dampspanning,hetisweinigoplosbaar (18mg/l).P|0gOCtano,/water = 2>7ioxynil:Contactwerking op blad. Niet toepassen bij te lage (<10°C) temperatuur.
Toepassentijdens hoge rvgevolgddoor zonnig,windstilweer. Extremestralingkan
tot (blad)schadeleiden (10).Regenbinnen 1 uurnatoepassingvermindertheteffekt
(7,81).
Bijdonker enkoudweerwerkt hetzeer langzaam.Inhetvoorjaar houdt dewerking
echtervrijlangaan(5-6weken).
Werkt goed alsde omstandigheden goedzijnvoor fotosynthese. Dewerking ishet
snelst bij zonnig weer en niet te lage temperaturen (15°C) (113). Ioxynil remt de
ademhaling.Dedampdruk isteverwaarlozen,deoplosbaarheidis50mg/l.
-CARBAMATEN
Decarbamatenhebben een remmende werking op de cel-of kerndeling,daardoor
wordtdegroeibelemmerd(87,113).
asulam: Systemisch middel, opname door bladeren en wortels. Toepassen bij
groeizaam weer; in verband met de bladopname 3-4 uur droog. Bij extreem veel
neerslag kort na toepassen kan het middel in de wortelzone terechtkomen, wat
groeistilstand enwortelvertakking van met namewitlof tot gevolg kan hebben.Hoe
hoger detemperatuur, hoebeter hetwerkt (113).Asulam heeft neerslagnodigvoor
eengoedewerking (91).Toepassentijdensdonker weer (50).Deoplosbaarheid is5
g/l.
carbeetamide: Systemisch middel,opname vooral door ondergrondse delen.Toepassenalsdetemperatuur enkeledagenbeneden 12°Cisgebleven (koolzaad,voor
andere gewassen geldt dit niet),op vochtige grond,vlak voor regen.Ook toepasbaarbijlichtevorst (81).Neerslagdirektnatoepassenverbeterdhetresultaat(50).
Dedampspanningisverwaarloosbaar klein,oplosbaarheidis3,5g/l.
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chloorprofam (Chloor-IPC): Systemisch middel,opname vooral door ondergrondse
delen (81). Toepassen op vochtige grond, bij niet te hoge temperatuur (<20°C).
Chloor IPCverliest zijnwerking snelboven 20°Cdoor verdamping (7).Niettoepassentijdensvorst (81).Bijkoudweerenvochtigegrondisdewerkingvrijgoed.Deze
kan6tot8wekenaanhouden.
Bij bespuiting over het gewas moet het gewas iets zijn afgehard, dus zonnigweer
voordebehandeling,vochtigegrondenregennadebehandeling.Hetheefteenvrij
hogedampspanningendewateroplosbaarheid is88mg/l.
fenmedifam: Uitsluitend kontaktmiddel op bovengrondse delen (81). Er treedt een
remmingopvanhetfotosynthetische elektronentransport (87,113).Licht enwarmte
(toepassenbijtemperaturentussen10en25°C(50))verhogendeherbicidewerking,
die algemeen na 4-10 dagen haar beslag heeft. Toepassen bij groeizaamweer. Bij
toename van de temperatuur neemt de aktiviteit toe (108). Hoge temperaturen en
veellicht (zon)kansomsschadebijdebietengeven.
Bijgroteverschillentussendag-ennachttemperatuur kanerschade optreden.Niet
spuitenbijnachtvorstgevaar (10).
Overdewerkingbijregenisgeeneenduidigeinformatietevinden.Regennatoepassingvanfenmedifamgafeentoenametezienindeonkruiddoding,zelfsbij5mmna
toepassing.Doorderegen (tot6mm) liephet middelvanhetbladlangsdestengel
enwerddaaropgenomenengetransporteerd (geredistribueerd) (61).Nadetoepassingmoethetminstens6uurdroogblijven(113).Hetisna2uurregenvast(10).
Bijeencombinatiemetethofumesaatisdeinvloedvandetemperatuur gering(10).
desmedifam: Uitsluitend kontaktmiddel op bovengrondse delen. Ertreedt eenremming op van het fotosynthetische elektronentransport. Toepassen bij groeizaam
weer.Bijgroteverschillentussendag-ennachttemperatuur kanerschadeoptreden.
Nietspuitenbijnachtvorstgevaar(10).Iswatmindergevoeligdanfenmedifam.
profam (IPC):Systemisch middel, opname door ondergrondse delen. Niettoepassenbijwarm,winderigweer (81).Toepassenbijbewolktweer methogervoftijdens
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lichte regen. Bij warm winderig weer sublimeert het door de hoge dampspanning;
daardoor is het snel uitgewerkt (91).Bijzware regen natoepassing spoelt het teveel
uit engeeft schade aande gewassen.Hetisdus eentypisch koel-weer-middel (91).

-DIFENYLESTERS
Ertreedt eenremmingop van hetfotosynthetische elektronentransport (87,113).

aclonifen: Toepassen bijtemperaturentussen de 5 en de 25°C (50).Neerslag direkt
na toepassen verbeterd het resultaat. Toepassen tijdens donker weer (50). Systemisch en kontaktwerking. Opname door boven- en ondergrondse delen van kiemend onkruid (via blad en hypocotyl, niet via wortels). Toepassen op een vochtige,
fijnkorrelige grond (81).
Hetiszeerweinigoplosbaar inwater (2mg/l).

bifenox: Kontakt- en systemische werking. Opname door boven- en ondergrondse
delen (81).Bladopname isvoldoende vanaf 6a 7°C; hetwordt dan volledig opgenomen.Wortelopnameisreeds goedvanaf 1 à2°C.

-DINITROANIUNEN
pendimethalin: Systemisch middel,opname uitsluitend via ondergrondse delen van
kiemend onkruid (81). Bladwerking onafhankelijk vantemperatuur. Regenvast (blad)
na3-4uur (10).
Hetwerkt indampfase (87).Dewateroplosbaarheid isgering,0.3mg/l.
Pendimetalin heeft een lage oplosbaarheid en is sterk gebonden door de grond.
Problemen ontstaan bij hevige regen direkt natoepassing en als het zaaibed grof is
(61).

trifluralin: Iets systemisch, opname door ondergrondse delen (81). Het verstoort de
celdeling. Kiemende zaden worden door de dampwerking gedood. Er is geen vocht
nodig (97).Hetisnietweersafhankelijk (96).
Trifluralin heeft eenlage oplosbaarheid enissterk gebonden door de grond.Problemenontstaan bijhevige regendirekt natoepassing enals hetzaaibedgrof is(61).
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-DINITROALKYLFENOLEN EN DINITROALKYLFENYLESTERS
Deenergievoorziening wordt gestoord (113).Dekleurstoffen grijpen inopdeademhaling,zeremmenookdefotosynthese(87).
Deweersomstandigheden bijtoepassenzijnbij kleurstoffen ergvanbelang.Gewasbeschadiging en onkruiddodend effekt nemen toe bij spuiten over dauw, hoge rv,
laag verzadigingsdeficiet en bij hogetemperatuur (99,100). Dekleurstoffen hebben
aleen goed dodend effekt als hetenkele minuten op eendauwnat gewas gelegen
heeft. Deonkruiddoding is na5a 10minuten definitief. Deonkruiddoding neemtaf
met een toenemend verzadigingsdeficiet. Een goede onkruiddoding krijgt men
alleenalshetverzadigingsdeficiet minder bedraagt danongeveer 2tot 3,5g/m3.Bij
gebruikvaneengroterehoeveelheidwaterneemtdekansopeengoedeonkruiddoding toe, zeker bij een hoog verzadigingsdeficiet. Als de spuitvloeistof opdroogt
neemt het effekt af omdat eenaantalkleurstoffen een hoge dampspanning hebben
endussnelverdampen(100).
dinoterb: Kontaktwerking, enige werking via de grond. Toepassen tijdens zacht
groeizaam weer, met een bewolkte lucht, op voldoende afgehard en droog gewas
(een luchtvochtigheid van minstens 70%entemperatuur tussen 7°C en 20°C).Niet
toepassentijdens of kort naschraalweer.Niettoepassen als regen binnendrieuur
verwachtwordt,ooknietalsnachtvorstwordtverwacht(81).
DNOC:Kontaktwerking op bovengrondse delen, ook enige werking via de grond
(81). Toepassen tijdens bewolkt koel weer bij een rv van minstens 70%. Niet bij
temperaturen boven 20°C en niet als regen of nachtvorst wordt verwacht kort na
toepassing(81).NahetopdrogenvandespuitdruppelisDNOCnietmeerwerkzaam
(113).DNOCismatigoplosbaar.
Als het als doodspuitmiddel wordt gebruikt dan zijntemperaturen vanaf 10°C optimaal.Ermaggeenneerslagvallenbinnen3-4uur natoepassing.Toepassentijdens
zonnigweer(50).
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-DIPYRIDILLIUMVERBINDINGEN
Ertreedt eenremming op vanhetfotosynthetische elektronentransport (87,113).

diquat: Vrijwel uitsluitend kontaktwerking (29, 31, 81). Het kan gespoten worden
tussen regenbuien,binnen 10minuten regenvast, snelle werking bijfelle zonneschijn
enlagerv(81).

paraquat: Vrijwel uitsluitend kontaktwerking via bovengrondse delen.Niet toepassen
op een nat gewas of nat onkruid. Paraquat is zeer regenbestendig vanaf ca 10
minutennabespuiting. (29,31,81)
Bij paraquat nam bij stijging van de temperatuur de zichtbare schade toe, maar de
uiteindelijke fytotoxiciteit volgde deze trend niet. Bij hogere temperatuur nam de
opname entranslokatie toe en bij26°Cwaren het eerst de symptomen te zienen bij
6°C het laatst. Paraquat werkt bij hoge (26°C) temperaturen minder goed, door te
veelhergroei (36).Paraquat heeft eengeringe dampspanning.

Deactiviteit vandiquat enparaquat worden beïnvloeddoor vochtigheid vande lucht
en van de grond en verder door donkere perioden. Bij aardappelen is aangetoond
dat bij lage lichtintensiteit, droogte en hoge bladvochtigheid (duswaarschijnlijk hoge
rv van de lucht) een benedenwaardse stroming van diquat wordt bevorderd. Paraquat laat dit ook zien bij rhizoomknoppen van grassen. Bij de bestrijding van grasachtigen met paraquat is het echter beter tegen de avond te spuiten omdat dan de
werking veel beter is (2x zo goed als een ochtendbespuiting) (31). Koude omstandigheden zorgen voor een zeer goede werking, ze bevorderen het systemische
effekt(91).

-FENOXYAZIJNZUREN
inhetalgemeen moet detemperatuur bijtoepassen boven 15°Cliggen,(45).

2,4-D:Systemisch middel,opname via de bladeren. Toepassen bij groeizaam weer
(hoge rv); beneden 10°C is de werking traag. Niet toepassen bij felle zonneschijn,
toepassen op een droog gewas en droge onkruiden, niet spuiten als regen dreigt
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binnen2-12uur, afhankelijk van hetonkruid (27) envandeformulering (81).Deplant
moet in de groei zijn, alle omstandigheden die dit bevorderen zorgen voor een
goede werking van het middel (91).
Vorst voor of tijdens toepassing van 2,4-D in graan gaf een opbrengstderving, de
toepassing na de vorst gaf geen effekt. Vooral de weersomstandigheden in de
periode vóór detoepassing zijnbelangrijk (59).
De dampwerking is te verwaarlozen, schade komt meestal van overwaaien (91),
behalve bij de estervormigeformuleringen (56,80, 112). De oplosbaarheid hangt af
vandevormwaarinde actieve stof indeformulering (56) aanwezig is enloopt uiteen
van 10 g/l tot 1000 g/l. De 2,4-D natriumzouten zijn na 12 uur droogte voldoende
opgenomen ; de 2,4-D ammoniumzouten zijn na 2-4 uur droogte voldoende opgenomen,afhankelijk vantemperatuur enwaslaag kan het ook minder zijn.

MCPA:Systemisch middel,opname vooral via blad. Toepassen bij groeizaam weer,
bij hoge rv, op een droog gewas. Niet behandelen als binnen 6-12 uur regen wordt
verwacht (afhankelijk vandeformulering). Niettoepassen bijnachtvorst (81).
Groeistoffen kunnen dewintervastheidvanwintertarwe beïnvloeden.
Dedampwerking isteverwaarlozen,deoplosbaarheid is825mg/l.

-FENOXYPROPIONZUREN EN-ESTERS
Als niets anders is vermeld, moet een temperatuur boven 15°c worden aangehouden, (45). Ze worden moeilijker getransporteerd naar de meristemen dan MCPA en
2,4-D. Het lijkt meer op een kontaktproces dan op een groeistofproces. De celstrekking wordt geremd (91).Warme,vochtige omstandigheden zijnzeer gunstig voor de
werking. Kou en droogte geven een slechte werking. Regen direkt na toepassing
spoelt het middel van het blad. Het middel wordt overal door de plant getransporteerd.

mecoprop-P: Systemisch middel, opname vooral via blad. Toepassen op droog
onkruid, bij groeizaam weer. Toepassen boven 10°C en hoge rv. (10) Gebleken is
dat de worteltemperatuur ook bij bladopname van belang is. Voor kleefkruid was
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eenworteltemperatuur boven8°Cnodig (117,119,120).
Niettoepassen als binnen 6 uur regenwordt verwacht en ook niettoepassen tijdens
fellezonneschijn (3,81).
Goede bevochtiging met het middel is gewenst (91). Mecoprop-P toepassing tijdens
een periode van nachtvorst leidde niettot opbrengstderving inwintergraan.Toepassing tijdens vorstperioden daarentegen gaf aanzienlijke opbrengstderving (0.74-1.74
ton/ha) (79).

Ester-formuleringen mecoprop kunnen bij lagere temperaturen (6°C) gespoten
worden. Ook de regenvastheid isbeter (na 1-2 uur regenvast) (10).

-PYRIDAZONVERBINDINGEN
Er treedt een remming op van het fotosynthetische elektronentransport (Hill-reaktie)
(87,113).

chloridazon: Systemisch middel, opname vooral (66%) door ondergrondse delen,
maar ook door blad (33%). Toepassen op vochtige grond (81). Een bedekte lucht
(niet in volle zon), hoge rv en vochtige weersomstandigheden zorgen voor een
goede werking. Onder drogere omstandigheden worden met de voor-opkomst
toepassingen minder goede tot zelfs slechte resultaten bereikt (113). De werking
wordt hoofdzakelijk door onkruidsoort en vochtigheidsaanbod na de toepassing en
na kieming van de onkruiden beïnvloed. Veel neerslag in April/Mei begunstigen dit
dus (voor de bodemherbicide werking).
Een gemiddelde temperatuur van meer dan 15°C na de toepassing en neerslagen
van 10-30mmgeven betere resultaten alslageretemperaturen (25).
Dedampspanning islaag,de oplosbaarheid bedraagt 400mg/l.

-PYRIDYLOXYAZIJNZUURVERBINDINGEN
fluroxypyr: Systemisch middel. Toepassen bij droog, groeizaam weer met weinig
wind,op droog onkruid.Niettoepassen bijte hogetemperaturen of bijeentemperatuur van minder dan 6°C. Regen 1 uur na toepassing gaf geen verschil in werking
(81).
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Bij de bestrijding van kleefkruid met fluroxypyr is een bodemtemperatuur (-10 cm)
boven 4°Cnodig (117,119,120).
De werking is vrij onafhankelijk van de rv. Niet toepassen tijdens droogte of bij
nachtvorst (10).

triclopyn Systemisch middel,opnameviabovengrondse delenenwortels.
Toepassen bij temperaturen tussen de 10 en 25°C. Neerslag direkt na toepassing
verbeterd hetresultaat,toepassenopvochtigeonkruiden (50).

-THIOCARBAMATEN
Bijdeze groep wordt zowel de celdeling alsde celstrekking geremd (87). De meeste
Thiocarbamatenwerken door dampwerking (worden indampvorm opgenomen) (7).

prosulfocarb: Verstoort de vorming van lipiden, er kan dus geen celwand worden
gevormd. Het heeft bodem- en kontactwerking via het hypocotyl (belangrijkste), het
kiemblad en de wortel (4). Bezakte, vochtige grond is nodig voor een goede werking.

tri-allaat: Systemisch middel, opname door ondergrondse delen van kiemend onkruid.Toepassen bijtemperaturentussen 10en20°Cen hoge rv (81).
Als de bodemtemperatuur hoog is,vervluchtigt het snel. Neerslag direkt natoepassing komt de werking ten goede (50). Toepassen tijdens donker weer, op een
vochtige grond (50).

-TRIAZINEN
Ertreedt eenremming op van hetfotosynthetische elektronentransport (87,113).

atrazin: Toepassen vanaf 5°C, op vochtig onkruid (50). Systemisch middel, opname
door ondergrondse delen en deels via bladeren (81). De dodende werking van
atrazin treedt op in het licht en niet in het donker. Hoe groter de lichtintensiteit, hoe
groter de schade. Bij atrazin kan in perioden met groeiremmingen, bij lage temperatuur of veel neerslag schade ondervonden worden. Het middel wordt gedurende
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14dagenopgenomen.

cyanazin: Systemisch middel,opname door ondergrondse delen. Bijhogere temperatuur (20°C), hoge lichtintensiteit (113) en hoge rv is de werking het beste (108).
Niet spuiten tijdens fel zonnige uren (10). Niet toepassen bij koud en vochtig weer.
Regen kort na toepassing geeft een vermindert resultaat (81). Voor een goede
opname iswelvoldoendevochtnodig.
Bij cyanazin kan in perioden met groeiremmingen, bij lage temperatuur of veel
neerslag, schade ondervonden worden. De middelen worden gedurende 14 dagen
opgenomen.
Dedampspanningisverwaarloosbaar kleinendewateroplosbaarheid is 171mg/l.

desmetryn: Systemisch middel, opname via bladeren, deels via de wortels.Toepassen bij droog en koel weer. Hoge temperaturen bij toepassing geeft schade aan
gewassen (81). Tijdens en enkele uren (6 uur) na toepassing dient het droog te
blijven. In een periode van droogte (2-3 dagen na bespuiting) moet beregend wordenom debodemwerkingtebevorderen.
Het heeft eengeringedampspaning endeoplosbaarheid is580mg/l.

prometryn: Systemisch middel,opname door bladeren en deels door ondergrondse
delen (81).Warm weer geeft een snel effekt (91). Spuiten op vochtige grond in een
periode dat regen verwacht wordt. Eenstijging van 10graden (van 10°Cnaar20°C)
van de bodemtemperatuur doet de afbraaksnelheid van prometryn met een faktor
2,2 stijgen. De afbraak van prometryn hangt meer af van het bodemvocht dan van
de bodemtemperatuur (124).
Dedampspanning isgering,deoplosbaarheid is48mg/l.
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propazin: Systemisch middel, opname uitsluitend door ondergrondse delen (81).
Toepassen op vochtige grond ineen periode dat regen verwacht wordt. Droogweer
tot enkeleurennatoepassing komt dewerkingten goede.
Dedampspanning isgering,de oplosbaarheid is8,6mg/l.
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simazin: Systemisch middel, opname uitsluitend door ondergrondse delen (81).
Regen natoepassing is nodig voor dewerking (113). Daardoor is het nieterg dat er
spu'rtdepositie op het blad achterblijft, het regent er weer af (34). Voor werking
moeten de planten enigszins groeien en verdampen (91). Bij een toename van de
bodemtemperatuur van 13°C naar 28°C nam de toxiciteit van simazin toe (86). Hoe
hoger de bodemtemperatuur, hoe minder simazin gebonden wordt aan de grond
colloïden (34). Verhoging van de temperatuur van 14°C naar 25°C gaf een verzesvoudigde opnamevanSimazin (86).
Deopname wordt bevorderd door eenafnamevan de rv (14,15).

terbutryn: Systemisch middel, opname via ondergrondse delen (kiemende spruit),
deels via bladeren. Toepassen op vochtige grond, als geen regen binnen 6 uur
wordt verwacht (81). Lage temperaturen en lage lichtintensiteiten zijn belangrijk bij
behandeling met terbutryn. Beschadigingen aan de planten treden eerder op bij
hoge lichtintensiteiten; hoe meer licht,hoegroter de schade.
Hoge temperaturen (20°C) na de behandeling leiden direkt tot schade, bij lagere
temperaturen duurt het moment datschade geconstateerdwordt langer.
Dec
De
oplosbaarheid bedraagt 58mg/l,de dampspanning is gering. P|0g0ctano,/water
3.48

terbutylazin: Systemisch middel, opname via ondergrondse delen, deels via blad.
Toepassen op vochtige grond alsgeen regen binnen6uurwordt verwacht (81).
Terbutylazin heeft eengeringe dampdruk enhet middel ispraktisch onoplosbaar.

-TRIAZINONEN
Ertreedt eenremming op van hetfotosynthetische elektronentransport (87,113).

metamitron: Systemisch middel, opname vooral via wortels, gedeeltelijk via blad.
Beste werking bij hoge rv en temperaturen boven 15°C. Gevaar voor schade bij
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Sterkeschommelingentussendag-ennachttemperatuur (10).Invloedvandetemperatuur op de aktiviteit is klein.Niettoepassen als nachtvorst of temperaturen boven
25°Cwordenverwacht.Degrondmoetenigszinsvochtigzijn.
Dewerking viade grond is afhankelijk vande neerslaghoeveelheid,doch vanwege
de hoge oplosbaarheid is dit minder het geval dan bijvoorbeeld bij chloridazon of
lenacil.Kleineonkruidenmoetennietzijnafgehard(91).
metribuzin: Systemisch middelopnameviaonder- enbovengrondse delen. Toepassen als de temperatuur niet hoger is dan25°C,niettoepassentijdens eenperiode
van droogte en tijdens hevige regen (81). Spuiten onder droge omstandigheden.
Neerslagzaldewerkingviadegrondverbeteren
Doorde hogeoplosbaarheid isdewerkingweinigweersafhankelijk.Weliseronder
nattekoudeweersomstandighedenmeerkansopfytotoxiciteit(91).
Dehalfwaardetijdvanmetribuzinis329,44en 16dagenbijresp.5°C,20°Cen35°C
(71). Dedampspanning isverwaarloosbaar klein,en het isvrij goed oplosbaar 1,2
g/i.
-URACILVERBINDINGEN
«

Ertreedteenremmingopvanhetfotosynthetischeelektronentransport (87,113).
lenacil:Systemisch middel,opnameviabladenvooralviade ondergrondse delen.
Toepassenopvochtige grond,aanhoudende droogte natoepassen isnadelig(81).
Lange nawerking in de bodem (113). Ondanks de geringe oplosbaarheid inwater
kan bij zware neerslag kort na de toepassing schade berokkend worden, vooral
waarerweinigabsorbtief materiaalaanwezigis(113). P|0g0cta /water = ^.31.
-UREUMVERBINDINGEN
Ertreedteenremmingopvanhetfotosynthetische elektronentransport (87,113).
Bijdroogte blijft dewerkingvandeureumverbindingenuit,zevangteerstaannadat
er voldoende regen gevallen is. Warmte en licht verhogen de werking aanzienlijk
(113).
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chloorbromuron: Systemisch middel, opname door ondergrondse delen en via
bladeren. Toepassen op vochtige grond, enige neerslag kort na toepassen bevordert dewerking (81).Zware neerslagnatoepassing vergroot dekansop schade.
Dedampspanning isverwaarloosbaar klein,deoplosbaarheid is50mg/l.

chloortoluron: Temperatuur tijdens toepassing bij voorkeur niet boven 10°C. Neerslag direkt na toepassing verhoogt het effekt. Toepasen tijdens donker weer (50).
Systemisch middel,opname via blad enondergrondse delen (81). De Piog 0 0 * 3 " 0 '/^.
tar-2.41.

difenoxuron: Systemisch middel,opname vooral via blad, deels door ondergrondse
delen (81). Voor bladopname zijn vochtige omstandigheden en nièt-afgeharde
onkruiden noodzakelijk. Spuiten op een vochtige grond, olie-toevoeging uitsluitend
op eenafgehard, droog gewas. Minstens 1week voor enop de dag van toepassing
droog en zonnig weer om voor een waslaag te zorgen die de selectiviteit beïnvloed.
Enige neerslag (enigetijd) natoepassing komt dewerkingviade bodem tengoede.
Dedampspanning isverwaarloosbaar klein,oplosbaarheid is20mg/l.
p

octanol/

log

'water

_ n n
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diuron: Onafhankelijk vandetemperatuur tijdenstoepassen (50).Neerslag direkt na
toepassen verhoogt het effekt. Toepassen tijdens donker weer (50). Systemisch
middel, opname vooral via ondergrondse delen (81). Spuiten op een vochtige
grond of in een periode dat regen verwacht wordt (91). De dampspanning is verwaarloosbaar klein,de oplosbaarheid is42mg/l.

isoproturon: Systemisch middel, opname via blad en ondergrondse delen. Toepassen bij temperaturen tussen 5 en 10°C (50).Toepassen op vochtige grond, droogte
na toepassing geeft minder werking (28, 81). Kan bij vorst toegepast worden. 4-6
uur droog weer natoepassing verhoogt hetresultaat (10).

linuron: Temperatuur tijdens toepassen tussen 5 en 25°C (50). Systemisch middel,
opname viablad en ondergrondse delen (81).Toepassen op vochtige grond,tijdens
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hoge rv en enige neerslag na het spuiten zal de werking ten goede komen. Blijft in
de bovenste 5 cm van de grond (113). Hetvoldoet goed onder wat nattere omstandigheden.
Voor bladopname isregenvaltijdens enzeer kortnatoepassing ongewenst (50,91).
Veel licht na toepassing geeft een goed resultaat (50). Linuron heeft een geringe
dampspanningendewateroplosbaarheid is75mg/l.

methabenzthiazuron: Systemisch middel, werkt via de ondergrondse delen en
kontactwerking via het blad (zwak).Toepassen bij een temperatuur boven 10°C,als
regen wordt verwacht (niet binnen 24 uur) (81). Toepassen op vochtige grond.
Neerslag benodigdvoor goedewerking (ditgedurende 3-4weken).
Dedampspanning isgering,deoplosbaarheid is59mg/l.

metobromuron: Systemisch middel,opnameviaondergrondse delenenvia bladeren
(81). Toepassen bij temperaturen tussen 5 en 25°C. Neerslag direkt na toepassing
verhoogt het resultaat (50). Spuiten op vochtige grond, enige neerslag na toepassingbevordert dewerking.
Dedampspanning isgering,deoplosbaarheid is330mg/l.

metoxuron: Systemisch middel, werkt via de ondergrondse delen, kontaktwerking
via blad. Toepassen tussen 4°C en 25°C op enigszins vochtige grond. Droog en
groeizaam weer, optimaal 18°C à 22°C (91). Bij warm weer niet midden op de dag
gebruiken. Regenspoelt het middelvan het bladenveelregen spoelt het middel uit.
Spuiten op vochtige grond. Enige neerslag na toedienen bevordert de werking.
Naarmate detemperatuur hoger is,zalhet processnellerverlopen.
Bij loofdoding, geen regen gedurende de eerste 3 uur (81). Bij toepassing hoge rv
nodig, omdat het middel opgenomen moet worden, niet spuiten beneden 6°C à
10CC.Spuiten op droge planten,veel neerslag voor en na behandeling is niet nadelig.
Dedampspanning isverwaarloosbaar klein.Deoplosbaarheid is678mg/l.
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monolinuron: Systemisch middel, opname via ondergrondse delen (hoofdzaak) en
via blad (81).Toepassen vanaf 5°C (50). Hoe groter de lichtintensiteit, hoe groter de
schade (13). Het voldoet goed onder droge omstandigheden. Neerslag tijdens de
toepassing is ongewenst; neerslag in de periode na toepassing is gewenst. Zware
regenval doet het middel op lichte gronden soms te sterk inspoelen waardoor
schade aan het gewas kan optreden (91). Monolinuron heeft een relatief hoge
dampspanningende oplosbaarheid bedraagt 580mg/l.P|0g0ctanol/water =

2,2>

chloorsulfuron: Wordt door tarweplanten bijhogere (lucht)temperatuur beter geïnactiveerddanbijlageretemperaturen (37).

-DIVERSEN
amitrol: Systemisch middel. Opname vooral via blad en enigszins via wortels (81).
Deopname van amitrolwordt ook verhoogd door hoge rv'senisgerelateerdaan de
duur vande blootstelling methet middel (94).
Bij amitrol nam bij stijging van de temperatuur de zichtbare schade toe, maar de
uiteindelijke fytotoxiciteit volgde deze trend niet. Bij hogere temperatuur nam de
opname en translokatie toe. Amitrol werkt bij alle (5-25°C) temperaturen goed (36).
Zelfs bij koude wordt amitrol nog goed opgenomen envlug getransporteerd. Regen
tijdens en kort (binnen 6 uur) na de toepassing is ongewenst. Een hoge rv en een
goede bodemvochtigheid verhogen de opname (113). Het heeft een hoge wateroplosbaarheid.

benazolin: Systemisch middel, opname via bladeren en een geringe werking via de
grond. Toepassen op eendroog gewas,bijgroeizaam weer. Niettoepassen bijvorst
(81, 113). Ook onder koudere omstandigheden is een goede werking vastgesteld

(91).
Benazolin-ester formuleringen hebben een goede werking bij hoge temperatuur en
veroorzaakt geen verhoogde vorstgevoeligheid van het gewas. De dampspanning is
teverwaarlozen,de oplosbaarheid bedraagt 600mg/l.
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bentazon: Er treedt een remming op van het fotosynthetische elektronentransport
(87, 113). Kontactwerking via blad, enigszins via de grond. Toepassen bij zonnig,
windstil,vochtigweer. Temperatuur tussen 12°Cen 20°C.Bij normale doseringen,bij
voorkeur tegen de avond (10, 24, 81,88). Bij lage doseringen is er een voorkeur
voor deochtend.
De opname van het herbicide hangt af van de hoeveelheid licht na toepassing en
van detemperatuur natoepassing.Veel licht natoepassing versnelt voornamelijk de
opname en verhoogt de totale hoeveelheid die wordt opgenomen. Onder donkere
omstandigheden wordt veel minder opgenomen (ca 75%minder).Waarom dit effekt
optreedt is niet helemaal duidelijk. De temperatuur is ook van belang bij herbicide
activiteit van bentazon. Hoe hoger de temperatuur, des te meer bentazon wordt er
opgenomen in de plant. Het wordt ook sneller opgenomen. Een oorzaak voor dit
effect kanzijndat de permeabiliteitvan de cuticula ende celmembraamveranderen.
De bovengrondse delen zijn in dit geval belangrijker dan de ondergrondse (qua
temperatuur).
Ook de worteltemperatuur is van belang, bij temperaturen in zowel spruit als wortel
van 20°Ciserde bestewerking (98).

Als het middel is opgenomen werkt het goed, regen direkt na behandeling kan het
effekt verlagen. Het middel wordt zeer gering getransporteerd in het blad. Enige tijd
(2-3uur) droog natoepassing bevordert dewerking (10,88).
Lichte regen (0.5 mm) natoepassen van bentazon heeft geen effekt op de onkruiddodende werking (24). Door redistributie komt er toch nog genoeg middel overal
(110).

bentazon heeft een zeer geringe dampspanning, het is matig oplosbaar in water
(500mg/l bij20°C).

broomfenoxim: Systemisch en kontaktwerking, opname via bladeren. De werking is
temperatuur- en lichtgevoelig. Toepassen bij hoge rv bij een temperatuur tussen de
12°C en 20°C (81). De nachttemperaturen moet minstens 5°C zijn. Voldoende
zonlicht bevordert dewerking.
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Dedampspanning isverwaarloosbaar kleinenhet ispraktischonoplosbaar (3mg/l).

buminafos: Toepassen op eendroog gewas,tijdens windstilweer, gevolgddoor een
periode van4uur droog natoepassing.

chloorthal-methyl: Chloorthal-methyl heeft een remmende werking op de cel- of
kerndeling, daardoor komt de groei en voortplanting in gevaar (113). Verder is er
geeninformatie beschikbaar.

cycloxidim: Na0-2 uur regenvast.

endothal-natrium: Systemisch middel, opname via ondergrondse delen. Ook kontaktwerking via blad. Toepassen bij droog, schraal weer. Toepassen bij temperaturen beneden 4°C bij een aanhoudende periode van lage temperaturen. Geen neerslag gedurende enkele dagen na bespuiting (81). Spuiten tijdens droog, schraal
weer op een winddroog gewas. Spuiten op een berijpt gewas geeft vaak goede
resultaten.
Deoplosbaarheid is210g/l.

ethofumesaat: Systemisch middel, opname via ondergrondse delen (kan ook als
contactherbicide toegepastworden). Geringebladwerking (81).Ethofumesaat spoelt
praktisch niet uit (97). Toepassen bij temperaturen beneden de 25°C (50). Toepassen op eenvochtige grond,tijdens lichte regen of als regen wordt verwacht. Regenvast na 2 uur, op droge planten spuiten (voor werking als contactherbicide). Bij koel
weer blijft hetlang actief (44).
Het heeft een verwaarloosbaar kleine dampspanning, de oplosbaarheid bedraagt
110mg/l.

fenoxaprop-p-ethyl: Opname door bovengrondse delen, systemische werking. Het
remt de celdeling inboven-enondergronds weefsel. Niettoepassen op een vochtig
gewas envochtig onkruid.
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fluazifop-P-butyl:Na 0-2 uur regenvast. Werkzaam boven 6°C à 8°C, niet spuiten bij
kans op nachtvorst. Minder afhankelijk van rv dan de meeste andere herbiciden,
hoewel een hoge rv gunstig is. Onder droge omstandigheden doseringen nooit
reduceren (10).Regenvast na 1uur (10).

flurenol: Systemisch middel,opname vooral door bovengrondse delen,enigszins via
ondergrondse delen. Toepassen bij hoge rv en temperaturen boven 5°C op droog
gewas en droog onkruid. Niet toepassen als regen wordt verwacht binnen 6 uur na
toepassing (81).

flurochloridon: geen informatie beschikbaar.

glufosinaat-ammonium: Middel met kontaktwerking en enige systemische werking.
Toepassen bij droog, groeizaam weer, als geen regen wordt verwacht binnen 4-6
uur (81).Ditmiddel remt destikstofwisseling (87).
Temperaturen beneden 10°Cvertragen de werking, maar niet het uiteindelijke resultaat. Hoehoger de rvhoe beter hetwerkt.
glyfosaat: Systemisch middel, opname via bovengrondse delen. Toepassen bij niet
te warm, bewolkt,windstil weer met hoge rv. Felzonnig weer en hoge temperaturen
veroorzaken eente snelle doding van de bovengrondse delen waardoor onvoldoendetransport kanoptreden.
Het middel blijft ook bijtemperaturen beneden de nulgraden zijnherbicidale werking
vertonen. De werking is langzaam, maar de doeltreffendheid blijft gelijk. Matige tot
strenge vorsttastenechter het"slachtoffer"teveelaan.
In de periode kort na toepassing heeft temperatuur niet erg veel effekt, hoewel er
een tendens is dat het transport sneller is bij hogere temperatuur. Daarna,op lange
termijngeldt hoewarmer, hoe beter de opname entranslokatie (54).
De periode lang voor toepassing maakt voor de meeste planten qua temperatuur
niet uit, maar welbij houtige gewassen. Die houtige gewassen die onder de warmste
omstandigheden gegroeidzijnworden het beste bestreden.
In de periode voor het spuiten is de rv belangrijk. Is deze hoog dan is de opname
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ook hoog.Indeperiode naspuitenisdeopname bijhogervhethoogst.
Licht (veel) rondom spuiten is positief, snel transport door hoge plantaktiviteit. Veel
licht nadebespuiting bevordert deopname endoding (54).Adsorptie entranslokatie vanop hetblad toegepaste herbiciden stijgt metde stijging vande temperatuur.
Dit wordt veroorzaakt door de snellere diffusie door de cuticula, de toegenomen
transpiratie envervolgens apoplastische beweging plus de toename van algemeen
metabolische aktiviteit.

Dauwvoor bespuiting heeft geeninvloed,dauw ernawel.
Lage regenintensiteiten (tot0.5mm/uur) tot3uurnaspuiten (zelfsalshetvlak na het
spuiten begint) verlaagt de herbicide werking niet. Hogere intensiteiten hebbeneen
nadelige invloed(54).
no,
Glyfosaat isnietvluchtig.P t o g o a aoctanol/
/water

= -2.77.

haloxyfob-ethoxy-ethyl:Na0-2 uur regenvast. Droog en groeizaam weer (temperatuur tussen 10°Cen25°C (50)). Groeizaam weer bevordert de snelheid vanwerken.
Toepassen op vochtig onkruid (50).Zeer geringe vluchtigheid, wateroplosbaarheid
is2.7mg/l.

pyridaat: Kontactwerking op blad. Toepassen bijdroog engroeizaam weer (81). Er
treedt eenremming op vanhetfotosynthetische elektronentransport (87, 113),dus
zonlichtverhoogt deherbicidale activiteit. Niettoepassen,indien binnen 1uurnatoepassing regenwordt verwacht.
Hetisnietvluchtig,hetisweinigtotmatig oplosbaar 90mg/l.

quinzalofop-ethyl: Moet toegepast worden op groeiende onkruiden,bijschraal weer
's avonds.

sethoxydim: Systemisch, opname vooral via bladeren, enigszins door de wortels.
Toepassing op droog gras dat aande groei is, bij warm en vochtig weer. Goede
bevochtiging is belangrijk (81).Dedampdruk isverwaarloosbaar, de oplosbaarheid
is4.8 g/l.
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metsulfuron-methyl: Temperatuur bij toepassen moeten hoger dan 5°C à 6°C zijn.
Het gewas moet aande groei zijn. Het middelisvrij regengevoelig, 1mm na 1uur
geeftca.50%minderwerking. Hetisna2-6uurregenvast.
Enkelenachtvorsten naspuiten beïnvloeden hetherbicide-effect niet,vooropgesteld
dathetonkruidgroeit.Bijhogeretemperatuursnellerewerking.
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Insekticiden, acaricidenennematiciden
ACRYL-UREUMVERBINDINGEN
Bij acryl-ureum neemt de doding geleidelijk toe van 20°C naar 35°C. Dit wordt niet
veroorzaakt door eenverhoogdeaktiv'rteitvanhetinsekt,maardoor dewerkingvan
hetinsekticide.Hetmiddelleidttotscheuringvandenieuwehuidvandelarve(40).
diflubenzuron:De minimum temperatuur voor toepassing is 10°C, persoonlijke
mededelingP.Sterrenburg(55).
teflubenzuron: Deminimumtemperatuurvoortoepassingis10°C.
Een temperatuurstoename van 15°C naar 25°C gaf een grotere stijging van het
dodingspercentage daninhettemperatuurtraject van20°Cnaar30°C(55).Hetheeft
1uurdroogweernodignatoepassing.
BACTERIEPREPARATEN
bacillusthuringiensis: Geeninformatieover beschikbaar.
CARBAMATEN
Decarbamaatinsekticidenwordensneller afgebroken naarmate de bodemtemperatuur hoger is,inhettraject 15°Ctot35°C.Hetvochtgehaltevande bodem heeftook
invloed op de afbraaksnelheid en was het grootst bij een vochtgehalte van25%.
Naarmatehetvochtgehalte hoger oflagerisneemtdeafbraaksnelheidaf (1).Verder
verloopt de afbraak sneller bij wat zuurdere en alkalische gronden dan bij neutrale
(1)-

Ookwasdebinding aandegrondsterker naarmatedetemperatuur inhetgenoemdetrajecthogerwas,bijhogerevochtpercentageenopalkalischegronden(1).
benfuracarb: Geenspecifiekestofinformatiebeschikbaar,ziegroepsinformatie.
carbaryl: Temperatuur tijdens toepassen 10-25°C. Geen neerslag binnen 6 uur na
107

toepassen (50).Hoewarmer het is,hoesneller hetwordt afgebroken (inhettraject
25°C -45°C).Bijlageredoseringenwerkthetbeter bij lagere rv.Bij45°Cisdewerkingsduur 20dagen,bij25°C40dagen.Carbarylgaf eenpositievetemperatuurscoëfficienttezien,dusalsdetemperatuuroplooptdanwordtdewerkingbeter(2).
carbofuran: Ingroeizameperiodenwordt hetmiddelsnelopgenomen.Het issystemisch(10).
ethiofencarb: Systemisch middel,integenstelling tot andere carbamaatinsekticiden
isdewerkingweinigtemperatuurafhankelijk,omdathetgeen dampwerkingheeft.
fenoxycarb: Optimum toepassingstemperatuur 8°Ctot 25°C. Geen neerslag tijdens
toepassing.Toepassenopeenvochtiggewas,tijdensdonkerweer(50).
methiocarb: Geeninformatieoverbeschikbaar,ziegroepsinformatie.
pirimicarb: Werking door kontactwerking, via de luchtwegen (dampwerking) en
voedselopname. Bijeentemperatuur hoger dan 15°C is de werking optimaal door
groterevoedingsaktiviteit ensterkeredampwerking.Bijlageretemperaturen (bijvoorbeeldbeneden15°C)zijndevoedselopname endeverdampinggeringer. Danmoet
de kontaktwerking de insectide werking geven. Zeer hoge temperaturen (boven
30°C)gepaardgaandemetdroogtegeveneenverminderdewerking.
Boven19°Cisereensterkedampwerking.Pirimicarbheefteengoedetranslaminaire
werking (6).Minimaal3uurnatoepassingmoethetdroogblijven(6).
Middel

°C

LC50 %tov8°C

pirimicarb

32

2,0

45%

24

2,1

48%

16

3.1

72%

8

4.3

100% (85)

Opnametijd 1-2uur(10).
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propoxur. Geeninformatieoverbeschikbaar,ziegroepsinformatie.
-CARBAMOYL-OXIMEN
aldicarb: De afbraak van aldicarb stijgt bij stijgende temperatuur en stijgende bodemvochtigheid.
p
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butocarboxim: geeninformatieover beschikbaar.
butoxycarboxim: geeninformatieoverbeschikbaar.
methomyl: Regen1uur nadatdetoepassingwasopgedroogd,gafeenreduktievan
20%vandemogelijkedodingskracht(82).
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oxamyl: Permanent lageretemperaturennatoepassing,gafeenbeterewerking.Een
lagedoseringgafbijeenlagetemperatuureenredelijkewerking.
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phenamfos: Gafeenbeterenematicidewerkingbijhogeretemperatuur.
-CYANIDEN
calciumcyanide: geeninformatieover beschikbaar.
-DINITROALKYLFENOLEN
DNOC: geeninformatieover beschikbaar.
-ORGANISCHEFOSFORVERBINDINGEN
Temperatuur entoxiciteit zijn positief gecorreleerd bij de meeste organische fosforen carbamaatinsecticiden (121). Organische fosforinsekticiden worden sneller
afgebroken naarmate de bodemtemperatuur hoger is in het traject tussen 15°Cen
35°C. De afbraak bleek ook van het vochtgehalte afhankelijk te zijn. De snelste
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afbraak treedt op bij een vochtgehalte van 25%. Bij nattere of drogere grond is de
afbraaksnelheid lager.
Verder verloopt de afbraak sneller bij wat zuurdere en alkalische gronden dan bij
neutrale (1).

Bij de organofosforverbindingen neemt de toxiciteit toe bij hogere temperatuur. Is
bijvoorbeeld bij 10°C 5000 mg/m 2 van een bepaald insecticide nodig, dan is dit bij
25°C100mg/m 2 (68,89,114).

acetaat:

Middel

°C

LC50 %tov8°C

acephaat

32

15,8 29%

24

26,7 49%

16

38,2 70%

8

54,6 100% (85)

10mm regen 1uur nadat de toepassing was opgedroogd, verkleinde de mogelijke
doding met85%(82).

azamethifos:Geeninformatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.

azinfos-methyl:Optimumtemperatuur: 10-25°C.Toepassen op gewassen die in groei
zijn,tijdens donker weer. Het gewas moet tijdens detoepassing droog zijn. Neerslag
na 1uur bevordert dewerking (50).

carbofenothion: Geeninformatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.

chloorfenvinfos: Geeninformatie over beschikbaar,zie groepsinformatie.

chloorpyrifos: De toxiciteit is positief gecorreleerd met de temperatuur. (1,2 tot 2
maalgiftiger bijverhoging vandetemperatuur van 15°Cnaar 32°C) (47,118).
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diazinon: Optimum toepassingstemperatuur 10-25°C. Geen neerslag binnen 6 uur
natoepassen (50).Dewerking is positief gecorreleerd metdetemperatuur (1,2tot 2
maal giftiger bij verhoging van de temperatuur van 15°C naar 32°C) (47, 118).Diazinon is een sterk contact- en maaggif met enige dampwerking (afhhankelijk van de
formulering). Hogetemperaturen verkorten dewerkingstijd van hetmiddel (10).

dichlofenthion: Geeninformatie over beschikbaar, ziegroepsinformatie.

dichloorvos: Dichloorfos werkt viadampfase.Toepassen bij eentemperatuur tussen
15°Cen20°C,op eendroog gewas bijniettefellezoneneenhoge rv(50).
De werkzame stof wordt door hydrolyse afgebroken. Onder vochtige omstandigheden is de afbraak binnen een paar uur volledig. Onder vochtvrije omstandigheden is
het middelstabiel.

dimethoaat Optimum toepassingstemperatuur 10-25°C,geen neerslag binnen 1uur
natoepassing (50).Deopname iszeer snel (binnen 1uur) (10).
Insekticiden die eentijdgebonden werking hebben zijn onder andere afhankelijk van
detemperatuur, de rvende lichtintensiteit. Dosis,tijdentemperatuur staaninwisselwerking. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze werken. Hoe hoger de dosis,
hoe sneller zewerken (122).

Middel

°C

dimethoaat 32

LC50 %tov8°C
37,4 19%

24

56,1 42%

16

130,1 76%

8

192,7 100% (85)

ethoprofos: Temperatuur tijdens toepassen tussen de 5 en de 25°C. Neerslag direct
natoepassenverbeterdhet resultaat. P|0goctano,/waier = 2 - 1 5 ethmfos: Optimumtemperatuur tijdens toepassen 10-25°C. Neerslag direkt na toepassing verbeterd het resultaat (50). Toepassen op een vochtig gewas, tijdens
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donker weer.Toepassen op vochtigegrond,op eengewas dat aande groei is(50).

fenitrothion: Optimumtoepassingstemperatuur 10-25°C.Neerslag naongeveer 1uur
verbeterd het resultaat. Toepassen op een vochtig gewas, tijdens donker weer op
eengewasdat ingroei is(50).

fonofos: Optimumtemperatuur tijdens toepassen tussen de 5 en 25°C Neerslag
direct natoepassing verbeterd het resultaat (50).Toepassen tijdens donker weer op
vochtige grond(50).Contact-enmaaggif, nietsystemisch.

formothion: Contact- en systemisch middel. Verder geen informatie over beschikbaar,ziegroepsinformatie.

fosalone: Temperatuur tijdens toepassen 10-25°C. Geen neerslag binnen 6 uur na
toepassing.Toepassenop eenvochtiggewas (50).
1'osi'amidon: Systemisch insekticide.

Middel

°C

LC50 %tov8°C
14,2

49%

24

13,8

48%

16

15.2

52%

8

18,9

100% (85)

fosfamidon 32

Planten moetendroog zijngoed groeien.(10)

foxim: Geeninformatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.

heptenofos: Dampwerkingdirektvanaf bladenindirekt nadat heteerst door de plant
is opgenomen. Verder is er een systemische werking (ook bij lage temperatuur) en
een contactwerking. De werking gaat bij hogere temperaturen ongeveer dubbel zo
snel (15°Ctenopzichtevan30°C).Het issnelregenvast (1uur).
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isofenfos: Geeninformatieoverbeschikbaar,ziegroepsinformatie.
joodfenfos: Geeninformatieoverbeschikbaar,ziegroepsinformatie.
malathion: Optimumtoepassingstemperatuur 5-25°C.Geenneerslagtijdenstoepassing(1uurdroog).Toepassenopeenvochtiggewas (50).Malationverdwijntsnelna
ietsmeerdan1 mmregen(68).
Ookbijmalationgeldtdatdedodendetijdkorter isbijhogeretemperatuur (25°Cten
opzichtevan45°C).Bijhogerervgaathetnogsneller(55).
Malation heeft een korte werkingsduur Detoxiciteit is positief gecorreleerd met de
temperatuur (1,2tot2maalgiftiger bijverhogingvan15°Cnaar32°C)(47,118).
p octanol/
_ « OH
r
log
'water ~ ö'° '•

methamidofos: Geeninformatieoverbeschikbaar,ziegroepsinformatie.
methidathion: Spuiten bij bedekte lucht.Verder geen informatie over beschikbaar,
ziegroepsinformatie.
mevinfos:Optimumteperatuur voor toepassen 10-25°C. Minimaal 1 uur droog na
toepassen.Toepassenopeenvochtiggewas.Werktsystemischenverdwijntsnelbij
temperaturenboven25°C.Alshetdaarbijwaaitwordtdeafbraakversneld.
Mevinfosverdwijntsnelnaietsmeerdan1 mmregen(68).
Middel
mevinfos

°C

LC50 %tov8°C
6,9

24%

24

11,8

42%

16

21.7

76%

8

28,5

100% (85)

32

ometoaat: Geeninformatieoverbeschikbaar,ziegroepsinformatie.
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oxy-demethon-methyl: Werkt systemisch.Plantenmoeten droog zijnengoedgroeien.Hetwerktgoedtot25°Cenis1 uurnatoepassingregenvast(10).
Toepassenbijhoge rv, bij lagervvaltdewerkingvansystemische bladinsekticiden
zoalsoxy-demeton-methylbijnaaltijdtegen(7).
parathion:Toepassen tijdens temperaturen van 5 tot 25°C (50). Geen neerslag
tijdens detoepassing (1uur droog).Toepassenop eenvochtiggewas (50).Methylparathion wordt bij hogere temperaturen sneller gereduceerd dan ethylparathion
(109).Methyl-parathionverdwijntsnelnaietsmeerdan1 mmregen(68,109).
Hetispositiefgecorreleerdmetdetemperatuur (1,2tot 2maalgiftiger bijverhoging
van15°Cnaar32°C)(47,118).
pirimifos-methyl: Goedekontactwerkingenuitstekendedampwerking
propetamfos: Geeninformatieoverbeschikbaar,ziegroepsinformatie.
temefos: Toepassenopvochtigegrondbijeennachttemperatuurboven5°C.
p octanol/
— oo
r
log
'water "~ ° , y -

terbufos: Geeninformatieoverbeschikbaar,ziegroepsinformatie.
tetrachloorvinfos: Geeninformatieoverbeschikbaar,ziegroepsinformatie.
thiometon: Werktsystemisch.Toepassenbijhoge rv,bij lage rvvalt dewerkingvan
systemischebladinsekticidenzoalsthiometonbijnaaltijdtegen(7).
Heefteendampwerking (6).Heefteenzeergoedetranslaminairewerking(6).
iriazofos: Niettoepassenbijtemperaturenboven 30°C.
trichloorfon: Trichloorfon gaf een positieve temperatuurs-coèfficient te zien, dusals
detemperatuuroplooptdanwordtdewerkingbeter.(2)
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trichloronaat Geeninformatie over beschikbaar, ziegroepsinformatie.

vamidothion: Systemisch insekticide. Optimum toepassingstemperatuur 10-25°C.
Geenneerslagtijdenstoepassing.Toepassenop eenvochtig gewas.(50)

-GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN ENAANVERWANTE VERBINDINGEN
dicofol: Geeninformatie over beschikbaar.

dienochloor. Geeninformatie over beschikbaar.

lindaan: Optimum toepassingstemperatuur 5-25°C. Geen neerslag binnen 6 uur na
toepassing. Toepassen op een droog gewas,tijdens donker weer (50). Lindaan gaf
een negatieve temperatuurscoëfficient te zien. De meeste koolwaterstoffen hebben
eenpositievetemperatuur-coèfficient (2).

methoxychloor.Geeninformatie over beschikbaar.

endosulfan: Endosulfan gaf een positievetemperatuurscoëfficient te zien,dus als de
temperatuur oploopt danwordt dewerking beter (2).
Breekt sneller af bij hogere temperatuur en bezit een gering rv-effekt. Het residueffekt werd snel gereduceerd bij hogere temp en lage rv. Detemperatuur is belangrijker dande rv (55).

heptachloor. Hoe warmer en natter het is, des te beter de werking. De persistentie
neemt dan af (55).

-NITROGUANIDEN
imidacloprid: Systemisch middel, positieve temperatuurcoëfficient, hoge lichtstabiliteit en redelijk regenvast. Het is een contact- en vraatmiddel. Goed systemisch na
wortel(zaad) en bladbehandeling.
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-PLANTAARDIGE EXTRACTEN
pyrethrum: Geeninformatieover beschikbaar.
-SULFIDENENSULFONEN
tetradifon: Geeninformatieover beschikbaar.

-SYNTHETISCHE PYRETHROIDEN
De afbraak door (zon)licht is belangrijk bij de pyrethroïden. In warme, zonnige
perioden wordt het snel afgebroken. Regenval binnen 1tot 2 dagen na toepassing
vermindert dewerking (101).
De pyretroïden zijn negatief temperatuursgecorreleerd (47, 57,62, 73, 118). Bij de
pyretroïden daalt de toxiciteit bij stijgende temperaturen (33, 111, 116). Bij hoge
temperaturen reageren nietallepyrethroïdengelijk (57).
Van 15°C tot 26°C is er een negatieve temperatuurscoëfficient bij de meeste pyrethroïden en daarboven (26°C tot 38°C) een positieve. Bespuitingen hebben een
groteretemperatuurcorrelatiedan invergelijk metdetoediening door voedsel (116).
Doordat de pyrethroïden bijzonder slecht oplosbaar zijn ze niet systemisch. Ze
lossen goed in vet op en daardoor ook in de waslaag (7). De pyrethroïden hebben
geen dampwerking (6). De pyrethroïden hebben geen translaminaire werking (6).
Relatief zijn de pyrethroïden het beste bestand (van de insecticiden) tegen regen
(83).

alfacypermethrin: Toepassen op droog blad. Binnen 1uur opgenomen. (10)

bifenthrin: Geeninformatie over beschikbaar, ziegroepsinformatie.

bio-allethrin: Geeninformatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.

buprofenzin: Insektengroeiregulator,uitstekende dampwerking.
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cyfluthrin: Geeninformatie over beschikbaar, ziegroepsinformatie.

cyhalothrin: Regenvast na 1 uur (10). Verder geen informatie over beschikbaar, zie
groepsinformatie.

Cypermethrin:Geendampwerking,nietsystemisch.

deltamethrin: Optimumtoepassingstemperatuur is 10-25°C (50). Na 15 minuten
regenvast (10). Toepassen op een vochtig gewas (50). Dewerking is zowel preventief alscuratief. Het heeft eencontact- envraatgifwerking.
Delthametrinheeft eenzeer lage dampspanning.

fenvaleraat: Regen, 1 uur nadat de toepassing was opgedroogd, gaf een reduktie
van 15%van de mogelijke dodingskracht (82,83). P|0g0Ctan0l/Water =

5 bi 2 3

J

°c

en

4,4bij10°C.

fenothrin: Geeninformatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.

fenpropathrin: Geeninformatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.

fenvaleraat:Geeninformatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.

flucythinaat: Geen informatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.

lambda-cyhalothrin: Geeninformatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.

permethrin: Toepassen tijdens temperaturen 5-25°C. Na toepassing moet het 1uur
droog blijven (50). Kontakt- en maaggif, geen damp- of penetrerende werking. Het
dringt indewaslaag,dus regenvast plus langenawerking.

resmethrin: Geeninformatie over beschikbaar, zie groepsinformatie.
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Otetramethrin: Geeninformatieover beschikbaar,ziegroepsinformatie.

-TINVERBINDINGEN
azocyclotin: Geeninformatie over beschikbaar.

cyhexatin: Optimumtemperatuur 10-25°C. Het moet minimaal 1 uur droog blijven na
toepassing. Toepassen tijdens donkere perioden, de vochtigheid van het gewas
maakt niet uit (50).

fenbutatinoxide: Geeninformatieover beschikbaar.

-TRIA2INEN
cyromazine: Geeninformatie over beschikbaar.

-DIVERSEN
abamectine: Geeninformatie over beschikbaar.

amitraz:Geeninformatieover beschikbaar.

chlofentezine: Geeninformatie over beschikbaar.

hexythiazox:Geeninformatie over beschikbaar.

naftaleen: Geeninformatie over beschikbaar.

plifenaat: Geeninformatie over beschikbaar.

polybutenen: Geeninformatie over beschikbaar.
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MiddelentegenSlakken
Onderde8°Cheefthetgebruikgeenzin,wantdanzijndeslakkennietaktief.
methaldehyde: Hoge rv endonker weer. Enkele dagen natoepassing maghetniet
regenen. Bij zonnig weer na de toepassing zijn de resultaten goed. Bij spoedig
regen na toepassing herstellen de slakken zich. Het werkt door lokking van de
slakken. Er treedt een contactwerking op (aanraking of vraat). De beste werking
wordt verkregen bij een rv van 70% of minder en een temperatuur van 10°C of
hoger. Bijhogerervherstellendeslakkenzichweer.
methiocarb:Werking bij rv boven 70%, zowel bij hoge als bij lage temperatuur.
Herstelnaaanrakingisnietmogelijk.
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N o g verkrijgbare PAGV-uHtgaven 1 *
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