proefstation voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond

EVALUATIEVERSLAG

EPIPRE
1984
ir K. Reinink

verslag nr.29
februari 1985

PROEFSTATION

Edelhertweg 1, postbus 430, 8200 AK Lelystad, tel.03200 - 22714
LELYSTAD

JSt'lscAM ; 5 -fOS3

INLEIDING

In 1984werd het EPIPRE-adviessysteem voor de begeleiding van de
bestrijding van ziekten en plagen in tarwe voor het derde
achtereenvolgende jaar uitgevoerd door het Proefstation voor de
Akkerbouw en deGroenteteelt indeVollegrond (PAGV) teLelystad.
De instructie van de deelnemers werd door de Regionale
Voorlichtingsdiensten verzorgd. In 1984 hebben 600 deelnemers met
in totaal 1100 percelen deelgenomen. Verder werden de
EPIPRE-adviezen voor wintertarwe invijf proeven en de adviezen
voor zomertarwe in vier proeven getest.

HETGROEISEIZOEN 1983-1984.
De hieronder vermelde weersgegevens zijn ontleend aan het KNMI.
Figuren 1en2 geven een indruk van de temperaturen en de neerslag
van het seizoen 1983-84. Het najaar van1983 was droog, zonnig en
de temperaturenwaren relatief hoog. De inzaai vanwintertarwe kon
onder goede omstandigheden plaatsvinden. Het areaal wintertarwe
was dan ook fors: ca. 140.000 ha. Het droge najaar veroorzaakte
hier en daar eenwat tegenvallende opkomst. Januariwas zacht en
bijzonder nat,februari was vrij nat en zonnig,maart was koud,
vrij zonnig en iets nat. Gedurende dewinter heeft het tarwegewas
zich goed kunnen ontwikkelen. Vorstschade is niet opgetreden.
Aprilwas zonnig en zeer droog,met overigens normale temperaturen.
De maandenmei, juni en juliwaren relatief koud en somber en
vooralmei was zeer nat. Het zuidwesten van het land had in deze
periode beduidend meer zonen gemiddeld hogere temperaturen danhet
midden envooral het noordoosten vanNederland (figuur 3 ) . Door
dezekoude,sombere periodewerd de ontwikkeling van de tarwe
vertraagd. Het tijdstip van de bloei viel 7 tot 10dagen later dan
normaal ende afrijpingsperiodewas zeer lang. De oogst kon pas
tweeweken later dan normaal beginnen. Augustuswas eenwarme en
droge maand. Na eind augustus begon weer een lange periode met
somberweer. Inhet zuiden, zuidwesten enmiddenvanhet land kon
het merendeel van de tarwe nog voor deze periode geoogstworden.
In het noorden en noordoosten vanhet land moest het merendeel van
de percelen nog na1 september geoogstworden enwerd een groot
gedeelte zelfs pas na half september gemaaidorst.

DEZIEKTEONTWIK.K.ELING
Het ziektebeeld werd in1984 in sterke mate bepaald door de
koele, sombere en vrij natte periode vanmei tot juli. Door het
koeleweertype was de bloei laat en duurde de afrijpingsperiode
zeer lang. Per ziekte zullenwe de zaken op een rijtje zetten.
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Temperaturen seizoen 1983/1984
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Figuur1:Degemiddeldetemperatureninhetseizoen1983/1984
(getrokkenlijn)enhetlangjarigegemiddelde(onderbrokenlijn).
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Figuur2 :Demaandelijkseneerslagcijfersvoorhetseizoen
1983/1984(gearceerd)enhetlangjarigegemiddelde (open).
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Figuur 3 :Aantal uren zon per maand inde periodemei tot
augustus 1984 inhet noordoosten (Eelde)enhet
zuidwesten (Vlissingen).

Oogvlekkenziekte
Op ruim 11 procent van de percelenadviseerde EPIPRE begin mei
eenbespuiting tegen oogvlekkenziekte. De aantastingenwaren
vooralhoog inhetOldambt, inNoord-Groningen, Zuid Limburg en in
Zeeland. Op 21% van de percelenwerd daadwerkelijk een bespuiting
tegen oogvlekkenziekte uitgevoerd. Dat er zoveelmeer gespoten is
dan geadviseerd werd, iswellicht eengevolg vande schrik van
1983, toen inhet gehele land zware oogvlekkenaantastingen zijn
opgetreden. De symptomen van oogvlekkenziekte waren eind april
zeer duidelijk (grote ogen), wat er opwijst dat de infectie al
vroeg had plaatsgevonden,waarschijnlijk al in januari en februari,
toen de omstandighedenvoor infectie gunstig waren. De koude
maart-maand ende aeer droge april-maand hebben echter de epidemie
voor het grootste gedeelte gestopt. Inmei en juni nam deze ziekte
over het algemeen niet meer toe. In een proefwaar beginmei 40
procent oogvlekkenaantasting werd gevondenwerd op de bespoten
veldjes half juli gemiddeld 9 procent aantasting gevonden. Echter,
op deniet behandelde veldjes was deaantasting niet hoger.
Hetzelfde beeld zienwe bijde landelijke cijfers. Eind aprilwas
de gemiddelde aantasting inNederland 9 procent van destengels.
Half juliwas de gemiddelde aantasting 10 procent,dus geen
noemenswaardige toename. De drempel voor aantastingen waarbij
schade verwacht kanworden ligt half juli op70%. Ingeen enkel
perceel zijn in juli zulke zware aantastingen geconstateerd, zodat
niet verwacht mag worden dat dat oogvlekken in1984 schade hebben
veroorzaakt. Ook werd geen legering als gevolg van
oogvlekkenziekte geconstateerd.
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In fig. 4 en fig. 5kunt uachtereenvolgens het verband tussende
aantasting door oogvlekken iaapril/mei enhalf juli zien voor niet
gespoten (fig. 4) enwel gespoten percelen (fig. 5 ) . De
informatie hiervoor komt uit het project "Inventarisatie
Graanziekten". Behandelde percelen hebben gemiddeld wel een iets
lagere oogvlekkenaantasting, maar ook op de niet behandelde
percelen zijn de aantastingen laag. Slechts twee perceel hebben
een eindaantasting vanmeer dan 40procent.
ONBEHANDELDEPERCELEN
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Figuur4 :Het verband tussen de aantasting door oogvlekkenziekte
eind april /begin mei ende eindaantasting door deze ziekte half
juli, op een76-tal niet tegen oogvlekkenziekte behandelde percelen.
BEHANDELDE PERCELEN
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Figuur 5 :Het verband tussen deaantasting door oogvlekkenziekte
eind april /beginmei en de eindaantasting door deze ziekte half
juli, op een22-talwel tegen oogvlekkenziekte behandelde percelen.
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Gele roest
Gele roest was in1984 vrij zeldzaam enwerd pas laat inhet
seizoen ontdekt. De eerstemeldingen van gele roest kwamen pas
begin juni binnen. De zwaarste aantastingenwerden in Friesland
gevonden,gevolgd doorNoord-Groningen enhetOldambt. Op 3 %van
deEPIPRE-percelen werd een spuitadvies tegen gele roest gegeven.
De aantasting kwam vooral voor inOkapi. Armindawerd niet
aangetast. Concluderend kunnenwe zeggen dat gele roest in 1984
niet belangrijkwas.
Het verschijnsel dat de gele roest de afgelopen jarenweinig
meer voorkomt, terwijl bijvoorbeeld inhet seizoen1983/84 de
weersomstandigheden niet echt slechtwaren voor deze schimmel
vraagt omeen verklaring. Een oorzaak zoukunnen zijn dat een zeer
groot deelvanhet areaalmet een onvatbaar raswordt beteeld
(Arminda). Een tweede redenkan zijn dat sinds eenzestal jaren
zeer uitgebreid met middelenwordt gespoten die zeer effectief zijn
tegen gele roest (Bayleton,Corbel,Tilt). Het lijkt erop dat de
schimmel onder deze omstandigheden weinig mogelijkheden heeft gehad
om een zware epidemie op tebouwen. InFriesland,waar relatief
weinig wordt gespoten envooralOkapiwordt verbouwd was de gele
roest de laatste jaren nog het meest aktief.

Bruine roest
Het seizoenwas ongunstig voor bruine roest. Bruine roest is
eenwarmte-minnende ziekte enhad daarom tijdenshet grootste deel
van de zomerweinig kans vanwege de lage temperaturen. De eerste
waarnemingen kwamen pas half juni binnen. Aantasting door bruine
roestkwam vooral voor inZeeland,waar de temperaturen gemiddeld
wat hogerwaren. Op 4 procent van de percelenwerd tenslotte een
spuitadvies gegeven.

Meeldauw
Meeldauw was een zeer belangrijke ziekte in1984. Gemiddeld
genomenwerd voor alle percelen een spuitadvies gegeven. Eind
aprilwerd in het midden,het zuiden,het zuidwesten en inde
Veenkoloniëneen lichtemeeldauwaantasting geconstateerd. Midden
juniwerden inhet hele land vrij zware aantastingen gevonden. Op
ruime schaalwerden bestrijdingen geadviseerd enuitgevoerd. Het
effect van deze bespuitingen viel in1984 nogal eens tegen.
Ondanks de bestrijdingenwerd half juli vooral in deVeenkoloniën,
het zuidwesten en inZuid-limburg een forse aantasting
aangetroffen.
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Bladvlekkenziekte
Evenals in1983 was bladvlekkenziekte eenbelangrijke ziekte.
In hetvoorjaarwas de aantasting zeer licht. Nat weer, zoals in
mei en juni isoptimaal voor bladvlekkenziekte,maar toch breidde
deze ziekte slechts slechts langzaam uit. Wellichtwaren de
temperaturen ook voor deze ziekte iets aan de lagekant. In de
meeste percelenwerd eind juni, begin juli, dus bijde bloei,een
aantasting vanhet tweede blad geconstateerd. Op37 procent van de
percelenwerd toen een spuitadvies tegen bladvlekkenziekte gegeven.
Ook inde langeafrijpingsperiodekon de ziekte zich uitbreLden.

Bladluizen
Ook debladluizenkwamen door de lage temperaturen pas laat.
Eind juniwerden de eerste vanbelang zijnde aantastingen
gerapporteerd. Door de langzame afrijping konden de bladluizen nog
lang inhet gewas aanwezig blijven. Op 38 %van de percelen werd
doorEPIPRE eenbespuiting geadviseerd. Op80 procent van de
percelenwerd een ofmeerdere bespuitingen uitgevoerd. Hierbij
moetworden opgemerkt dat eengroot deelvan deze bestrijdingen
zijn uitgevoerd voor het tijdstip waarop EPIPRE eenadvies zou
hebben gegeven.

OPBRENGSTEN
De opbrengstverwachtingen waren niet al tehoog gespannen na de
lange natte enkoele periode vanmei tot juli. In augustus konhet
gewas echter deachterstand inhalen terwijl geen schade door te
hoge temperaturen is opgetreden. De gemiddelde opbrengst was in
1984 beter dan ooit tevoren. De variatiewas echter zeer groot:
de laagste opbrengstwas 4.8 ton/ha,de hoogste was 11.8 ton/ha.
Van 845 percelen ontvingenwijde opbrengstgegevens. De
opbrengsten per regio vindt u in tabel 1. Gemiddeld over alle
percelen is deopbrengst 1000 kg/ha beter dan in1983 en600 kg/ha
beter danhet topjaar 1982. Opvallend is het grote verschil tussen
het zuidwesten en de noordelijke zeeklei. Het grotere aantal uren
zon inhet zuidwesten iswaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak
van ditverschil. De opbrengsten van de veenkoloniale gronden,
waar de ziektedruk hoog isgeweest,waren relatief laag.
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Tabel 1: De gemiddelden per r e g i o van de b r u t o - o p b r e n g s t e n
van de E p i p r e - p e r c e l e n ( t o n / h a b i j 16 % v o c h t ) .

REGIO

gem. 78-81

1982

1983

1984

aantal
percelen

Noord Groningen
Oldambt
Noord Friesland
Veenkoloniën
Haarlemmermeer
Wieringermeer
Noordoostpolder
Oostelijk Flevoland
Zuidelijk Flevoland
Gelderland
Zuid Holland
Zeeuwsche eilanden
ZeeuwsenVlaanderen
West Brabant
Zuid Limburg

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

7,7
7,7
8,0
6,4
8,2
8,2
8,1
8,6
7,5
7,2
8,6
8,1
7,8
8,3
6,9

7,6
7,5
6,5
5,7
8,0
8,0
8,1
8,4
6,4
6,5
8,0
7,8
7,7
7,8
6,5

7,6
7,2
7,4
6,3
9,3
8,3
8,5
8,7
7,3
8,0
9,2
9,3
9,1
8,8
7,9

59
33
22
4
9
35
38
61
20
16
86
151
105
122
83

Nederland

6,9

8,0

7,6

8,6

845
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Eenvergelijkingvandenetto-opbrengsten(naaftrek,vande
kostenvanziekten-enluisbestrijding)voordemeestverbouwde
rassenwordtgegevenintabel2. Ookhiervallenweerdezeerhoge
opbrengstenopdezuidwestelijkezeekleiop. De
opbrengstverschillen tussendemeestverbouwderassenArmindaen
Okapizijnklein. Saigaheefthetinhetzuidwestengoedgedaan.
Citadelwasinalleregio'swaarhetverbouwdwerdbeterdan
ArmindaofOkapi. Doordatdebruineroestendeoogvlekkenziekte
in1984nietbelangrijkwaren,heeftditraszijnhoge
opbrengstpotentiebeterwaarkunnenmakendanin1983. Marksman
wordtalleeninhetzuidwestennogverbouwd,engafdaarzeergoede
opbrengsten. HetnieuwerasGranadadeedhetinhetCentrale
zeekleigebied goed,inhetzuidwestenechterietsmindergoeddan
ArmindaofOkapi. Granadaisgevoeligvoormeeldauwenkwam
misschiendaarominhetzuidwestenietsmindergoeduitdeverf.

Tabel2:Nettoopbrengstenperrasperregio(ton/ha),alleenbij
meerdan10percelenperrasperregio,tussenhaakjes
deaantallenpercelen.

Ras
Arminda
Okapi
Saiga
Citadel
Marksman
Granada

Noordelijke
zeeklei
6,9 (14)
7,1(74)

Centrale
zeeklei

7.4(21)
7,3 (45)

S,5(21)

8.6(250)
8,5 (75)
8.7(40)
8,9 (28)
9.2(25)
8.3(27)

i,l(161)

8,6 (465)

7,4(99)

1,1(65)
1,1(34)
S,l(24)

7,4(14)

Regiototaal 7,0 (114)

ZuidwestelijkeRivierzeeklei
klei+loss

7.5(26)

Intabel3vindtudekostendievoorziekte-en
bladluisbestrijdinggemaaktwerdenperrasenperregio. Inhet
zuidenenzuidwestenlagendekostengemiddeldhogerdaninhet
centrumennoordenvanhetland,voornamelijkdoorhetoptredenvan
meeldauw. Hetverschilingemiddeldekostentussenderassenis
steedskleinerdan150kg/ha.
Intabel4wordthetverbandgetoondtussenoogstdatumen
netto-opbrengst. Erblijktbijdezeindelinggeenduidelijk
verbandtussenoogstdatumengemiddeldenetto-opbrengst. Delagere
opbrengsteninhetnoordenkunnenniettoegeschrevenwordenaan
verliezendoortelateoogst. Vroeggeoogstepercelenhaddenin
hetnoordenookeenlagereopbrengst.
Intabel5zijndeopbrengstenuitgesplitstnaarde
verschillendevoorvruchten. Deeffectenpervoorvruchtzijnniet
eenduidigoverdevierregio's.
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Tabel3:Kostenvoorziekte-enluisbestrijdinginkg/haperras
perregio(alleenbijmeerdan10percelenperrasperregio)

Ras

Noordelijke
zeeklei

Arminda
Okapi
Saiga
Citadel
Marksman
Granada

Centrale
zeeklei

344
406
312
-

ZuidwestelijkeRivierzeeklei
klei+loss

391
462
247
380

Regiototaal 383

376

604
530

458
502
466
526
428
389

461

468

529

Tabel4 :Nettoopbrengstenperoogstperiodeenperregiointon/ha
(tussenhaakjesdeaantallenpercelen).
Oogstperiode
loss

Noordelijke Centrale
zeeklei
zeeklei

voor15aug
15/8-1/9 7,0 (43)
1/9-15/9 7,2 (25)
na 15sept
6,9 (45)

Zuidwestelijke Rivier
zeeklei
klei+

8,2 (109) 8,6 (437)
7,9 (46) 9,0 (17)
-

7,4 (95)

Tabel5:Nettoopbrengstenpervoorvruchtperregiointon/ha
(tussenhaakjesdeaantallenpercelen).

Voorvrucht
aardappel
suikerbiet
koolzaad
graan
uienofbonen
diversen

NoordelijkeCentrale Zuidwestelijke Rivierzeeklei
zeeklei zeeklei
klei+loss
7,2 (40)
7,0 (29)
6,8 (22)
-

8,2 (63) 8,7 (230)
8,2 (67) 8,5 (118)
3,1(20)
8,8 (46)
8,5 (50)

7,1 (21)
7,7 (55)

7,2 (14)
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WAARNEMINGEN EN ADVIEZEN
Gemiddeld werden vijf waarnemingen per perceel gedaan. Dit vrij
hoge gemiddelde werd veroorzaakt doorhet lange groeiseizoen en de
vrijhoge ziektedruk aan het eind vanhet seizoen.
De adviezen die op dewaarnemingen volgdenkunt u per ziekte
vinden bijde bespreking van de ziekteontwikkeling. Tabel 6 geeft
een overzicht van de adviezen invergelijking met de twee
voorgaande jaren. Vooral het hoge aantalmeeldauw-adviezenvalt in
het oog. Ook is er een duidelijk verschil tussende laatste jaren
en1982; in1982was de tarwe gezond,bladziektenwaren bijna
afwezig, alleen de bladluizen vormden toen een bedreiging.
Tabel 6 :EPIPRE adviezen over de periode 1982-1984
Bestrijding gericht tegen

1982

-

Oogvlekkenziekte
Gele roest
Bruine roest
Meeldauw
Bladvlekkenziekte
Bladluizen
Totaal aantal adviezen
Totaal aantal percelen

1983 1984

0
0
141
117
548
4328
1069

77
104
241
866
512
434

126
33
42
1099

402
420

5306 5266
1380 1100

In figuur 6 (pagina 11)wordt de advisering door EPIPRE
vergelekenmet de inwerkelijkheid uitgevoerde bespuitingen.
Vooral de bespuiting na het inaar komen en de luisbestrijding
wijken sterk af vanhet advies. Vaak wordt indat stadium het
advies niet afgewacht maar direkt gespoten. Hopelijk zal in1985
door demogelijkheid van telefonische verwerking van de adviezen de
adviesopvolging verbeteren. Het sturen vankaartjes enwachten op
het advies isdanniet meer nodig.

VELDINSTRÜCTIES
De veldinstructies van EPIPRE werden in 1984 door de Regionale
consulentschappen georganiseerd. Afhankelijk van de regio werden
een ofmeerdere bijeenkomsten gehouden enwerd de instructie
centraal of per bedrijfsvoorlichter georganiseerd.

GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Tabel 7 geeft een overzicht vanhet gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en insecten. Verdeeld over vier perioden
wordt het percentage van de percelen datmet een bepaald bestrijdingsmiddel bespoten is,gegeven.
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Figuur 6 :Geadviseerde en uitgevoerde bespuitingen.
OOG :oogvlekkenziekte
BLAD :bladziektenbestrijding tothet inaarkomen
AAR :fungicidetoepassingen na het inaar komen
LUIS :bladluisbestrijdingen.
Open balk
: eenmaal geadviseerd of bespoten
Schuin gearceerd :tweemaal geadviseerd of bespoten
Rechtop gearceerd: driemaal geadviseerd of bespoten

Tabel 7 :Het gebruik van betrijdingsmiddelen in 1984,verdeeld over4 periodes.De getallen zijn het percentage van
de percelen diemet het betreffende middel zijn bespoten.

Schimmelmiddelen

voor 20/5 20/5-10/6 10/6-1/7 na 1/7

3
3
0
21
27
0
0

Bayleton
Corbel
Tilt
Carbendazim /Benomyl
Maneb
Captafol
Overige fungiciden
Insecticiden
Pirimor /Hostaqulck
Dimethoaat+ overige

16
7
2
0
23
0
0

38
34
16
7
63
53
1

8
10
5
2
39
19
0

voor 20/5 20/5-10/6 10/6-1/7 na 1/7
0
0

14
21

37
28
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Hetgebruikvanherbicidenwordtintabel8beschreven. De
middelenzijngeklassificeerdvolgenshunwerkingalsbodemherbicide,alsmiddeltegenzaadonkruidenoftegenmeerjarigeonkruiden.
Tabel8 :Hetgebruikvanonkruidbestrijdingsmiddelen
Typemiddel

Percentagevandepercelen
datmetdittypebespotenwerd.

Bodemherbicide
Tegenmeerjarigeonkruiden
Tegenzaadonkruiden
Bodemwerking+zaadonkruiden
Werkingtegenzaadonkr.enmeerjarigen

59
50
56
2
2

Eensamenvattingvanhetgebruikvanbestrijdingsmiddelenwordt
gegevenintabel9. Voordekostenvaneenbespuitingwerdende
middelkostenendeopgegevenarbeidskostengerekend. Gemiddeld
werdin1984voor223guldenperhabesteedaanziekte-en
luisbestrijding. Demiddelkostenbedroegengemiddeld 174gulden
perha. Hetmaximumaanmiddelkostenwasf540,-perhectare. Het
aantalrittenvoorziekte-enluisbestrijdingwasgemiddeld2,3en
varieerdevan0tot5. Degemiddeldekostenvoor
onkruidbestrijdingwaren142guldenperha. Demiddelkosten
varieerdenbijdeonkruidbestrijdingvan0tot514guldenperha,
meteengemiddeldevan114gulden/ha. Hetgemiddeldaantalritten
voorherbicide-toepassingenwas1,3envarieerdevan0tot5. Voor
groeiregulatorenwerdgemiddeld24guldenaanmiddelkostenperha
uitgegeven. DetotalekostenvoortoepassingvanCCCwaren
gemiddeld f40,-/ha.

Tabel9 :Degemiddelden,minimaenmaximavoorhetaantal
rittenendekosten(gld/ha)vooreenbepaaldtypebespuiting.

Middelvoor

aantalritten totale middelkosten
gem min max kosten gemmin max

Schimmel+luis
2,3
Onkruid
1,3
Groeiregulatie (CCC)0,8

0
0
0

5
5
2

223
142
40

174
114
24

0
0
0

540
514
78
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EPIPRE-PROEVEN
Het PAGV heeft in1984 op vier proefboerderijen en inLelystad
proevenuitgevoerd om deEPIPRE-advisering te toetsen. Deze
verificatieproevenwerden in1984 zowel voorwintertarwe als voor
zomertarwe aangelegd.

Wintertarwe - proeven
De volgende vier behandelingenwerden met elkaar vergeleken:

0 :Onbehandeld
E :EPIPRE-advies
V :Voorlichtings-advies (bespuiting volgens algemene
voorlichtingsboodschap)
1 :Intensief,4 ziektebestrljdingenen2 tot3 luisbestrijdingen
volgens een van te voren vastgesteld schema.

Tabel 10:Netto opbrengsten (naaftrek van bestrijdingskosten)
van de verificatieproevenvoorwintertarwe van 1984 (in
ton/ha bij16 % vocht en als percentage van Onbehandeld).

0

Proef Regio
<7

EH
GV
PAGV

WS
WR

Oldambt
Veenkoloniën
Flevoland
Zuid-Holland
Zuid-Limburg

100
100
100
100
100

ton/ha
=7,07
= 3,92
= ^,50
= 7,80
= 7,97

E

V

I

%

%

%

107
146
110
109
102

101
160
107
109
104

108
163
116
107
103

De opbrengsten varieerden van goed (PAGV,WS enWR) tot slecht
(GV). Roestenwerden in deze proeven nauwelijks aangetroffen. Op
EH werd begin mei tegen oogvlekkenziekte gespoten. In juliwerd in
alle proeven slechts een lichte aantasing door oogvlekkenziekte
gevonden. Legering kwam niet voor. Belangrijk warenmeeldauw,
bladluizen, Septoria bladvlekken enkafjesbruin. Ondanks het natte
weer trad de Septoria-epidemie pas laat op. Een sterke stijging
vanhet aantal bladvlekkenwerd pas eind juni, begin juli, dat was
dit seizoen ongeveer midden bloei,waargenomen.
Het aantal EPIPRË-spuitadviezen indeze proevenwas hoog:
gemiddeld 2,6 tegen2,75 in 1983 (ook een ziek jaar)en tegen
slechts 0.8 in 1982 (een gezond jaar). De effecten van
bestrijdingen waren door de lange afrijpingsperiode en de hoge
ziektedruk groot. Luisbestrijding heeft indeze proeven zo'n 400
tot 600kg/ha opgeleverd, de overige effectenworden voornamelijk
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door de bestrijding vanmeeldauw envan Septoriabladvlekk.enziek.te
enkafjesbruinveroorzaakt. Opvallend zijn de resultaten inde
Veenkoloniën (GV), waar kafjesbruinveel schade heeft veroorzaakt.
De bestrijdingseffectenwaren hier enorm groot. In deze proef
werden op deEPIPRE-behandeling en ophet Voorlichtingsadvies
dezelfdemiddelengespoten,alleenop verschillende tijdstippen.
De bestrijding bij de bloei op hetVoorlichtingsadvies-object werd
in stadium 57gespoten (26 juni) terwijl dit bijhet EPIPRE-advies
in stadium 65 (4 juli)gebeurde. De vroegere bestrijding gaf een
hogere opbrengst,waarschijnlijk door een betere bestrijding van
kafjesbruin.
Conclusies:
- De bestrijdingseffectenwaren in1984 groot. Toch is
Intensief spuiten alleen in de proef indeFlevopolder duidelijk
beter danhetEPIPRE- of hetVoorlichtingsadvies. Een betere
Septoria-bestrijding lijkt indeze proef de oorzaak.
- Met hetEPIPRE-systeem werd eenvergelijkbaar resultaat
verkregen als een goed toegepast algemeen voorlichtings-advies.

Zomertarwe- proeven
De volgende vier behandelingen werdenmet elkaar vergeleken:

0 :Onbehandeld
E :EPIPRE-advies
B :Eenmalige bestrijding bijde bloei met Bayleton, Corbel of Tilt
incombinatie met Captafol en een luismiddel.
1 :Intensief,4 ziektebestrijdingen en2 luisbestrijdingen volgens
eenvan tevoren vastgesteld schema.

Tabel 11:Netto opbrengsten (na aftrek van bestrijdingskosten)
van de verifLcatieproevenvoor zomertarwe van 1984 (in
ton/ha bij16% vocht en als percentage vanOnbehandeld).
Proef Regio

0
%

EH
GV
PAGV

WR

Oldambt
Veenkoloniën
Flevoland
Zuid-Limburg

E
ton/ha

100= 5,30
100= 3,06
100= 7,25
100 = 5,51

B
%

113
165
102
123

I
%

%

113
165
107
115

119
175
109
125
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Deopbrengstenvarieerdenvanzeergoed(PAGV)totslecht(GV).
Roestenkwamenindezeproevennauwelijksvoor. Ingeenvande
proevenwerdhalfmei(stadium30/31)oogvlekkenziekte
aangetroffen. AlleenopEHliepdeaantastingduidelijkop,maar
werduiteindelijktochnietbelangrijk. Meeldauwdreigdegrote
schadeteveroorzakenindeVeenkoloniën(GV,vanafhalfjuni)en
inZuid-limburg(WR,vanafeindmei). OpWRgafEPIPREtweemaal
eenmeeldauwbestrijding. DeEenmaligebestrijdingbijbeginbloei
schoothiertekort. Bladvlekkenziektetradondanksalleregenpas
laatopenwerdvooralopEH,GVenPAGVaangetroffen. Indeze
drieproevenwerdeenbestrijdingsadviestegenSeptoriagegeven.
OpEHenGVresulteerdeditineenidentiekebehandelingvande
EPIPRE-behandeling endeEenmaligebestrijding. OpPAGVwerdde
Septoria-bestrijdingophetobjectEenmaligebestrijding7dagen
eerderuitgevoerddanophetEPIPRE-object. Deeffectiviteitvan
delaterebestrijdingwasminder. DeIntensievebestrijdinghadin
alle4proevendehoogstenettoopbrengst. Welwaserinelke
proefeenEPIPRE-ofEenmalige-bestrijding,diedichtindebuurt
kwam.
Conclusies:
- Indrieproevengafeeneenmaligebestrijdingvlakvoorde
bloeieengoedresultaat. Bijeenvroegemeeldauwepidemie(WR)
bleekdezeeenmaligebestrijdingnietafdoende,enwashet
EPIPRE-adviesbeter. Intensievebestrijdinggafinditjaarin
allegevallenhetbesteresultaat,waarschijnlijkdooreenbetere
Septoria-bestrijding.
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TELEFONISCHE ADVISERING IN 1985.
Eenveelgehoorde klacht Inhet afgelopen jaar betrof de lange
tijd tussenwaarneming en advies. De postbezorging was in 1984
inderdaad slechter dan voorheen. Vooral de bezorging van
antwoordkaartjesmet develdwaarneming liepvertraging op,mede
door het sorteerbeleid van dePTT inLelystad. Door dit beleid
worden kaartjes minder snelverwerkt dan brieven. Figuur 7 geeft
een indruk vanhet tijdsverloop tussenwaarneming enaankomst en
verwerking van dewaarneming op hetPAGV. In die gevallenwaar dit
langer dan6dagen duurdemag aangenomenworden dat de teler
vergetenwas dekaart op testuren.

TIJDSVERSCHIL TUSSEN WAARNEMINGENVERWERKING
Epipre-waarnemingenperiode JOapril-4juli
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AANTAL DAGEN
Figuur 7Tijdsverloop in dagen tussen veldwaarneming
en aankomst van de telling ophet PAGV.

Bijgecomputeriseerde adviessystemen is het snel kunnen
beschikken over gerichte informatie een eerste vereiste en horen
geenwachttijden i.v.m. postbezorging. In 1985 zalvoor het
EPIPRE systeem dit probleem opgelost worden door zoveelmogelijk de
telefoon in teschakelen. Het is duidelijk dat zo snel mogelijk
overgegaanmoet worden naar een systeem waarbijde deelnemer zelf
zijngegevens intypt en direct antwoord krijgt op zijn vragen. De
details over deadvisering in 1985 kunt uvernemen inhet
EPIPRE-Instruktieboekje van1985.
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Overige veranderingen in 1985 zullenzijn:
- De regio Zuid-Holland gaat decentraal draaien via een eigen
microcomputer op het consulentschap Barendrecht. De advisering zal
ook telefonisch gebeuren.
- Ter beperking van het routinewerk verbonden aan deuitvoering van
EPIPREworden in1985 geen oogstgegevens meer opgevraagd. Het
EPIPRE-evaluatieverslag zalhiermee komen te vervallen. Wel zalna
afloop vanhet seizoen een afsluitend artikel in de landbouwpers
verschijnen.
- De tweewekelijkse overzichten van de ziektesituatie zullen in
1985weer aan de landbouwpers worden aangeboden.
- De instructiebijeenkomsten zullen ook in 1985weer door de
regionale consulentschappen uitgevoerd worden, zomogelijk en bij
voldoende belangstelling 2maal (eind april enbegin juni).
Door devoorgenomen veranderingen zal deEPIPRE-advisering in
1985 sneller enaccurater kunnenverlopen. Wijhopen dat u ook in
1985 gebruik zult maken van deEPIPRE-adviezen bijde bestrijding
van ziekten enbladluizen in tarwe. Behalve voorwintertarwe zal
ook weer geadviseerd worden voor zomertarwe. Alle deelnemers van
1984krijgen deaanmeldingskaart thuis gestuurd. De kosten zullen
in1985 gelijk blijven: 50gulden per deelnemer.

