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1 Inleiding
EPIPRE is een adviessysteem voor bestrijding van
ziekten en plagen in wintertarwe.
EPIPRE is ontwikkeld door de Landbouwhogeschool in
opdracht van het Nederlands Graan-Centrum. Nadat het
systeem gedurende 4jaar in de praktijk is getest, is
het nu zo ver dat het op praktijkschaal toegepast kan
worden.
Het projekt wordt in 1982 uitgevoerd door het
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt inde
Vollegrond
(P.A.G.V.) in Lelystad,
in
nauwe
samenwerking met de regionale voorlichtingsdienst,met
de vakgroepen Fytopathologie en Theoretische Teeltkunde
van de Landbouwhogeschool en rnethet Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.). Het projekt
wordt
mede gefinancieerd door het Nederlands
Graan-Centrum.
Het doel van EPIPRE isom de teler behulpzaam te zijn
bij het nemen van besluiten over het al dan niet
uitvoeren van bespuitingen. Bij het geven van de
adviezen wordt steeds gekeken naar het te verwachten
effect van een bespuiting.
Worden volgens de
verwachting van EPIPREde kosten van de bespuiting niet
gedekt door deopbrengstverhoging, dan is het advies:
niet spuiten. Alswe denken dat de kosten wel gedekt
worden,wordt geadviseerd wel te spuiten.
De kwaliteit of betrouwbaarheid van de adviezen hangt
af van twee factoren, de betrouwbaarheid van de
computerprogramma's die gebruikt worden door degenen
die EPIPRE ontworpen hebben en de betrouwbaarheid van
de eigen waarnemingen van de telers. Een goede
waarneming en een slecht advies van de computer leidt
tot fouten. Een slechte waarneming kan leiden tot een
verkeerd advies, ook alsde computer netjes zijn werk

doet. Het adviessysteem zoals het nu werkt is
overigens behoorlijk bestand tegen niet al te grote
fouten, zodat een onnauwkeurige waarneming meestal niet
hoeft te leiden tot schade. Op fouten inde adviezen
en de risico'sdie daaruit voort kunnen komen, zullen
we later nog dieper ingaan.
EPIPREkent twee verantwoordelijken, de ontwerpers die
verantwoordelijk zijn voor een goed functionerende
computer en de teler met een eigen verantwoordelijkheid
voor het geven van de benodigde informatie en het
uitvoeren van de veldwaarnemingen.
2 Gewasproductie en schade door ziekten en plagen
2.1Aard en omvang van de schade
Gedurende de ontwikkeling van het gewas kan schade aan
het gewas optreden door ziekten en plagen. Alleen van
tarwe zijn almeer dan 30ziekten en plagen bekend. In
Nederland zijn daarvan minder dan 10echt van belang.
Van dezemeer ofminder belangrijke ziekten en plagen
hebben we er per seizoen meestal niet meer dan 3
tegelijk, vaak ook nog weer verdeeld over verschillende
gebieden.
De aard van de schade en de omvang van de schade kunnen
sterk verschillen. Stuifbrand van tarwe bijvoorbeeld
tast alleen de aren aan, de schade die ontstaat is
precies gelijk aan het percentage aangetaste aren. Bij
bladschimmels als roesten en meeldauw komen de
aantastingen vooral voor opdebladeren. De sterkte
van de aantasting kan sterk wisselen afhankelijk van
het seizoen. Dehoeveelheid verlies die ontstaat hangt
niet alleen samen met de hoogte van de aantasting maar
ook met het tijdstip waarop ze tot stand komt.
Belangrijk is ook dat er hooguit vermindering van
opbrengst volgt. Volledige vernietiging van de plant

ofgewas komtniet voor.
2.2 Het verband tussen aantasting en schade
Voor demeeste schimmels en insecten in granen is een
algemeen verband tegeven tussen aantasting en schade.
schade

Figuur 1.

Verband tussen schade
en aantasting

%aantasting
Bijlage aantastingen iser geen sprake van meetbare
schade. De ziekte is in zo'ngeringemate in het gewas
aanwezig dat degezonde plantedelen het wegvallen van
de zieke delen helemaal compenseren. Boven een
bepaalde aantasting begint schade aan het gewas te
ontstaan. De schade neemt dan snel toe, als de
aantasting toeneemt, tot een niveau bereikt wordt
waarbij verdere toename van de aantasting geen effect
meer heeft. Zoweten wedat alser een aantasting door
bv. gele roest op een blad oploopt tot 50-60% van het
blad,het blad snel afsterft. Hogere aantastingen
hebben precies hetzelfde effect en verschil in schade
kan nietmeer aangetoond worden.
Inde praktijk hebben we eigenlijk alleen temaken met
het linkerdeel van de tekening, omdat daar de
schadedrempel ligt.Bijeen goede teelt moeten we er
voor zorgen dat de ziekte of plaag beneden die
schadedrempel blijft. De schadedrempel is het punt,
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waarbij de schade ten gevolge van de aantasting precies
gelijk is aan de kosten van bestrijding van de
aantasting. De waarde van de schadedrempel verschilt
van ziekte tot ziekte en van perceel tot perceel.Ook
het ontwikkelingsstadium van het gewas speelt hierbij
een rol. Maar daarover later.
2.3 Het verloop van een epidemie
Een epidemie van een ziekte of plaag begint met een
eerste infectie van een of enkele planten in het
perceel. De herkomst van zo'n eerste infectie hangt af
van de ziekte of plaag. Bij roesten enmeeldauw komt
de infectie in het algemeen van buiten het veld, vaak
van zieke planten in slootkanten en greppels ofvan
zaailingen of overgebleven planten van percelen van
vorig jaar. Luizen komen vaak van struiken,waarop de
luizen de winter doorgebracht hebben. De verspreiding
gaat met de wind.
Bij de bladvlekkenziekte,
kafjesbruin en
oogvlekkenziekte
kan
infectie
plaatsvinden vanuit stroresten opde bodem.
Deze eerste infecties zorgen na enige tijd voor nieuw
infectiemateriaal
dat zorgt voor de volgende
infectieronde enz. Als alle omstandigheden voor de
schimmel gunstig zijn, zal de snelheid waarmee de
aantasting toeneemt steeds groter worden, omdat na
ieder infectieronde meer sporen gevormd worden die
nieuwe infecties veroorzaken. Na verloop van tijd
neemt de snelheid weer af,omdat bij hoge aantastingen
veel sporen op plekken terecht komen die al ziek zijn
en daarom geen nieuwe infecties kunnen veroorzaken.
Tenslotte komtde ontwikkeling tot stilstand bij een
volledige aantasting.
Alles aangenomen dat de
omstandigheden voor de schimmel steeds gunstig zijn.
Gelukkig isdit vaak niet hetgeval.

2.4 Invloed van rasverschillen
Laten we als voorbeeld nemen het verloop van de
aantasting van gele roest op een aantal nede>"landse
tarwerassen, zoals die enkele jaren geleden gemeten
werd.
aantasting

Figuur 2.
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We zien dat de aantasting van het ras Lely al v~oeg in
het seizoen aangetroffen wordt en dat de aantasting
snel toeneemt tot er een eind aan de groei komt en de
aantasting het hoogste niveau bereikt heeft. Het ras
Manella vertoont vroeg in het voorjaar ook al een
aantasting, maar in dezelfde periode loopt de
aantasting op tot ongeveer 25%. Het verschil zit hier
in verschil in resistentie tussen debeide rassen.
Lely is zeer vatbaar en Manella zeer resistent. Hoe
steiler de lijn van de aantasting ishoe vatbaarder het
ras. Derassen Norda en Caribo liggen er tussen in.
Een bijzonder geval is het verloop bij Clement. De
eindaantasting is niet hoog,maar toch is Clement een
ras dat zeer vatbaar is voor gele roest. Eigenlijk is
dat ook te zien want aan het einde van het seizoen
wijst de lijn van de aantasting steil omhoog. De

oorzaak d a t de a a n t a s t i n g toch laag i s , i s de l a t e
s t a r t van de a a n t a s t i n g .
De b e g i n i n f e c t i e h e e f t zo
l a a t p l a a t s gevonden d a t de schimmel geen t i j d meer had
om z i c h u i t t e b r e i d e n t o t een s c h a d e l i j k n i v e a u .
Het v e r s c h i l in t i j d s t i p van b e g i n a a n t a s t i n g wordt h i e r
v e r o o r z a a k t door een e i g e n s c h a p van de g e l e r o e s t , h e t
bestaan
van
verschillende
roest-rassen.
De
r o e s t - r a s s e n , ook wel f y s i o ' s genoemd, d i e Lely, Norda,
Caribo en Manella aan kunnen t a s t e n waren al vroeg
aanwezig. Het r o e s t - r a s d a t Clement aan kan t a s t e n pas
veel l a t e r .
We ziendatdemate vanresistentie van de rassen en
het al dan niet aanwezig zijn vandebijbehorende
roest-rassen van groot belang is. Verschillen in
resistentie spelen ook een rol bij de andere
schimmelziekten dieinEPIPRE zitten. Hetoptredenvan
rassen vandeschimmel isechter voornamelijk bijgele
roest belangrijk.
Bijgraanluizen zijn indenederlandse tarwerassen geen
noemenswaardige resistentieverschillen aangetroffen.
3Hoekomteenadviestotstand?
3.1 Inleiding
Bijdeberekening vandeadviezen spelen verschillende
factoren eenrol. Uitgangspunt isdatdeziekte en/of
plaag beneden deeconomische schadedrempel blijft. De
economische schadedrempel isdeaantasting,waarbijde
schade door deziekte precies gelijk isaan de kosten
van bestrijding. Bestrijden levertdanmeer kilo'sop,
maar financieel ishetresultaat nul. De economische
drempel kanvanperceel totperceel verschillen,omdat
de kosten van bestrijding kunnen verschillen en de
verwachte eindopbrengsten uiteen kunnen lopen.
Hetisnietdebedoeling datwewachtenmet bestrijden

tot de schadedrempel bereikt wordt. Er isdan immers
al schade ontstaan. Opeen veel vroeger tijdstip moet
gespoten worden om er voor te zorgen dat de aantasting
onder de schadedrempel blijft.
Het
gewenste
spuittijdstip valt samen met de actiedrempel of
spuitdrempel.
Bij
EPIPRE
onderscheiden
we
nog
de
waarschuwingsdrempel. Dat isde aantasting waarbij de
teler advies krijgt om over een aantal dagen een
bestrijding (opde aktiedrempel)uit te voeren.
Figuur 3 .

aantasting

i
Verloop van de a a n t a s t i n g
van een z i e k t e of plaag
in de loop van de t i j d .
Als de a a n t a s t i n g boven
de economische schadedrempel
komt, i s b e s t r i j d i n g r e n d a b e l .

economische schadedrempel

De g e s t i p p e l d e l i j n g e e f t aan
wat er g e b e u r t , a l s er een
b e s t r i j d i n g wordt u i t g e v o e r d .

aktiedrempel
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waarsçhuwingsdrempel

tijd

Om ds kosten en baten tegen elkaar af te kunnen weget
moeten we beide kunnen berekenen.
Dete verwachten schade wordt berekend met behulp van
modellen,die de toename van de ziekteaantasting of het
aantal luizen kunnen voorspellen. Om rekening te
kunnen houden met de eigenschappen van de verschillende
percelen zijn perceelsgegevens nodig. Deze gegevens
worden door de teler verstrekt. Daarnaast moeten
veldwaarnemingen worden verricht,omdat met de modellen

uitsluitend de groei van de schimmel of de
luizenpopulatie berekend kan worden,maar niet op welk
tijdstip de ziekten ofde luizen voor het eerst in de
percelen zichtbaar zijn.
Omde kosten teberekenen zijn perceelsgegevens nodig
en gegevens over debedrijfsvoering.
Alle gegevens worden in de computer ingevoerd en deze
maakt een afweging van kosten en baten en berekent of
bestrijden rendabel isof niet. Dit advies wordt aan
de teler toegestuurd, waarbij tevens de volgende
waarnemingsdatum staat vermeld.
3.2 Schadeverwachting
Om tijdig een beslissing te kunnen nemen om een
bestrijding uit te voeren, is het nodig om dete
verwachten schade op grond van een bepaalde aantasting
te kunnen voorspellen.
Hiervoor zijn modellen
ontwikkeld.
Omdat we niet beschikken over gegevens van het weer in
de toekomst kunnen we alleen voor een korte periode in
de toekomst een betrouwbare voorspelling doen. Als
binnen die periode geen gevaar dreigt zal het advies
zijn niet te spuiten en aan het eind van de periode een
nieuwe waarneming te verrichten. Weberekenen met de
genoemde gegevens een schadeverwachting, indien er geen
bestrijding uitgevoerd zouworden.
De snelheid waarmee een schimmel ofhet aantal luizen
toeneemt, hangt van een aantal faktoren af. Deze
faktoren zijn allemaal in het model opgenomen en er
wordt dus bijde bepaling van het advies rekening mee
gehouden.
Deze faktoren zijn de vatbaarheid van het ras, de
stikstof
bemesting,
de
grondsoort
en
het
ontwikkelingsstadium van de tarwe op uwperceel.
Ook als ueen bestrijding hebt uitgevoerd tegen ziekten

en/of luizen heeft dit natuurlijk invloed op dete
verwachten schade.
Een CCC bespuiting heeft invloed op de schade
veroorzaakt door Septoria.
De schade wordt uitgerekend in een percentage van de
opbrengst, daar de schade die veroorzaakt zal worden
door een bepaalde aantasting in een perceel, dat 5
ton/ha opbrengt, lager is dan in een perceel,dat 8
ton/ha opbrengt. Daar de opbrengst pas achteraf te
bepalen is, vragen wij van u de oogstverwachting.
Overigens gaat het hierbijerom om de grote verschillen
van bv. meer dan een ton/ha er uit te halen,zodat u
niet bang hoeft te zijn dat een kleine fout in de
oogstverwachting g^ote gevolgen heeft voor de
advisering.
In Figuur 4zijn alle faktoren opgenomen die de te
verwachten schade bepalen.
3.3 Kostenverwachting
Er zijn d>"ie posten die samen de kosten van een
bestrijding vormen, nl. hetmiddel,de arbeid en de
rijspoorschade.
De kosten van hetmiddel zijn ons bekend. We gaan er
van uit dat steeds de aanbevolen dosering gebruikt
wordt. Met eventuele kortingen kunnen wij geen
rekening houden,daar deze kortingen niet zo groot zijn
dat ze het advies aanzienlijk zouden beinvloeden.
Bijde kosten van toediening zijn e>"twee mogelijkheden
:
de bestrijdingen worden door de loonwerker
uitgevoerd of door u zelf. Als de bespuiting in
loonwerk wordt uitgevoerd, wordt het gemiddelde tarief
berekend. Alsde bespuiting door de teler zelf wordt
uitgevoerd,^ekenen wede helft van dat tarief.
Lr wordt van uit gegaan dat steedsmet landbouwtrekkers
gespoten wordt,waardoor rijspoorschade optreedt. Het

schadeverwachting
modellen
aantasting
ontwikkelingsstadium

veldwaarneming
door de teler

ras
grondsoort
oogstverwachting

perceelsgegevens
worden door de teler
teler verstrekt

Nbemesting
CCC bespuiting
ziekte-of
luisbestrijding

gegevens die inde
loop van het seizoen
door de teler
worden verstrekt

kostenverwachting
middel
arbeid
loonwerk of zelf spuiten

gegeven door
teler verstrekt

rijspoorschade
ontwikkelingsstadium
aantal ritten

] veldwaarneming
1 inde loop van het
j seizoen bekend
"1 gegevens
J door de teler
j verstrekt

oogstverwachting
spuitboombreedte
rijbanen ja/nee

Figuur 4Gegevens die nodig zijn voor deberekening van de
schadeverwachting en de kostenverwachting en de
oorsprong van deze gegevens.
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zal duidelijk zijn dat rijsporen opbrengstverrninderend
werken. Toch zijn er somsgrote verschillen. Wanneer
er bijvoorbeeld inmei geen enkele keer in het perceel
is gereden, en er moet in juni een bestrijding
uitgevoerd worden,dan zal de rijspoorschade die door
zo'n bestrijding wordt gemaakt relatief hoog zijn. De
grootte hangtdus afvan het aantal keren dat ual door
het perceel hebt gereden voor bemesting en bespuiting
en van het ontwikkelingsstadium van het gewas. Ook de
breedte van de spuitboom heeft invloed opde grootte
van de rijspoorschade. Als una 1 mei al drie keer
hebt gereden, wordt er voor de volgende rit geen
rijspoorschademeer in rekening gebracht.
Daar de schade in percentages van de opbrengst wordt
uitgerekend,hebben wede oogstverwachting nodig om het
aantal kilogrammen schade uit te rekenen. Als er al
rijbanen aangelegd zijn bij het zaaien,wordt daar bij
de berekening van de rijspoorschade rekening mee
gehouden.
In figuur 4iseen overzicht gegeven van alle faktoren
waar de kostenverwachting van afhangt.
3.4 Afweging van kosten en baten
Alle gegevens worden inde computer ingevoegd en deze
rekent de kosten en baten uit en weegt ze tegen elkaar
af. Isde verwachte schade hoger dan de kosten dan is
bestrijden zinvol. Zijn de kosten hoger dan wordt
geadviseerd om voorlopig nog geen bestrijding uit te
voeren,maar een nieuwe waarneming tedoen.
Aan het eind van het seizoen wordt aangegeven, wanneer
er geen waarnemingen meer gedaan hoeven teworden,
omdat het gewas al zover isdat bestrijdingen geen zin
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meer hebben ofdat alle aantastingen zo laag zijn dat
zeverder ookgeen kwaad meer kunnen.
Soms iseen bestrijding van een enkele ziekte niet
rendabel, maar een bestrijding van meerdere ziekten of
een ziektebestrijding gecombineerd met luizen wel.
Immersde rijspoorschade en de kosten van arbeid worden
maar een keer gemaakt,zodat alleen hetmiddel er extra
bijkomt. Ook dit wordt door de computer uitgerekend.
Het schema van het systeem isweergegeven in Figuur 5
We geven enkele voorbeelden ter verduidelijking.

teler

landbouwvoorlichting

/\

/\
advies

perceelsgegevens

\

••-•••

"V

veldwaarnemingen
computer

\)

modellen

kostenverwachting

kosten en
baten

1

^
t
/

weersgegevens

Figuur 5

Het systeem van EPIPRE
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schadeverwachting

afweaine

voorbeeld1
ras

iMarksmAn

bodem

«ohadevervachtingl:ikg/hat

lichto zavel(20>)

oogetvervaohting
bespuiting

7000k^/ha

geleroest

idoor telerzelf

epuitboombroedte

10meter

waarneming

geleroest

bruineroest
meeldauw

>0
0
340

bladvlekken
(26mei)

15

luizen

bruineroest

0

meeldauw

18

bladvlekken

0

luizen

5

0
20

kostenverwachtlnginkg/ha

plantBtadium

4? (aarzvelling)

Bayleton

N-bemesting

7 maart,60kg/ha
26mei, 40kg/ha

arbeid

40

rijspoorschade

50

Onkruidbestr.

100

12mei
totaal

190

Advies 1Deteverwachten schadeveroorzaakt doormeeldauw ishogerdan
dekoBtenvaneenbestrijding.Daaromwordtgeadviseerd een
meeldauw-bestrijdinguit tevoeren entevenseennieuwe
waarnemingtedoenopofkortvoor 12Juni.
Toorbeeld2
ras

Anninda

bodem

zwareklei (50#)

BChadeverwachtinginkg/ha:

oogetvervachting

7000kg/ha

geleroest

bespuiting

doorde telerzelf

bruineroest

spultboombreedte

18meter

meeldauw

waarneming

geleroest

bladvlekken
(28mei)

15

luizen

bruineroest

0

meeldauw

18

bladvlekken

0

luizen

3

0
0
210
0
20

kostenverwachtlng inkg/ha:

plantstadium

43 (aarzvelling)

voorbestrijdingvanmeeldauw

K-bemesting

7 maart,60kg/ha

Bayleton

Onkruidbestr,

12mei

arbeid
rijspoorschasjje
totaal

100
40
100
240

Advies tDeteverwachten BChadeveroorzaaktdoormeeldauw Islagerdan
dekostenvaneenbestrijding.Daaromwordtgeadviseerd nog
geenbestrijdinguit tevoeren» maareennieuwe veldwaarneming
tedoenopofkortvoor8Juni.
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VOOl'b4«ld

ri<B

Ïïautica

bodora

zwareIclol

uo/rntvcrw/tchtir./:

7000 kç/ha

gole roeot

bespuiting

door teler zolf

bruine roeat
meeldauw

Bchaievervachtinginkg/ha1

opuitbooribreedte

16 meter

vaorneisinc

gelo roeat

(10 Juni)

bruine roeat 45

0

meeldauw

0
1J0
0

bladvlekken
luizen

0
1?0

0

bladvlekken

0

luizen

25

kostenbeetrijding voor
lulEbestrijdinginkg/ha

plantstadium

Ê1 (begin bloei)

îî-bemesting

7 maart,60kg/ha

Pirimor

40

Onkruidbestrijding

17mei

arbeid

40

rijspoorschade

110

totaal

190

koetenverw^chting voor een

kcstenvervachting voor

gecombineerde besti 'ijding (kg/ha)

bruine roest bestrijding
in kg/ha

Pirimor+Maneb

64

Maneb

arbeid

40

arbeid

rijspoorschade

110

rijepoorschade

totaal

214

totaal

24
40
110

174

Zowelbijeenenkelvoudige luisbestrijdingalsbijeen
bestrijdingvanbruine roest alleen isdekostenvervachtlng
hoger àcn daschadeverwachting. £ijeengecombineerde
bestrijding isdekostenverwachting echter lagerdan
de
6ch--deverwach.tingvanbruine roestenluizen samen.Br
wordtdusgeadviseerd eengekombineerdebestrijdinguit
te voeren.

Opmerking:
Uit voorbeeld 1 en 2 b l i j k t , dat b i j dezelfde waarneming niet a l t i j d
hetzelfde advies h o o r t . De invloed van r a s , bodem en bemesting levert
grote v e r s c h i l l e n in de schadeverwachting op.
Uit voorbeeld 3 b l i j k t , dat het kan voorkomen, dat enkelvoudige
bestrijdingen n i e t rendabel z i j n , maar een gecombineerde bestrijding
wel.
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4 Gele roest
Gele roest is de meest bekende en gevaarlijkste
tarweziekte van Nederland. Deze slechte naam heeft de
ziekte te wijten aan twee eigenschappen. De schade
door gele roest kan oplopen tot 70%van de opbrengst en
in "gele roest jaren" verspreidt de ziekte zich snel
over veel percelen.
4.1Levensloop
De schimmel leeft op levend bladmateriaal. Inde zomer
en herfst moet de schimmel zich in leven houden op
opslag van geoogste percelen en op planten in
slootkanten e.d. Inde late herfst kunnen sporen die
nieuwe gezaaide en opgekomen tarwe infecteren. De
infectie vindt plaats door oranje-gele sporen die met
vele duizenden tegelijk op de sporulerende bladeren
ontstaan. Deze herfstinfecties kunnen zich gedurende
een zachte winter op de kiernplanten uitbreiden, zodat
in april op vatbare rassen al haarden van de roest met
een doorsnee van enkelemeters kunnen ontstaan. Vanuit
deze herfstinfecties,maar ook vanuit opslagplanten die
de winter overleefd hebben,kunnen nog gezonde percelen
aangetast worden. Omdat de eerste infectie pas veel
later plaats vindt dan bij de herfstinfecties worden
haarden vaak pasduidelijk zichtbaar alsalle bladlagen
gevormd zijn.
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M.2Weersinvloeden
Strenge winters en droge zomers kunnen de gele roest
belemmeren. Bij strenge winters,zonder veel sneeuw,
vriezen vaak de onderste bladeren van de planten dood.
In deze oude bladeren kan zich ten gevolge van
herfstinfecties weefsel van gele roest bevinden, dat
nog geen sporen gevormd heeft. Deroest wordt dan
samen met de bladeren opgeruimd.
De eventueel
overblijvende roest kan dan zo gering zijn dat de
ziekte zich in het groeiseizoen niet meer kan
uitbreiden toteen schadelijk nivo.
Bijdroge zomers krijgtde ziektemoeilijkheden bij het
in leven blijven gedurende de tarweloze periode.
Overigens iseen droge zomer of een strenge winter geen
garantie dat gele roest niet belangrijk zal worden.
Deweersomstandigheden van voorjaar en voorzomer zijn
in ons land meestal erg geschikt voor gele roest.
Relatief lage temperaturen en regelmatige regen
bevorderen de ziekte.
4.3Rasverschillen
Het aldan niet optreden van gele roest hangt sterk
samen met de verbouw van vatbare rassen. Een ras wordt
vatbaar wanneer een roest aanwezig isdat het ras kan
aantasten. Vele nederlandse tarwerassen zijn resistent
tegen gele roest in de praktijk gekomen en na enkele
jaren afgevoerd wegens grote vatbaarheid voor gele
roest. De oorzaak van vatbaar worden ligt in de
verandering in de schimmel. Door verandering van
erfelijke eigenschappen kunnen roestrassen resistenties
van rassen overwinnen. Dit kan binnen Nederland
gebeuren. Ook komt het voor dat deze veranderingen
zich voltrekken opvergelijkbare andere rassen in het
omringende buitenland, waarna sporen ons land

16

binnenwaaien en op nederlandse tarwe terecht komen om
zichdaar uit tebreiden. Opdezelfdemanier ontvangen
Engeland, Duitsland, België en Frankrijk zo nuen dan
nieuwe roestrassen vanuit Nederland.
Soms ishetmoeilijk om vast te stellen of een ras
vatbaar is geworden. Het ras Arrninda is in het
kiemplantstadium vatbaar voor vrijwel alle in Nederland
voorkomende roestrassen. Inhet volwassen plantstadium
ishet ras echter tot nu toe volkomen resistent en is
bestrijding in alle gevallen overbodig.
Het optreden van nieuwe roestrassen kan alleen door een
deskundige vastgesteld worden. Gezien het grote belang
van hetontstaan van nieuwe roestrassen wordt ieder
deelnemer van EPIPREgevraagd om bijde eerste vondst
van gele roest in zijn perceel een aantal bladeren op
te sturen voor nader onderzoek. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd op het Instituut voor Planteziektekundig
Onderzoek (IPO)in Wageningen. Mocht dan geconstateerd
worden dat een nieuw roestras ontstaan is, dan kan
EPIPREonmiddelijk bijgesteld worden en kan onverwachte
schade voorkomen worden door gericht bestrijden.
Het belang van een snelle herkenning van nieuwe
roestrassen kan geïllustreerd worden door de grote
roestepidemie op het ras Lely in 1977. Heel veel
telers waren toen te laatmet bestrijding,omdat ze
veronderstelden dat Lely resistent was. Doordat zoveel
telers nu al vroeg in het seizoen hun percelen
inspecteren isde kans op zo'n onaangename verrassing
vrijwel uitgesloten. In 1980 werd zo een nieuw
roestras op het ras Tundra aangetroffen in een
EPIPRE-perceel.
Tussen vatbare rassen kunnen grote verschillen bestaan.
De rassen Lely, Clement en Donata zijn bijvoorbeeld
zeer vatbare rassen. Wanneer infecties in de herfst
ontstaan kan een schade verwacht worden van 1)0-50% van
de opbrengst alsniet ingegrepen wordt.Alsook de aren
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vatbaar z i j n , zoals b i j Lely, dan kan de schade oplopen
t o t 70%. Rassen a l s Caribo, Okapi en Durin zijn matig
vatbare
rassen.
Bij deze rassen b l i j f t
na
h e r f s t i n f e c t i e s de schade beperkt tot 20-25% van de
opbrengst.
4.4 Bestrijding
De aangewezen middelen om gele roest te bestrijden zijn
Bayleton en Corbel. Komt de roest paslaat in het
perceel dan isbestrijding inmatig vatbare rassen in
veel gevallen overbodig. Bijvroege aantastingen van
vatbare rassen kan het nodig zijn om twee maal te
bestrijden. Bij matig vatbare rassen volstaat een
bestrijding.
Let op! Het komtnog al eens voor dat telers na een
bestrijding met Bayleton na een dag of tien een sterke
uitbreiding van de gele roest constateren en
onmiddelijk een tweede bestrijding uitvoeren. Ditmoet
u vooral niet doen. De uitstekende werking van
Bayleton tegen gele roest berust namelijk op de
eigenschap dat niet alleen de zichtbare aantasting
gedood wordt,maar ook de niet zichtbare aantastingen.
Bij het afsterven van deze eerst niet zichtbare
aantasting,wordt deze zichtbaar inde vorm van stroken
dood blad,waardoor het lijkt ofde ziekte erger wordt.
EPIPRE probeert het tijdstip van bestrijden zo vast te
stellen dat zo laatmogelijk bestreden wordt zonder dat
al schade ontstaan is. De reden hiervoor is dat
Bayleton alleen bladeren tegen roest (en meeldauw)
beschermt die tijdens het spuiten aanwezig zijn.
Bladeren die later gevormd worden blijven vatbaar en
kunnen later weer geinfecteerd worden.
Door de
bestrijding zo lang alsverantwoord isuit te stellen
kunnen zoveel mogelijk bladlagen beschermd worden en
wordt de kans, dat met 1 bestrijding volstaan kan

worden,groter.
Alsalle bladeren al gevormd zijn heeft uitstellen
echter geen zin meer. Dereden hiervoor ligt inde
ontwikkeling van verouderingsresistentie door het
gewas. Ook bijvatbare rassen zien wedat de toename
van de schimmel dan tot stilstand komt. Bestrijding is
dan ook zinloos geworden.
Het tijdstip van de ontwikkeling
van
deze
verouderingsresistentie wordt beinvloed door de
stikstofvoorziening van het gewas. Vooral een late
overbemesting leidt tot een vertraagde ontwikkeling van
deze resistentie, met als gevolg een hogere
eindaantasting. Bij de EPIPRE-adviezen wordt hiermee
rekening gehouden.
Devraag of een bestrijdingsadvies voor gele **oest
gegeven wordt hangt afvan vele factoren,waaronder de
resultaten van de veldwaarnemingen. Als bij een
veldwaarneming volgens voorschrift meer dan 50 bladeren
met symptomen aangetroffen worden,zit u in de buurt
van een positief bestrijdingsadvies. Of udan ook een
advies krijgt hangt af van plantstadium, <-as,
stikstofbemesting, het voorkomen van andere ziekten
en/of plagen enz. De ervaring heeft geleerd dat
gewassen bladaantastingen tot ongeveer 25% laat in het
seizoen kunnen verdragen zonder opbrengstvermindering
te geven die de kosten van bestrijding dekken.
4.5 Haarden
Het komt voor dat telersdie een haard in hun perceel
aantreffen overgaan tot bespuiting van alleen de haard.
Dit isom twee redenen niet aan te raden. Ten eerste
is het waarschijnlijk dat buiten de haard al vele
infecties plaatsgevonden hebben die nog niet zichtbaar
zijn. Bij bespuiting van de haard wordtdan slechts
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een klein deel van de ziekte bestreden en een of twee
weken later is eventueel bestrijding van een veel
groter deel van het perceel nodig. Ten tweede is
bestrijding van een haard relatief duur,ermoet nog al
wat tijd besteed worden aan de bestrijding van roest in
enkele vierkante meters tarwe. Wanneer laat in het
seizoen een enkele haard optreedt is het vaak
economisch niet demoeite waard om tebestrijden omdat,
al isde schade inde haard 50%, de schade te klein is
om bestrijden over het hele perceel van meerder hectare
kostendekkend te laten zijn.
4.6 Andere wijzen van bestrijding
Chemische bestrijding van gele <"oestisdenoodrem die
we gebruiken als andere methoden niet (meer)wecken.
Gevaar voor roest kan verlaagd worden door, indien
mogelijk, het tijdig onderwerken van de stoppel,teelt
van resistente rassen,teelt van rassenmengsels (zie
rassen-lijst) of multi-lines (Tumult is daar een
voorbeeld van). Omdat we in Nederland bijna geen
rassen hebben die volledig resistent zijn zal uit het
oogpunt van rassenspreiding ter voorkoming van andere
rasgebonden risico's inveel gevallen aan de teelt van
matig vatbare rassen niet te ontkomen zijn. Verbouw
van zeer vatbare rassen moet echter sterk ontraden
worden.
5 Bruine roest
Bruine roest komt,in tegenstelling tot gele roest,
bijna elk jaar voor inde nederlandse wintertarwe. De
afwezigheid van volledige resistentie tegen bruine
roest in de nederlandse rassen is daar een van de
oorzaken van. Toch isde schadedoor bruine roest over
het algemeen heel beperkt. Bij ernstige aantastingen
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kunnen verliezen optreden van ongeveer 20% van de
opbrengst. Het lijkt erop dat wijzigingen in de
tarweteelt het belang van bruine roest wat heeft doen
toenemen.
Door
het
verlengen
van
de
korrelvullingsperiode,door een betere verdeling van de
N-bemesting, krijgt de schimmel watmeer tijd zichop
wintertarwe te ontwikkelen en zal bestrijding wat
eerder leiden tot opbrengstverhogingen die kosten
dekkend zijn.
5.1De levensloop
Bruine roest heeft evenals de gele roest levend
tarweblad nodig om in te groeien. Deroest blijft ook
over op opslag inde zomer en op kiemplanten in de
winter. Deoverzomering gaat wat gemakkelijker dan bij
gele roest omdat de bruine roest wat beter bestand is
tegen hoge temperaturen. Inhet algemeen wordt bruine
roest paswaargenomen in juni. Somskunnen echter in
april al overal lage aantastingen in praktijkpercelen
aangetroffen worden. Het betreft dan aantastingen die
inde late herfst tot stand zijngekomen.
Omdat bruine roest hogere temperaturen nodig heeft dan
gele roest isde ontwikkeling van de schimmel vrijwel
nooit zodanig dat al voor het stadium van de
aarzwelling (39- 45)ingegrepen hoeft worden.
Haardvorming bij bruine roest komt weinig voor.
Meestal is de aantasting egaal verdeeld over het
perceel.
Behalve de overwintering van bruine roest op tarwe is
het ookmogelijk dat grote hoeveelheden sporen door de
wind meegevoerd worden uitde zuidelijke landen, waar
de temperaturen eerder stijgen ende roest zich sneller
ontwikkeld. Dit kan in Nederland aanleiding geven tot
lichte aantasting over grote oppervlakten zonder dat
daarvoor roest van enige betekenis wordt aangetroffen.
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Voordat deze aantastingen schadelijk worden zal de
roest zich op de nederlandse tarwe verder moeten
ontwikkelen zodat tijdig bestrijden goed mogelijk
blijft.

5.2 Rasverschillen
Ook van bruine roest is bekend dat rassen gevormd
worden die bepaalde tarwerassen sterker aantasten dan
andere rassen. Er wordt echter pas sinds kort,na een
aantal jaren onderbreking,weer onderzoek verricht naar
het voorkomen van deze bruine roestrassen. Het belang
van dit onderzoek is dat we een beter beeld kunnen
krijgen van de roestrassen die permanent in ons land
aanwezig zijn. Ook kan dan vastgesteld worden in
hoeverre roest afkomstig uit het buitenland van belang
is.
5.3 Bestrijding
De laatste jaren worden somslokaal sterke aantastingen
van bruine roest laat in het seizoen gemeld. Een van
de oorzaken kan zijn,dat door de langere groeiperiode
de roest zich langer kan ontwikkelen. Ook kan een rol
spelen dat lage aantastingen eerder in het seizoen niet
herkend worden.
De aantasting is veel minder
spectaculair dan die van de gele roest. Bestrijding
van zulke late aantastingen is in het algemeen
overbodig omdat zo laat in het seizoen geen schade van
betekenis meer tot stand zal komen.
Verschillen invatbaarheid tussen de tarwerassen zijn
bekend en worden in de EPIPRE-adviezen verwerkt.
Bestrijding kan gewenst zijn. Bij bestrijding van
bruine roest voor debloei verdient het aanbeveling te
bestrijden met Bayleton en Maneb of Corbel en Maneb.
In zo'n geval iser namelijk sprake van gevaar voor een
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sterke aantasting, zodat de krachtigste middelen
ingezet moeten worden. Wordt geadviseerd om te
bestrijden na debloei dan volstaat Maneb alleen,omdat
een afremming van degroei van de schimmel voldoende is
om schade te voorkomen.
Bestrijden na hetmelkrijpe stadium is zinloos. Soms
kan een late bruine roest aantasting voordelig
bestreden worden in combinatie met een late
luisbestrijding. Let uwel opde veiligheidstermijnen
van de tegebruiken middelen.
6 Meeldauw
Meeldauw is de ziekte die in de praktijk het
gemakkelijkst herkend wordt.
De symptonen zijn
eenvoudig en de ziekte komt elk jaar wel ooit in
vrijwel elk tarweperceel voor. Toch ishet belang van
deze schimmel in tarwe niet elk jaar groot. In
tegenstelling tot roesten duurt het erg lang,voordat
aangetast bladmateriaal afsterft. Deeffecten van de
ziekte opde opbrengst zijn dan ook vrijmild, behalve
alsde schimmel al vroeg in het seizoen in hoge
aantastingen voorkomt. In het laatste geval kan de
schade (als er geen bestrijding wordt uitgevoerd)
oplopen tot wel 25 %van de opbrengst. Alsde schimmel
later in het seizoen komt,zijn verliezen door meeldauw
niet erg hoog meer.
6.1Levensloop
Evenals bij roesten kan de eerste aantasting al in de
herfst optreden. Onder gunstige weersomstandigheden
kan meeldauw zich in het voorjaar snel uitbreiden.
Hoge temperaturen en niet teveel regenval bevorderen
de ziekte.
In hoeverre tarwemeeldauw afkomstig kan zijn van
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anderen grasachtigen is niet goed bekend. Wel staat
vast dat degerstmeeldauw niet overgaat op tarwe en
omgekeerd.
Alhoewel vroege zware aantastingen kunnen leiden tot
beschadiging van het gewas,beperkt de schade zichin
het algemeen tot een te vroeg afsterven van de bovenste
bladeren en aantasting van de kafjesopde aren. Deze
laatste aantastingen zijn moeilijk te herkennen en
leiden
zonder duidelijke meeldauwsyrnptonen tot
verbruining van de kafjes. Deze aantastingen komen tot
stand door infecties vanuit de bladeren. Door de
aantasting opde bladeren zonodig laag te houden door
bestrijding worden de aren voldoende beschermd.
6.2 Faktoren die de schade beinvloeden
Evenals de gele roest reageert meeldauw sterk op de
stikstofvoorziening van hetgewas. Ook hier bevordert
een late overbemesting devertraging van het ontstaan
van verouderingsresistentie.
Hetmeeldauwrisico voor een tarwegewas wordt ook in
sterke mate bepaald door de bodemsoort. Op lichte
gronden ishetgevaar van meeldauw aanzienlijk groter
dan op zware gronden. Deoorzaak van dit verschil is
nog niet opgehelderd. Aangenomen wordt dat de snellere
voorjaarsontwikkeling oplichte gronden ten gevolge van
hogere bodemtemperaturen en het eventueel sneller
beschikbaar komen van stikstof indebodem daarbijwel
een rol kunnen spelen. Met zekerheid isechter weinig
bekend.
De effecten van bodemverschillen zijn
overigens wel in de EPIPRE-advisering ingebouwd. De
laatste vier jaren hebben meeldauwaantastingen die het
bestrijden waard waren zichvoornamelijk voorgedaan op
de lichtere gronden. Opde zwaardere zeekleigronden
treedt de noodzaak van bestrijding van meeldauw
betrekkelijk weinig op.
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6.3 Rasverschillen
De tarwerassen vertonen duidelijk verschillen iri
vatbaarheid voor meeldauw. Duidelijke meeldauwrassen
die bepaalde tarwerassen sterker aantasten dan andere
rassen worden niet onderscheiden. Toch zien we vaak
dat resistentie van tarwerassen tegen meeldauw aan
slijtage onderhevig is. Bij meeldauw voltrekt het
vatbaar worden van resistente rassen zich geleidelijk.
De schimmel past zich langzaam aan de rassen aan. Zo
kan een oorspronkelijk zeer resistent ras na een aantal
jaren verbouwd te zijn inde praktijk tenslotte vatbaar
worden.
6.4 Bestrijding
Bestrijding van meeldauw is gericht
om
de
bladaantasting zolaag mogelijk te houden,zodat later
in het seizoen de aren geen gevaar lopen. Bayleton en
Corbel zijn de beste bestrijdingsmiddelen. Indien er
ernstige aantastingen al vroeg in het seizoen optreden,
kan een bestrijding tijdens het schieten al
noodzakelijk zijn,vooral opde lichtere gronden.
Indien de aantasting minder hoog isen de faktoren die
de groei van de schimmel bevorderen ongunstig zijn
(zoals zware grond,een weinig vatbaar ras) , kan de
bestrijding uitgesteld worden tot het vlagblad
verschenen is,alsbestrijding al nodig is.
Ook hier geldt,evenals bij gele roest,dat alleen die
bladeren beschermd worden die tijdens de bespuiting
aanwezig zijn.
Daar het afgelopen seizoen is gebleken dat het kan
voorkomen datmeeldauw minder gevoelig isgeworden voor
Bayleton,raden wijaan om,wanneer na een bestrijding
van meeldauw met Bayleton of Corbel een tweede
bestrijding rond debloei noodzakelijk is,daarvoor een
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middel alscarbendazim tegebruiken ter vermijding van
resistentie opbouw in de schimmel. Als in een perceel
de meeldauw minder gevoelig isgeworden voor Bayleton
ishet waarschijnlijk dat dit ook het geval is voor
Corbel.
Ook zullen wijm.b.v. de computer nagaan ofer na een
bestrijding met Bayleton of Corbel een zodanig snelle
toename van meeldauw plaatsvindt dat dit wijst op het
minder gevoelig zijn van de schimmel. Alsdit zo is
krijgt uvan ons bericht, zodat u maatregelen kunt
nemen.
Gemiddeld genomen wordt door EPIPRE een bestrijding
geadviseerd als op meer dan ruwweg 40 van de 120
bladeren (40 halmen) zich meeldauw bevindt.
Het
werkelijk aantal, waarbij een spuitadvies gegeven
wordt,hangt echter sterk af van ras,bodem,bemesting,
ontwikkelingsstadium van het gewas e.d. We hebben
overigens de indruk dat wemet EPIPREnog wat te vlug
tot een adviesvoor bestrijding komen. Onderzoek vindt
nog plaats,de resultaten daarvan zullen zonodig in
EPIPRE verwerkt worden.
7 Bladvlekkenziekten (Septoria's)
Twee bladvlekkenziekten komen in Nederland veelvuldig
voor, de bladvlekkenziekte en het kafjesbruin. Beide
ziekten kunnen bruine vlekken op de bladeren
veroorzaken.
Het kafjesbruin kan ook de aren
aantasten. De schimmelsdie deze ziekten veroorzaken
zijn nauw aan elkaar verwant. In tegenstelling tot
roesten enmeeldauw hebben deze schimmelsde eigenschap
om na de infectie het blad tedoden en pas daarna
sporen opdood blad te maken die nieuwe infecties
kunnen veroorzaken.
Beide schimmels hebben een
voorkeur voor verouderd blad.
Op optimaal van
bemesting voorziene gewassen is de ontwikkeling van

26

deze schimmels aanvankelijk traag.
7.1 Bladvlekkenziekte
Debladvlekkenziekte komt algemeen voor op planten aan
het eind van de uitstoelingsperiode. Wie demoeite
neemt om al in februari ofmaart in het veld te gaan
kijken, vindt dan vrij gemakkelijk halfdode blaadjes
met witachtige vlekken vol met kleine zwarte puntjes,
de vruchtlichamen van de schimmel. Hoede schimmel in
het veld komt isniet precies bekend. Zowel infectie
vanaf stoppelresten als infectie van buiten het perceel
lijkt mogelijk. Duidelijke haardvorming treedt niet
op. Waarschijnlijk vindt de eerste infectie al plaats
inde herfst. Eenmaal in het gewas aanwezig, kan de
schimmel zich vermeerderen met behulp van slijmsporen
die verspreid worden met opspetterende regendruppels.
Voor de infectie zijn langdurige natte perioden
noodzakelijk.
Omdat
in Nederland de eerste
voorjaarsmaanden relatief droog zijn verdwijnt de
bladvlekkenziekte uit het zicht,omdat de snelle groei
van de bladeren tijdens het schieten niet door de
schimmel bijgehouden kan worden. Pasna voltooing van
de bladgroei kan de schimmel bij voldoende vocht
langzaam, bladlaag voor bladlaag infecteren en
tenslotte de vlagbladeren bereiken. Zoals gezegd is
vocht alleen niet voldoende. Regen isnodig om de
sporen via spatten opde hogere bladeren te krijgen.
Aan het eind van het groeiseizoen kan de schimmel
aangetroffen worden tot op de vlagbladeren. Inde
meeste gevallen isde aanwezigheid van de schimmel dan
voornamelijk het gevolg van het natuurlijk verouderen
van de bladeren. Bestrijding heeft dan ook geen effect
op de opbrengst. Wel blijven de bladeren vaak wat
langer (geel)groen.
Wanneer de omstandigheden voor de schimmel in het

27

voorjaar gunstig zijn, veel regen en niet te lage
temperaturen,kunnen bij vochtig weer vrij snel na de
bloei de bladeren ernstig aangetast worden. De
versnelde afsterving van de bladeren kan leiden tot
verliezen van ongeveer 20%van de opbrengst. Dit komt
slechts zelden voor inons land. In 1981 werd echter
op sommige percelen de aantasting dermate hoog,dat
bestrijding zeker noodzakelijk was.
Demate van aantasting kort voor de bloei en de
weersomstandigheden in het voorjaar geven ons voldoende
houvast voor een betrouwbaar advies.
7.2 Kafjesbruin
het kafjesbruin lijkt in eigenschappen veel op de
bladvlekkenziekte. Hetaantastingsbeeld opde bladeren
isalleen met zekerheid van de bladvlekkenziekte te
onderscheiden als sporen aanwezig zijn en de microscoop
bij de hand. Het kafjesbruin tast vaak ook de
bladscheden al vroeg aan. Binnen EPIPREwordt geen
onderscheid gemaakt tussen beide schimmels. Van de
teler wordt alleen gevraagd vast te stellen ofer
bruine vlekken op de bladeren voorkomen.
Het kafjesbruin treedt meestal pas op tijdens het
schieten.
Van deze schimmel is bekend dat ze
gemakkelijk met het zaad kan overgaan.
Andere
infectiebronnen zijn stoppelresten enmogelijk wilde
grassen. Kenmerkend voor het kafjesbruin is het
vermogen om ook de aren aan te tasten. Bij zulke
aantastingen kan aanzienlijke schade optreden tot 30%
van de opbrengst toe.
Om dezelfde reden alsbijdebladvlekkenziekte is het
kafjesbruin meestal ongevaarlijk.
Wel zijn er
duidelijke verschillen tussen regio's. Op zand en
dalgrond ishetgevaar veel groter dan op klei. Ofde
schimmel na debloei opde aren overgaat hangt af van

28

de a a n t a s t i n g op de b l a d e r e n en het weer. Als de
a a n t a s t i n g b i j h e t in de aar komen a l algemeen op de
bovenste b l a d e r e n voorkomt en zware r e g e n s met s t e r k e
windvlagen optreden i s a a r i n f e c t i e zeer w a a r s c h i j n l i j k .
De mate van voorkomen van b r u i n e vlekken op de b l a d e r e n
en gegevens over r a s , bodem en weer in het v o o r j a a r
bepalen de aard van het EPIPRE-advies.
7.3 Bestrijding
Debestrijding vanbladvlekkenziekte wastotvoor kort
nog alonduidelijk. Eentraditionele "afrijpingsziekte
bestrijding" levert indepraktijkwelenig resultaat.
Sinds kort kan op grond van buitenlandse gegevens
vastgesteld worden dat voor kafjesbruin het middel
Captafol doeltreffend is. Voordebladvlekkenziekte
lijkt dit middel weinig effectief.
Maneb lijkt
redelijk te werken tegen bladvlekken ziekte. Wanneer
een EPIPRE bestrijdingsadvies gericht is tegen
bladvlekken (bladvlekken en/of kafjesbruin) alleen,kan
volstaan wordenmetCaptafol enManeb.
Bestrijdingsadviezen kunnen verwacht worden als meer
dan ongeveer 40 van de 120bladeren (40halmen)met
bladvlekken bezet zijn. Verschillen inras,bemesting,
CCC toepassing enweersomstandigheden zijn echtervan
grote invloed ophetadvies.
7.4 R a s v e r s c h i l l e n
Volledig bladvlekkenziekte resistente rassen zijn er
niet. Wel is erverschil indematevanvatbaarheid
tussen rassen. Opvallend isdatkortstrorassen meestal
duidelijk vatbaarder zijn dandewatlangere rassen.
Halmverkorting door middel vanCCCleidt tot verhoging
van de vatbaarheid. Aangenomen wordtdatbijkorte
gewassen debovenste bladeren sneller aangetast worden
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door de schimmel omdat de weg voor opspattende
regendruppelsmet sporen korter is.
8 Graan1uizen

Gedurende de l a a t s t e 10 j a a r z i j n b l a d l u i z e n in granen
telkenmale
de
oorzaak
geweest
van
behoorlijke
oogstdaling
en
komt
bestrijding
van
deze
schadeverwekkers s t e e d s vaker v o o r .
In West-Europa komen gewoonlijk d r i e soorten l u i z e n in
granen
en
grassen v o o r .
In afnemende orde van
b e l a n g r i j k h e i d z i j n d i t de g r o t e g r a a n l u i s ( S i t o b i o n
a v e n a e ) , de r o o s - g r a s l u i s (Metopolophium dirhodum) en
de v o g e l k e r s l u i s (Rhopalosiphum p a d i ) .
Deze l u i z e n
komen in a l l e granen voor en hebben met name in tarwe
a a n l e i d i n g gegeven t o t b e s t r i j d i n g s m a a t r e g e l e n . Zo i s
de g r o t e g r a a n l u i s in West-Europa gedurende de l a a t s t e
j a r e n de b e l a n g r i j k s t e plaag in w i n t e r t a r w e geweest.
Deze toename in b e t e k e n i s l a n d e l i j k en i n t e r n a t i o n a a l
heeft a a n l e i d i n g gegeven t o t de v e r o n d e r s t e l l i n g d a t de
veranderingen in de t a r w e t e e l t gedurende de l a a t s t e 10
j a a r daarvoor de b e l a n g r i j k s t e oorzaak z i j n . Door een
hoger
stikstofniveau
blijft
de
plant
langer
a a n t r e k k e l i j k voor de l u i z e n .
Men vermoedt ook d a t
door het toenemend gebruik van b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n het
a a n t a l n a t u u r l i j k e vijanden gedaald i s .
8. 1 Levensloop
De l e v e n s c y c l u s
van
deze
luizen
en
hun
waardplant-voorkeur kan erg s t e r k v e r s c h i l l e n .
De
r o o s - g r a s l u i s en
de
vogelkersluis
wisselen
van
w a a r d p l a n t , de g r o t e g r a a n l u i s daarentegen b r e n g t het
h e l e j a a r door op grassen of g r a n e n .
Vrijwel a l l e
l u i z e n vertonen een voorkeur voor een bepaald d e e l van
de w a a r d p l a n t .
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De grote graanluis vertoont
voor de aar van grassen en
beperkt zich meestal t o t
vogelkersluis
zowel op
aangetroffen wordt.

een duidelijke voorkeur
granen. De r o o s - g r a s l u i s
de bladeren, t e r w i j l de
blad,
stengel
a l s aar

Hoewel er veel bekend i s van de veranderingen in de
t i j d van luizenaantallen in de lucht, i s er toch weinig
bekend van de trek (migratie) van graanluizen en i s er
vrijwel
n i e t s te zeggen over de omvang van de
luizenvluchten. Nog moeilijker i s h e t , i e t s te zeggen
over de herkomst van de rondtrekkende luizen. De
aantallen luizen verschillen van jaar
tot
jaar
aanzienlijk. Ook de verhouding waarin de verschillende
soorten voorkomen kan van jaar tot jaar en van veld t o t
veld v e r s c h i l l e n .
Toch i s de grote graanluis gedurende de afgelopen jaren
in Nederland steeds het meest t a l r i j k geweest. Alleen
in 1979 was de roos-grasluis het meest belangrijk. Met
name in het westen van het land werden toen zeer grote
aantallen
roos-grasluizen
in
de
wintergranen
aangetroffen;
de grote graanluis bereikte in dat jaar
niet zulke hoge a a n t a l l e n .
De eerste luizen worden in wintertarwe gewoonlijk in
mei gevonden en een gestage opbouw van de populatie kan
vanaf dat ogenblik plaatsvinden. Eerst rond de bloei
worden doorgaans aanmerkelijke aantallen gevonden en
vanaf dat moment vindt een bijzonder snelle toename van
de bladluizen-aantallen
plaats.
Een lang koel
groeiseizoen schept de mogelijkheid voor de luizen om
grote populatiedichtheden te ontwikkelen.
Tot het
l a a t s t toe geschikte gewascondities kunnen d i t effect
nog vergroten. Warme jaren zoals 1976, geven een zeer
snelle toename van luizen aantallen te zien, die qua
niveau niet of nauwelijks v e r s c h i l t van de jaren 1979
en 1978. Ook het gewas versnelt z'n ontwikkeling in
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warme jaren, zodat in vrijwel alle van de tot nu toe
bestudeerde seizoenen de top van de luizenpopulatie in
laat-melkrijp viel. Deverschillen tussen individuele
velden kunnen erg groot zijn, hetgeen verklaard kan
worden door de effecten van natuurlijke vijanden,
plantconditie en beginsituatie.
8.2 Natuurlijke vijanden
Roofvijanden
Bijde roofvijanden van luizen moet een onderscheid
worden gemaakt tussen de roofvijanden die meerdere
soorten insekten belagen en de roofvijanden die een
duidelijke voorkeur vertonen voor graanluizen. Totde
roofvijanden die een duidelijke voorkeur hebben behoren
de
lieveheersbeestjes, de zweefvliegen en de
gaasvliegen.
Andere roofvijanden
zijn
vooral
loopkevers en in uitzonderlijke gevallen roofwantsen.
Het lieveheersbeestje wordt in Europa algemeen als de
belangrijkste
rover onderkent.
Vele miljoenen
lieveheersbeestjes kunnen onder gunstige omstandigheden
zich in tarwevelden ontwikkelen en zichna deze periode
concentreren in kuststreken. Devolwassenen komen in
het vroege voorjaar in de tarwevelden, waar ze
afhankelijk van de voedselsituatie,snel oflangzaam de
vruchtbare leeftijd bereiken. De eieren worden in
pakketjes van 40-50 gelegd. De consumptie door de
volwassen lieveheersbeestjes isniet gering,maar ook
de larven leveren een behoorlijke bijdrage. De larven
consumeren ongeveer 300 larven van de graanluis om hun
ontwikkeling van ei tot pop te volbrengen. Doorgaans
komen de lieveheersbeestjes pas in het naseizoen in
onze tarweakkers voor. Waarschijnlijk spelen deze
rovers
vooral
tijdens
de neergang van de
luizenpopulatie een belangrijke rol.
Delarven van zweefvliegen die inde tarwevelden worden
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gevonden komen indemeeste Europese landen minder vaak
voor dan de lieveheersbeestjes. Toch zijnmet name in
Nederland de larven van zweefvliegen veelvuldig
aanwezig. Devolwassenen leven van stuifmeel en nectar
en zijngeen luizeneters. Devraatcapaciteit van deze
talrijke groep van luizeneters is waarschijnlijk even
groot alsdie van lieveheersbeestjes,maar veel minder
goed onderzocht.
Degaasvliegen overwinteren als pop in huizen en in het
voorjaar zetten de volwassenen hun eieren in het
tarwegewas af. Uit deze eieren komen larven die
bijdragen aan de luizenconsumptie,die in de orde van
grootte van 25 luizen per dag ligtbij een temperatuur
van 20 C,onder rijke voedselomstandigheden.
Loopkevers blijken een bijzonder grote gevoeligheid te
vertonen voor de ingraanvelden veelvuldig toegepaste
bestrijdingsmiddelen en dit verklaart waarschijnlijkde
teruggang in aantallen in graanvelden gedurende de
laatste jaren.
Parasieten
Een groot aantal sluipwespen kan een luizenpopulatie
belagen. Tenminste 23verschillende parasietensoorten
zijn tot nu toe in de 3 meest voorkomende
graanluizensoorten waargenomen. Het isnog niet bekend
in welke mate ze van belang zijn als natuurlijke
vijand. Evenals bijde roofvijanden zijn ze tijdens de
periode van kolonisatie van grote betekenis.
De
sluipwespen leggen een ei inde larve van een luis.
Het ei komt uit en de larve van de sluipwesp ontwikkelt
zich binnen in de larve van een luis en vreet deze van
binnen uit op. Opden duur gaat de luis dood en word
gemummificeerd. Uit deze mummie komteen volwassen
sluipwesp.
Schimmels
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Vrijwel ieder jaar worden vele luizen gedood door
schimmels behorende tot het geslacht Entomophtera. Een
schimmelspore komt op een luis rerecht,kiemt en dringt
binnen inde luis. De schimmel ontwikkelt zich verder
in de luis,die daar opden duur aan dood gaat.
8.3 Oogstverliezen door luizen
Bij optreden van luizen stelt de teler 2 vragen. Ten
eerste zal de luizenpopulatie zich zodanig ontwikkelen
dat een bestrijding nodig is en ten tweede welke
bestrijdingsmethode ishetmeest geschikt?
Op de laatste vraag isop ditmoment nog slechts een
antwoord mogelijk: selectieve insecticiden (d.w.z.
insecticiden die alleen luizen doden en andere
insectensoorten ongemoeid laten). Andere methoden om
de luizenpopulatie onder contole te krijgen zijn nog
niet praktisch toegepast. Op proefveldschaal zijn wel
successen geboekt met Entomophtera soorten maar deze
methode staat nog inde kinderschoenen.
Wat betreft de eerste vraag ishet antwoord moeilijker.
De verliezen alsgevolg van bladluizen woeden bepaald
door de luizendichtheid,de tijd van aanwezigheid en
door de heersende weersomstandigheden. Ook het
gewasontikkelingsstadium waarin luizen actief zijn, is
belangrijk. Uit onderzoek isnu ook gebleken dat de
schade veroorzaakt door luizen ook sterk afhangt van
het opbrengstniveau. Daardoor ishet nietmogelijk een
schadedrempel te geven die geldt voor
alle
opbrengstniveau's.
Er kunnen direkte (primaire) verliezen optreden door de
consumptie van assimilaten door de luizen,waardoor de
assimilaten onttrokken v/orden aan de bladeren en niet
voor de korrelvulling beschikbaar komen.
Er treden ook secundaire effecten op, namelijk het
effect van met name de afscheidingsproducten van de
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luizen (honingdauw) op de fotosyntetische a c t i v i t e i t
van de bladeren, de versnelde veroudering en de
bevordering van schimmelgroei op bladeren.
Het effect van de luizen komt grotendeels in het 1000
korrelgewicht t o t u i t i n g , a l s gevolg van de doorgaans
l a t e gewasontwikkelingsfase
waarin
luizen
hun
a c t i v i t e i t uitoefenen. Ook kan het eiwitgehalte van de
korrels sterk worden beinvloed.
Door uitvoerig onderzoek i s ook bekend wanneer de
luizen de meeste schade aanrichten (zie tabel 1).
periode

aandeel t o t a l e schade

bloei - waterrijp

minder dan 10 %

waterrijp - vroeg rnelkrijp

10 t o t 60 %

vroeg melkrijp-laat rnelkrijp 40 t o t 60 %
na l a a t

rnelkrijp

minder dan 20 %

Tabel 1. Aandeel in de t o t a l e schade, die luizen kunnen
veroorzaken, in de verschillende p l a n t s t a d i a .
8.4 Voorspellen en bestrijden
Sedert de ernstige luizenplaag in de tweede helft van
de zestiger jaren is er op verschillende plaatsen
geprobeerd te voorspellen of de luizen in schadelijke
aantallen
zouden voorkomen. De enig betrouwbare
methode i s veldwaarneming over de immigratie. De
onmogelijkheid met eenvoudige v u i s t r e g e l s te werken
heeft de onderzoekers gedwongen tot een nadere analyse
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met behulp van computermodellen.
Op basis van deze modellen zijn rekenregels ontwikkeld
die kunnen worden gebruikt om de populatieomvang en het
t i j d s t i p van de populatiepiek ongeveer 3 weken van te
voren vast te s t e l l e n .
Hierdoor kan een schatting
gemaakt worden van de te verwachten opbrengstderving,
daar er een verband bestaat tussen het aantal luizen
per halm en de opbrengstderving in kg/ha. Deze r e l a t i e
geldt voor het totaal aantal luizen per halm (ongeacht
welke soort g r a a n l u i s ) .
Daar het erg moeilijk i s om luizen te t e l l e n , i s er
nagegaan of er een r e l a t i e bestaat tussen het
percentage halmen dat bezet i s door luizen en het
gemiddeld aantal luizen per halm. Deze r e l a t i e b l i j k t
v r i j eenvoudig te z i j n .
Met behulp van bovengenoemde rekenregels en de
schaderelatie kan dan worden vastgesteld hoe groot de
te verwachten opbrengstderving i s . In EPIPRE zijn deze
r e l a t i e s verwerkt en wordt een kosten-baten analyse
uitgevoerd voor t o t een bestrijdingsadvies
wordt
overgegaan .
9 Wat z i t niet in EPIPRE
EPIPRE i s nu een tamelijk volledig adviessysteem voor
bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. Toch
zijn er ziekten en plagen die niet in EPIPRE opgenomen
zijn.
Voor a l l e duidelijkheid
noemen we de
belangrijkste daarvan.
Oogvlekken ziekte
Bestrijding van deze ziekte dient te geschieden a l s
15-20% van de halmen aan het eind van de u i t s t o e l i n g
oogvlekken vertonen.
36

Fusarium enSneeuwschirnmel
Deze schimmeis kunnen kiemplantaantastingen
en
aaraantastingen veroorzaken. De kiemplantaantastingen
kunnen voorkomen worden door goede zaadontsmetting.
Tegen aaraantastingen bestaan (nog) geen effectieve
bestrijdingsmiddelen.
Insecten alsgalmuggen,tarwehaantje en mineervliegen.
In de praktijk zijn deze insecten vrijwel altijd
onbelangrijk. Mocht U vermoeden datUongewoon hoge
aantastingen inuwperceel heeft raadpleeg daneerstde
voorlichting,voordat Utotbestrijding overgaat.
10Afrijpingsziekten
Afrijpingsziekten (door EPIPRE blad- en aarziekten
genoemd) zitten wel inEPIPRE. Onze adviezen hebben
betrekking op vrijwel alle belangrijke blad- en
aarziekten en luizen, die indeafrijpingsfase voor
kunnen komen. Zwartschimmels zijn niet inhet systeem
opgenomen, maar deze schimmels komen voornamelijk voor
op plaatsen diealdoor andere schimmels zijn aangetast
en richten weinig schade aan. Wij gebruiken de
verzamelnaam afrijpingsziekten niet meer,omdat doorde
waarnemingen van deteler perperceel bekend iswelke
ziekte vanbelang is,zodat gericht bestrijden mogelijk
is.
11Hetweer
Het w e e r s v e r l o o p h e e f t g r o t e invloed op de u i t b r e i d i n g
van z i e k t e n en p l a g e n . Dit houdt een beperking in voor
de a d v i s e r i n g . Voorspellen op zeer l a n g e t e r m i j n wordt
daardoor onbetrouwbaar. Daarom a d v i s e r e n wij voor een
beperkte periode.
We maken d a a r b i j geen g e b r u i k van de w e e r s v o o r s p e l l i n g
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op korte termijn,aangezien die slechts voor 2-3 dagen
enigzins betrouwbaar is. Wel kunnen we zonodig
beschikken over de weersgegevens van de tijd
voorafgaand aan de adviesdatum.
Maar daar uw
waarnemingen van ziekte-en luisaantastingen en van het
ontwikkelingsstadium van het gewas een weergave zijn
van de invloed van het weer op deze faktoren,hebben we
deze weersgegevens meestal niet nodig.
Door voor een beperkte periode te adviseren zijn de
adviezen voldoende betrouwbaar. Na afloop van zo'n
periode moet dan weer een nieuwe waarneming gedaan
worden en wordt een volgend adviesgegeven. De periode
tussen waarnemingen is
afhankelijk
van
het
ontwikkelingsstadium ende aantasting, 7tot 21 dagen.
12Ontwikkelingsschaal
12.1 Inleiding
De intensivering van de graanteelt maakt het
noodzakelijk dat u alsteler een goede kennisvan de
gewasontwikkeling heeft. Degewasontwikkeling is vast
te leggen aan de hand van uiterlijke kenmerken van de
groeiende plant. Deverschillende stadia van de plant
worden inontwikkelingsschalen vastgelegd. Aan de hand
van deze schalen kunt ude benodigde teeltmaatregelen,
zoals bemesting,onkruid- en ziektebestrijding,op het
juiste moment nemen. Het spreekt voor zich dat deze
methode van werken iste prefereren boven het werken
met de normale kalender. Verschillen in ras,zaaidata,
gebied en weertype bepalen de gewasontwikkeling.
Daardoor kunt umet behulp van alleen maar een kalender
onmogelijk de ontwikkelingsstadia bepalen.
Demeest bekende ontwikkelingsschaal in Nederland isde
Feekesschaal die voor tarwe isontworpen. Aan deze
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schaal
zijn
wel
wat
bezwaren
verbonden.
De
beschrijving
van de e e r s t e o n t w i k k e l i n g s s t a d i a i s
namelijk n i e t g e d e t a i l l e e r d genoeg.
I n t e r n a t i o n a a l g e b r u i k t men dan ook een andere schaal
en wel de Decimale code.
Hier z i j n a l l e s t a d i a
u i t g e b r e i d beschreven.
Bovendien heeft de Decimale
code het voordeel d a t deze schaal ook van t o e p a s s i n g i s
voor g e r s t , rogge en h a v e r . Bij EPIPRE zal de Decimale
code woeden g e h a n t e e r d . Dit omdat men verwacht d a t ook
in Nederland deze schaal de Feekesschaal zal gaan
vervangen.
12.2 Decimale code
De Decimale code i s opgebouwd u i t een g e t a l van
cijfers.
Het
e e r s t e c i j f e r g e e f t aan in

twee
welke

groeiperiode de plant is, het tweede getal geeft
gedetailleerd aan in welk stadium de plant zich binnen
de bepaalde groeiperiode precies bevindt, bij
voorbeeld:
Stadium 32:
-3 betekent de periode van stengelstrekking.
-2betekent 2e knoop voelbaar.
Stadium57:

-5 b e t e k e n t de p e r i o d e van in de aar komen.
-7 b e t e k e n t 75% van de aar z i c h t b a a r .
Bij het v a s t s t e l l e n van het stadium wordt a l t i j d
uitgegaan
van de h o o f d s t e n g e l .
De codes met de
b i j b e h o r e n d e omschrijving van de s t a d i a van zowel de
Decimale code a l s de Feekesschaal v i n d t u op het
vouwblad.
De 10 h o o f d s t a d i a z i j n :
0
1
2

Kieming
Kiemplantontwikkeling
Uitstoeling
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3
4
5
6
7
8
9

Stengelstrekking (schieten)
Aarzwelling
Inde aar komen
Bloei
Melkrijping
Deegrijping
Afrijping

12.3Bepalen van hetgewasstadium
Om het stadium waarin een gewas zichbevindt nauwkeurig
te bepalen moeten plantenmonstersworden genomen. Om
een duidelijk beeld van het hele gewas te krijgen is
het beste diagonaal over het veld te lopen en
regelmatig een plantenmonster te nemen. Neem bij
voorkeur geen planten die groeien opde kopakkers,in
of vlak naast rijsporen of rijbanen en van die delen
van het perceel die te nat zijn door wateroverlast.
Het ontwikkelingsstadium wijkt opdeze plaatsen vaak af
van het overgrote deel van het perceel. Bij
bemonstering vroeg in het seizoen ishet aan te bevelen
de jonge plantjesmee naar huis te nemen (bij voorbeeld
in een plastic zak)om thuisbij de kachel het stadium
vast te stellen. Zodra de eerste knoppen voelbaar zijn
(31) kan vaststelling van het stadium snel en
betrouwbaar in het veld plaatsvinden.
Daar hetvooral moeilijk isom de stadia goed vast te
stellen in de periode na de bloei,hebben we inde
computer ingebouwd dat uw waarneming t.a.v.
het
plantstadium na de bloei gecontroleerd wordt op
afwijkingen. We leggen daartoe een waarneming van een
gewasstadium dat wel makkelijk te herkennen is,zoals
b.v. begin bloei,vast inde computer en berekenen van
daaruit m.b.v.
klimaatgegevens wat het juiste
ontwikkelingsstadium rnoetzijn. Alshet stadium dat u
waargenomen heeft veel afwijkt van dit berekende
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Stadium,wijzigen wij uw waarneming.
Alsdit voorkomt,zullen wij udat steedsmelden op het
advies, zodat u kunt reageren als u hetmet deze
correctie niet eensbent.
Deze laatste stadia zijn van groot belang om vast te
stellen of bestrijding van bruine roest en vooral
luizen nog zin heeft.
13Risico's_en verzekering
Bijgesprekken over bestrijding van ziekten en plagen
vallen vaak de termen risico en verzekering. Vooral
wanneer het routinematige bespuitingen betreft. Men
beschouwt dan een bestrijding van bijvoorbeeld blad-en
aarziekten,ook wanneer weinig ofgeen ziekten aanwezig
zijn als een verzekering tegen eventueel later nog
optredende of uitbreidende ziekten en plagen.
Voor sommige gewassen is zo'n benadering zinvol,
bijvoorbeeld spuiten tegen de aardappelziekte,ook al
isde ziekte nog niet aangetroffen. In zulke gevallen
zijn de kosten van bestrijding gering in verhouding met
het financiële risico dat men loopt. Een geringe
aantasting door de aardappelziekte kan de prijs van het
produkt sterk verlagen en het verlies is groot. Bij
granen ligt dit echter heel anders. De prijs van het
produkt wordt vrijwel volledig bepaald door het gewicht
en nietdoor demate van aantasting.
Uit Nederlands onderzoek naar het effect van een
routinematige bestrijding van blad- en aarziekten
blijkt dat in demeeste gevallen zo'n bestrijding niet
kostendekkend is. Er wordt financieel verlies op
geleden. Indie gevallen, waarin wel kostendekkende
opbrengst verhogingen verkregen worden, isde netto
winst veelal gering. Het risico is laag. Daarbij
moeten we bedenken datmeedoen aan EPIPREdit risico
nog veel kleiner maakt,omdat dan een advies geleverd
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wordt op grond van gedetailleerde kennis over ras,
bodem,N-bemesting aantasting e. d., waardoor de kans
op winst,alsmen spuit,terwijl het advies was om niet
te spuiten,uiterst klein wordt.
Opdeze manier probeert EPIPREde teler zekerheid te
geven. De zekerheid dat geen verlies geleden wordt
door uitde hand lopende ziekten en plagen en de
zekerheid dat geen overbodige bestrijdingen worden
uitgevoerd.
14Fouten

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Ook bij
EPIPRE worden fouten gemaakt. Deoorzaakdaarvan ligt
in het voorspellende karakter van de advisering en in
het feit dat onze kennis van de ziekten en plagen en de
gewasgroei lang niet altijd compleet is. Ook kan het
voorkomen dat de gegevens over de percelen ofde
waarnemingen teonnauwkeurig zijn.
Een adviessysteem als EPIPRE is alleen dan bruikbaar
voor de praktijk als het aantal fouten klein isen de
gevolgen van de fouten niet tegroot.
We kunnen twee soorten fouten onderscheiden. De eerste
soort is een adviesom niet te spuiten,als achteraf
blijkt dat bestrijden wel noodzakelijk was. De tweede
soort is een advies om te spuiten als achteraf blijkt
dat spuiten overbodig was.
Een fout van de eerste soort kunnen we zien. De
aantasting laat in het seizoen wordt hoger dan we
voorspelden op hetmoment dat het advies gegeven werd.
De afgelopen jaren hebben we opgrote schaal laat in
het seizoen percelen bezocht om dat te controleren.
Slechts in 1-2% van de gevallen werden hogere
aantastingen aangetroffen dan verwacht. Het netto
verlies werd geschat inde orde van 100-200kg/ha.
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Een fout van de tweede soort kan jeniet zien en moet
vastgesteld worden in proeven met een niet ofminder
gespoten controle. Uitde beschikbare proefresultaten
blijkt dat mogelijk met betrekking tot adviezen voor
bestrijden van meedauw nog te vroeg geadviseerd wordt
om een bestrijding uit tevoeren. Ookhier ligt het
verlies ten gevolge van een overbodige bestrijding in
deorde van 100-200kg/ha.
Het vaststellen van fouten in de advisering in
praktijkpercelen is eigenlijk alleen mogelijk in een
proef (zie proeven). Wanneer Uals teler meent dat een
advies foutief geweest is,doet Uer verstandig aan om
2-3 weken na het adviesde aantasting in Uw perceel
vast te stellen volgensde voorgeschreven telmethodeen
het resultaat aan ons te melden. We kunnen dan
proberen gezamelijk de oorzaak van de fout op te sporen
en zomogelijk voor de toekomst te verhelpen.
15Proeven
De Epipre adviezen worden elk jaar zomogelijk getoest
in een aantal vergelijkingsproeven uitgevoerd op
proefbedrijven. Zulke proeven vinden wij noodzakelijk
als middel om de vinger aan de pols te houden met
betrekking tot onze praktijkadvisering. Aan deze
proeven worden hoge eisen gesteld van betrouwbaarheid.
De proefresultaten worden aan
de
deelnemers
gepresenteerd als er duidelijke conclusies aan
verbonden kunnen worden.
Er zijn verscheiden telersdie zelf graag de Epipre
adviezen willen vergelijken met hun eigen inzichten
over bestrijding in wintertarwe. We vinden dat een
goede zaak. Men moet dan echter zo'n proef van te
voren goed doordenken en nauwkeurig uitvoeren om na
afloop een conclusie te kunnen trekken. Het
vergelijken van een strook gespoten volgens Epipre met
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een strook gespoten volgens een ander manier is
volstrekt onbetrouwbaar. Ook het aparte oogsten van
zulke stroken geeft geen bruikbare informatie. Men zal
bij het wegen verschil vinden,maar er is geen enkele
garantie dat gevonden verschillen iets temaken hebben
met verschil inbehandeling. Effecten van verschillen
in ligging, regelmatigheid en bodem kunnen vaak veel
groter zijn dan effecten van de behandeling. Enkele
tips voor het uitvoeren van proeven op praktijkpercelen
zijn:
1.Leg de proef aan op een regelmatig deel van het
perceel, in een aantal herhalingen.
2. Doe regelmatig waarnemingen op alle behandelingen,
tot laat in het seizoen.
3. Breng alleen verschil aan in ziektenbestrijding en/
of plaagbestrijding en niet in
bemesting en/of
onkruidbestrijding.
Geinterresseerde telers adviseren wij graag bij het
aanleggen en uitvoeren van zulke vergelijkingsproeven.
16V/atdoet de computer
De computer isslechts een hulpmiddel. De computer
voert opdrachten uit van degene die hem bedient. Uit
zichzelf doet de computer niets. Wij hebben een aantal
programma's gemaakt voor de computer, zogezegd een
serie opdrachten, die ons van dienst zijn u te
adviseren.
Allereerst gebruiken wij de computer als een soort
archief van alle gegevens die we van de verschillende
percelen hebben. We bergen eerst uwnaam,uw adres en
de perceelsgegevens van uw percelen op. Inde loopvan
het seizoen worden degegevens van de veldwaarnemingen,
de bemestingen en de bespuitingen e^bijgeschreven en
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natuurlijk ookde adviezen die we verstuurd hebben.
Elke keer alswe een waarneming binnenkrijgen,berekent
de computer op grond van de waarneming wat de kosten
zullen zijn. Wanneer de kosten kleiner dan of gelijk
zijn aan de te verwachten meeropbrengst ten gevolge
van,dan volgt een spuitadvies. Zoniet dan volgt het
verzoek om een nieuwe waarneming na een aantal dagen.
Als u kort voor of direkt na de waarneming een
bestrijding hebt uitgevoerd en umeldt ons dat opde
waarnemingskaart, dan zullen wij in het advies
vermelden, als de aantastingen daar aanleiding toe
geven,dat deze bestrijding in overeenstemming was met
het EPIPREadvies.
Ook zullen wij,indien nodig,op het advies aangeven,
wanneer wijhet bijmengen van Maneb zinvol achten. De
tussenpauzen tussen de waarnemingen worden ook met
behulp van de computer berekend. De tussenpauzen
hangen afvan de aantastingen die u aantrof en het
ontwikkelingsstadium van hetgewas.
Inde programma's zit onze kennis over ziekten en
plagen verwerkt. Door die kennis per perceel toe te
passen op grond van degegevens van het perceel krijgen
we perceelsgerichte adviezen
Door de hoge snelheid van het rekenwerk van de
computer, zo'n 10adviezen per seconde,kunnen we heel
veel percelen aan. Ookhetmaken van de kaartjes gaat
met behulp van de computer via een automatische
drukmachine.
Herhaalde verzoeken
Omdat weook in decomputer vastleggen wanneer u een
nieuwe veldwaarneming moet verrichten kunnen we elke
dag na laten zoeken wie te laat isen aan zo iemand een
herhaald verzoek versturen. Datdoen weoverigens pas
als ueen aantal dagen te laat bent. In beginsel
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vragen wij de waarnemingen te verrichten of voor
donderdag of voor zaterdag. Wanneer wij dan de dinsdag
respectievelijk de donderdag erna geen kaart ontvangen
hebben versturen wij een herhaald verzoek.
We
korrigeren daarbij voor feestdagen.
17Wat tedoen met een advies?
Wanneer ueen advies thuis krijgt ishet raadzaam eerst
even te controleren of de waarnemingscijfersopde
advieskaart overeenkomen met de cijfers zoals u ze
opgegeven heeft. Het komt wel voor dat een typefout
gemaakt wordt. Alsde cijfers niet kloppen,»"aden wij
u aan even tebellen,zodat wedegoede cijfers opnieuw
aan de computer geven voor een hernieuwd advies.
Aangenomen dat de cijfers kloppen, raden wij u
uiteraard aan het advies op te volgen.
Er kunnen redenen zijn om van het advies af te wijken.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid daarover te
beslissen. Wijgeven hier enkele voorbeelden.
Uheeft een advies ontvangen om over 7 dagen een
bestrijding uit te voeren. U verwacht echter dat
volgende weeknauwelijks ofgeen tijd aanwezig is de
bespuitingen uit te voeren. In zo'n geval beslist ude
bespuiting eerder uit te voeren om redenen van
bedrijfsvoering.
Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van een nieuwe
veldwaarneming op een tijdstip dat ongelegen komt.
Eerder waarnemen en insturen isaltijd mogelijk. Ook
kan voorkomen dat kort na ontvangst van een adviesom
(nog)niet te spuiten de aantasting sterk lijkt te zijn
toegenomen, misschien hebt uwat te snel uw waarneming
verricht. In zo'n geval raden wij uaan om een nieuwe
telling uit te voeren en deze snel door tegeven,
zonodig per telefoon.
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Tenslotte kan het voorkomen dat uop vakantie gaat en
vlak voor het vertrek twijfelt over de noodzaak van
bestrijden. Aangezien u 3weken weg bent, besluit u
voor de zekerheid tochmaar te spuiten,als aanvullende
reisverzekering.
Het afwijken van adviezen heeft geen gevolgen voor de
kwaliteit van de later komende adviezen,zolang umaar
opgeeft wat ugedaan heeft.
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