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Inleiding

Proefopzet en uitvoering

Met name in natte perioden kunnen de schimmelziekten Botrytis cinerea en Sclerotinia sclerotiorum
ernstige schade enopbrengstderving veroorzaken in
hennep (Meijer ende Meijer, 1990). VanBotrytis is
bekend dat deze schimmel vooral optreedt onder
koude ennatte omstandigheden. Indevier jarenvan
dit hennepproject (zie de inleiding van de proef
"Zaaitijdstip vanvezelhennep" inditjaarboek) sloeg
Botrytis inderdaad hevig toe in de koele en natte
maandjuni van 1990enindezomer van 1993. In de
warme endroge zomers van1991 en 1992 was de
aantasting gering.

De volgende spuitregimes werden metelkaar vergeleken:
- niet spuiten;
- één keer spuiten bij50% grondbedekking;
- twee keer spuiten, bij 50% grondbedekking en10
dagen daarna.
Vaker spuiten isvanwege degewashoogte met een
gewone veldspuit inpraktijk niet uitvoerbaar, hoogstwaarschijnlijk economisch niet rendabel envoorhet
milieu niet verantwoord. Daarom is deze mogelijkheid niet onderzocht. Als fungicide werd het middel
vinchlozolin + uitvloeier gebruikt (in de praktijk niet
toegelaten in hennep). De factor spuitregime werd
gecombineerd mettwee rijenafstanden: 12V2 cmen
25cm.

Botrytis-aantasting vindt vooral plaats opdestengel.
Eerst ontstaat een manchet van grauw schimmelpluis, meestal opofvlakbij een stengelknoop. Op de
aangetaste plek sterft hetstengelweefsel af,waarna
de plant boven de aangetaste plek verlept, vaak
knakt en uiteindelijk afsterft.
Sclerotinia werd veel minder waargenomen dan
Botrytis. Deze schimmel vormt eenwitmanchetvan
schimmelpluis omdestengel metdaarin de kenmerkende zwarte "rattekeutels". Door Sclerotinia aangetaste planten waren ook door Botrytis aangetast.
Dode planten betekenen opbrengst- en kwaliteitsverlies. Eendeel vande dode planten is geknaktdan
wel gelegerd enblijft bij machinale oogst achter op
het veld. Dode planten die wel worden geoogst,
kunnen dekwaliteit vandepapierpulp verslechteren,
omdat devezels van deze planten zijn aangetast.
In 1991 t/m 1993 werd ineen proef opROC 't Kompas nagegaan of preventief spuiten meteen fungicide in het begin vanhet groeiseizoen de aantasting
door bovengenoemde schimmels konverminderen.

De proef werd uitgevoerd opveenkoloniale dalgrond,
na voorvrucht aardappelen. De afmeting vande
bruto-veldjes bedroeg 1 5 x 1 5 meter omdekansop
verspreiding van schimmelsporen vanuit onbehandelde veldjes naar hetmidden vandebehandelde veldjes teverkleinen. In 1991 en1992 werd indevierde
week van april 30kgzaad perhavanhetrasKompolti Hybrid TC verzaaid. Dit ras is wat gevoeliger
voor Botrytis. In 1993 werd eind april 25 kgper ha
gezaaid vaneenmengsel bestaande uit 80% j Kompolti Hybrid TC en 20% Kompolti. De stikstofgift
bedroeg 100 kgperhain 1990 en120kgperha in
1991en1992. Erwerd geen onkruidbestrijding uitgevoerd omdat de hennep het onkruid goed 'onderdrukte'.
In de eerste week vanseptember werd in het midden vanelkbruto-veldje eennetto-oppervlakte van2
x 1 meter geoogst. Daarbij werden alle levende planten één cm boven de grond afgeknipt en geteld.
Hiervan werd de drogestofopbrengst en het stengelaandeel bepaald. Ook hetdrooggewicht van de
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dode planten werdvastgesteld.
Het effect van rijenafstand en/of spuitregime isals
significant aangemerkt indien de bij de F-waarde
behorende overschrijdingskans < 0,05. De in de
tabellen vermelde LSD-waarden zijn gebaseerd op
een tweezijdige t-toets waarbij p< 0,05.

Resultatenendiscussie
Het groeiseizoen 1991was van normale temperatuur. Meien juni waren kouder dangemiddeld, juli
was ergwarm enaugustus was warmer dan gemiddeld. De ziektedruk van Botrytis was laag. Op12juli
1991 werd hetgewas getroffen door storm enharde
regen, waardoor ongeveer een derde deel vande
planten knakte. Een groot deel van de geknakte
plantenwas bijdeeindoogst dood.
Het groeiseizoen 1992 was uitzonderlijk warm.Het
gewas leek weinig last te hebben vandedroogtein
de zomermaanden enBotrytis trad nauwelijks op. De
opbrengst washoog.
Het groeiseizoen 1993 kenmerkte zich door een
warme, zonnige voorzomer, die voor een snelle
begingroei zorgde. Na begin juli volgde echter een
zeer natte en koele periode die tot in het najaar
duurde. Hierdoor wasde ziektedruk van Botrytis in
de zomer van 1993 hoog. Eindjuni was inhet gewas
al Botrytis-aantasting te bespeuren, die in juli en
augustus uitbreidde.
Voor alle drie proefjaren zijn deopkomst, het gemiddelde aantal levende planten en de drogestofopbrengsten van levende en dode planten weergegeven intabel 98.

Een nauwere rijenafstand leidt tot een snellere
grondbedekking, zodat ook een betere onkruidonderdrukking mag worden verwacht. Rijenafstand had in
geen van de drie proefjaren effect op het aantal
levende planten bijdeoogst, de drogestofopbrengst
en het stengelaandeel in de drogestof. Ookopde
opbrengst aan dode planten hadhetgeen effect.Er
traden geen interactie-effecten op met spuitregime
en/of jaar. Dit resultaat vanrijenafstand stemt overeen metdatvaneenproef in 1991 en1992 op het
PAGV (VanGeel en VanderWerf, 1993).
Het aantal levend geoogste planten endedrogestofopbrengst wasin 1993lager danin 1992. Gelet op
.het verschijnsel zelfdunning inhennep, zou erbij het
lagere opbrengstniveau in 1993 juist een hoger aantal levende planten moeten zijn overgebleven dan in
1992 (zie Stikstofbemesting van vezelhennep;Van
der Werf, 1994). Omdat dit niet hetgeval was, moet
er een andere oorzaak zijnvoor de hoge piantstertte:
waarschijnlijk Botrytis. Opmerkelijk enniet te verklaren is de vrij lage opbrengst aan dode planten in
1993,dienauwelijks hoger was dan in1992.
Alleen in 1993hadden de preventieve bespuitingen
een significant effect opde opbrengsten vanlevende
en dode planten (tabel 99).Opmerkelijk wasindat
jaar datdeopbrengst bijéénkeer spuiten wathoger
was dan bijtwee keer spuiten. Hoewel geen zichtbare gewasschade werd waargenomen, waren twee
bespuitingen met het gebruikte middel + uitvloeier
mogelijk watte agressief voor het gewas, waardoor
enige groeiremmingoptrad.
In 1991 en 1992 hadpreventief spuiten geen effect
op hetaantal levende planten bijdeoogst endeopbrengsten van levende en dode planten. Gemiddeld

Tabel98. Opkomst, aantal levende endode hennepplanten bij deoogst endedrogestofopbrengsten in 1991,1992en 1993(gemiddeld
voortweerijenafstandenendriespuitregimes).
1991

1992

1993

105

94

102

40

82

57

drogestofopbrengst levenplanten(ton/ha)

10,7

12,8

11,7

drogestofopbrengst dodeplanten(ton/ha)

1,16

0,45

0,53

2

aantalplantenper m naopkomst
aantallevendeplantenperm2bijdeoogst
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Tabel99. Invloedvanspultregimeopplantaantalenopbrengstvanvezelhennepin1993.
nietspuiten
2

éénkeerspuiten

tweekeerspuiten

LSD

51

62

59

n.s.

drogestofopbrengst levende
Dlanten(ton/ha)

11,2

12,3

11,7

0,4

stengelopbrengst (tonds/ha)

9,9

10,8

10,4

0,3

drogestofopbrengstdode
planten (ton/ha)

0,81

0,35

0,44

0,08

drogestofopbrengst levendeen
dodeplanten(ton/ha)

12,0

12,7

12,1

n.s.

levendeplantenper m bijdeoogst

Tabel100. Invloedvanspuitregimeopplantaantalenopbrengst
nietspuiten
2

vanvezelhennep(gemiddeldevan 1991, 1992en1993).
éénkeerspuiten

tweekeerspuiten

LSD

56

62

62

5

drogestofopbrengst levende
planten (ton/ha)

11,5

11.9

11,8

n.s.

stengelopbrengst (tonds/ha)

10,0

10,2

10,2

n.s.

drogestofopbrengstdode
planten (ton/ha)

0,89

0,66

0,60

0,11

drogestofopbrengst levendeen
dodeplanten(ton/ha)

12,4

12,6

12,4

n.s.

levendeplanten perm bijdeoogst

over de drie proefjaren hadhet enig effect ophet
aantal levende planten bijdeoogst: erbleven er zes
per vierkante meter meer over dan wanneer niet
werd gespoten (tabel 100).Preventief spuiten had
gemiddeld over dedrie proefjaren echter geen significant effect opde opbrengst aan levende planten,
noch opde stengelopbrengst. Welverminderde het
de dode-planten-massa meteenpaar honderd kilogram perha(tabel 100).
Preventief spuiten in hennep tegen Botrytis enSclerotinia blijkt veelal niet zinvol. Alleen in eenuitzonderlijk natte zomer, zoals in 1993, mageenpositief
effect worden verwacht. In de meeste jaren zal een
preventieve bespuiting geen of een gering effect
hebben enhetfinanciële saldo verlagen. Bovendien
zullen bij machinale oogst ookdedode planten voor
een deel worden meegeoogst, waardoor het fysieke
opbrengstverschil tussen wel en niet spuiten wordt

gereduceerd. In geen van dedrie proefjaren had het
spuitregime een significant effect opde gesommeerde opbrengst van levende endode planten (tabel99
en 100). Weliswaar beïnvloedt dood plantenmateriaal
de kwaliteit negatief, maar hetisopdit momentnog
niet duidelijk hoeditfinancieel voor de teler uitpakt.
Tot slot komen door veredeling misschien rassen
beschikbaar die minder vatbaar zijn voor Botrytis.

Conclusies
- Dekeuze voor een rijenafstand van\7>k of25 cm
voor vezelhennep heeft geen invloed opde totale
drogestofopbrengst en het stengelaandeel hierin.
121/2cmheeft devoorkeur, omdat bijdeze afstand
de beste onkruidonderdrukking door het gewas
mag worden verwacht.
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- Preventief spuiten tegen de schimmelziektenBotrytis cinerea en Sclerotinia sclerotiorum lijkt niet
zinvol.
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Summary
In field trials in the Netherlands a row width of 12%
cm or25 cmdid not affect (stem)yield.Nevertheless
12% cm seems best as the crop at this row distance•
covers the soil more quickly and hence a better
suppression of weedsmaybe expected.
Preventive spraying, early in the growing season,
against the fungi Botrytis cinerea and Sclerotionia
sclerotiorum (which can substantially decrease crop
yield) can not be recommended in the Netherlands.
In a field trial in 1991-1993it only improved yield in
thewet summer of 1993. In the otheryears it didnot
affect theyield.

