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Inleiding
Bladvlekkenziekte en koprot kunnen in uien grote
schade veroorzaken. De schade door bladvlekken
kan sterk variëren. Uitresultaten van onderzoek door
de SNUiF (Anonymus, 1976 tot 1987)kanafgeleid
worden datde schade kan oplopen tot 26%, maar
dat jaren zonder of met slechts een geringe opbrengstderving niet zeldzaam zijn. Dit beeld wordt
bevestigd door recenter onderzoek (De Visser,
1993). Koprot heeft voor het laatst op nationale
schaal ernstige schade veroorzaakt in 1985 en 1986
(Anonymus, 1988). Daarna heeft de ziekte alleen
incidenteel schade aan uien berokkend. Terbestrijding van bladvlekkenziekte wordt geadviseerd om
wekelijks preventief te spuiten. In hetkader van een
gewenste terugdringing van de afhankelijkheid van
gewasbeschermingsmiddelen, zoals neergelegd in
het meerjarenplan gewasbescherming (MJPG), isin
1988 gestart metonderzoek naar eensysteem voor
geleide bestrijding van bladvlekkenziekte. Inmiddels
heeft dit onderzoek eenwerkbaar systeem opgeleverd (De Visser, 1993). Ter ondersteuning vandit
systeem is onderzoek gestart omfungiciden te vinden waarmee de ziekte effectiever bestreden kan
worden dan met de middelen die op dat moment
toegelaten waren. Hetneveneffect vandeze middelen opkoprot isdaarbij eveneens onderzocht, omdat
het onvoldoende bekend is of en,zoja,metwelke
middelen koprot viagewasbehandelingen voorkomen
kan worden. In de literatuur worden als mogelijk
effectieve middelen benomyl (Koert en Tichelaar,
1972; Böttcher en Bochow, 1982) en vinchlozolin
(Fullerton et al,1986)genoemd. Tenslotte is onderzocht ofde werkingsduur vaneenaantal fungiciden
bij debestrijding vanbladvlekkenziekte langer is dan
de zeven dagen waarvan het systeem voor geleide
bestrijding ongeacht hetfungicide uitgaat.

Een gedetailleerde beschrijving vande proeven en
de resultaten van het onderzoek zijn te vinden in
PAGV-verslag nr. 178.In dit artikel zaldaarom worden volstaan met hetvermelden van debelangrijkste
resultaten.

Materiaalen methoden
In 1988, 1990, 1991, 1992 en1993 zijn veldproeven
uitgevoerd waarin diverse fungiciden zijn beoordeeld
op huneffect opbladvlekkenziekte. In 1988 werden
vijf veldproeven met zaaiuien uitgevoerd. Indeandere jaren zijn steeds eerstejaars plantuien gebruikt,
omdat in dit gewas de ziektedruk potentieel hoger
ligt als gevolg vande hoge plantdichtheid. In1990
en 1991 werd één veldproef aangelegd, terwijl in
1992 en1993twee veldproeven werden aangelegd.
In alle proeven is het effect van de middelen op
ziekte-ontwikkeling vastgelegd, hetzij ineen waarderingscijfer, hetzij in aantallen lesies perdm 2 bladoppervlak. In zesvande elf proeven is bovendiende
opbrengst bepaald omte zien in hoeverre een bestrijding resulteerde in een verhoging van deopbrengst. In elk van de proeven in 1992 en1993
(totaal vier proeven) zijn vier fungiciden onderzocht
op hun werking ineenwekelijks en ineentweewekelijks spuitschema. Opdeze manier is getracht na
te gaan in hoeverre de middelen verschilden in hun
werkingsduur. In elkvandeze proeven betroffen dit
dezelfde middelen. In alle proeven is als standaard
toepassing een wekelijkse bespuiting opgenomen
waarin chloorthalonil/maneb (2kgperha)envinchlozolin/maneb (2,5kgperha)werden afgewisseld. In
totaal zijn 17 middelen in de proeven opgenomen,
waarvan slechts drie in alle proeven zijn onderzocht:
de twee fungiciden inhetstandaard afwisselschema
en hetniet toegelaten produkt tebuconazole/tolylflua-
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nide.

Resultatenenconclusies

De uien vandeveldproeven in 1988 zijn behalveop
bladvlekkenziekte ook gecontroleerd op de aanwezigheid van koprot. Deze ziekte werd in1990 onderzocht in vier veldproeven metzaaiuien, waarineen
aantal fungiciden twee of drie maal is toegepast in
de laatste twee respectievelijk drie weken voorafgaande aan het strijken van het gewas. Hierbij is
gekozen voor de toepassing van produkten met
slechts één werkzame stof, om in staat te zijn de
effecten vande middelen zozuiver mogelijk vast te
stellen. Tenslotte is in 1991een pottenproef uitgevoerd in eenkasomheteffect van eentweemalige
bespuiting vandiverse fungiciden vast te stellenop
koprot dat kunstmatig optwee verschillende tijdstippenwas aangebracht.

Een drietal middelen blijkt in de proeven bladvlekkenziekteófbeter ófeven goed bestredentehebben
dan het standaard afwisselschema. Van deze drie
zijn er twee niet toegelaten; het andere middel,is
chloorthalonil/prochloraz-Mn ineen dosering van1,5
kg perha. De opbrengst werd door deze drie middelen slechts inenkele gevallen verhoogd, maar vaker
werd geen effect opdeopbrengst genoteerd. Reeds
eerder is geconstateerd dat meer bladvlekken niet
automatisch ookeen lagere opbrengst betekent(De
Visser, 1993). Deze constatering wordt door deze
proeven opnieuwbevestigd.
Uit deproeven waarin heteffect vanvier fungiciden
in een 7-daags en een H-daags spuitschemawerd

Tabel 134. Resultaten van develdproeven in 1992 en 1993.
middel

interval
RH1431

ziekte-aantasting1
RH1477
WA322

P3511

opbrengst2
(ton/ha)

-

3,6

26

34

610

39

chloorthalonil/maneb 2 kg
& vinchlozolin/maneb 2,5 kg

7
14

4,6
4,0

29
22

5
17

150
431

43
39

chloorthalonil/prochloraz-Mn 1,5 kg

7
14

6,5
5,9

4
6

3
7

105
235

41
41

tebuconazole/tolylfluanide* 2 kg

7
14

7,2
7,0

9
8

2
6
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45
41

BAS490F* 1 kg

7
14

6,5
7,1

5
3

2
3

76
168
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41

****
****

**
***

****

...»
****
****

**
*
***

geen

effecten:3
wel/geen bespuiting
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opm. Demethode omdeaantasting door deziekte cijfermatig vast te leggen verschilde perproef:op RH1431 isop23juli eenwaarderingscijfer aanelk veld toegekend, waarbij het cijfer 10is gekoppeld aanvolledig groen loof ; op WA322 enop RH1477 ishet
aantal lesies Der dm 2 bladoppervlak geteld op3augustus respectievelijk 30juni ;opP3511 hetproduct bepaald tussen hetaantal
lesies perdm bladoppervlak en detijdsduur gedurende welke ditaantal werd waargenomen.
?
Gemiddelde opbrengst van deproeven RH1431, RH1477 en P3511.
Overschrijdingskans: **" =<0,1% ;*** =0,1-1%
' = 1-5% ; * = 5-10% ; ns = >10%.
* Middel niet toegelaten indeteeltvan zaaiuien.
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onderzocht, kwam naar voren datin 1992 hetspuitinterval geen enin1993 wel effect had op de ziekteontwikkeling. In 1993 bleek deziekte alsgevolgvan
de ruime spuitfrequentie ongeacht het gebruikte
fungicide te zijn toegenomen. Vaneenlangere werkingsduur van een middel in vergelijking methet
standaard afwisselschema kan worden gesprokenwanneer deziekte alsgevolg vanhetruime spuitinterval met dat middel minder sterk toeneemt. Dit
bleek op P3511 tegelden voor hetmiddel chloorthalonil/prochloraz-Mn (tabel 134).
In develdproeven waarbij getracht is heteffectvan
middelen opkoprot nategaan, kwam deze ziektein
onvoldoende mate voor om belangrijke conclusieste
trekken. In de kasproef die in 1991 is uitgevoerd
kwam als gevolg van de kunstmatige besmetting
weliswaar voldoende koprot voor, maar de effecten
die in deze proef zijn waargenomen kunnen bij gebrek aangegevens niet vertaald worden naar veldomstandigheden. Omduidelijke uitspraken over het
effect van middelen op koprot te kunnen doen, zijn
veldproeven nodig waarbij de schimmel al vroeg in
het seizoen kunstmatig wordt aangebracht.

spuitschema. Het neveneffect van de onderzochte
middelen opkoprot was niet ofnauwelijks aanwezig.
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Summary

Samenvatting
Door middel van proeven indeperiode 1988-1993is
nagegaan watheteffect isvan diverse (combinaties
van) fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot.
Hierbij zijn behalve reeds toegelaten middelen ook
niet toegelaten middelen betrokken. Een drietal middelen bleek gelijkwaardig aan of beter dan het wekelijks spuitschema waarbij chloorthalonil/maneb en
vinchlozolin/maneb werden afgewisseld. Uit onderzoek naar hetspuitinterval bleek een 14-daags spuitschema even ofminder effectief dan een 7-daags

In trials during theyears 1988-1993theeffect ofseveral (combinations of) fungicides on leaf spot disease andneck rotis examined. These trials included
authorised as well as not-authorised fungicides.
Threefungicidesproved tobe equal orsuperior to a
weekly application inwhich chlorothalonil/maneb and
vinchloozolin/maneb were alternated. Also, thetrials
pointed outthat anapplication interval of 14daysis
equally or less effective than an application interval
of 7days. Theside-effect ofthe examined fungicides
could not determinedsatisfactohlly.
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