VANPHYTOPHTHORAINFESTANS
r.u. vvijnanas, KAÜV (mei1992)
1. Probleemstelling
Meer dan90%vande bestrijdingsmaatregelen tegen bovengrondse ziektenenplagen betreft in
de aardappelteelt Phytophthora. Dezeschimmelziektewordt beschouwd alséénvande belangrijksteinde Nederlandse akkerbouw. Door deintensieveteelt, het Nederlandse klimaat enhet grote
aandeelzeervatbare rassen,isde infectiedruk over het algemeen hoog.Omdat erwegens
resistentie-risico's vermeden moetwordentevertrouwen op eensystematisch curatief middel,
dient het gewaszeerregelmatig bespotenteworden metpreventieve middelen.Indeconsumptieaardappelteelt vaak 10tot 15maal.Daardoor isdeactievestof-inzet hoog,variërendvan 10tot20
kg per ha.Vanhettotale Nederlandseverbruik aanfungiciden inde akkerbouw wordt circa2/3
ingezet voor de preventieve bestrijdingvandezeziekte. Datiscirca 1,5 miljoen kgwerkzamestof,
1/3 vandetotale inzet actievestof exclusief grondontsmettinginde akkerbouw.
Tabel1geeft eenoverzichtvanhet gebruik perteeltwijze.
Tabel1Schattingvangebruik actieve stof (in 1000kg) fungiciden plus insecticidenvoor diverse
vormenvanaardappelteelt (rapportage werkgroepAkkerbouw, zie lit.).Gebaseerdop arealen 1987
(168.000haaardappelen).
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totaal

210(14%)

979(44%)

335(22%)

1524(100%)

Dittotaalverbruik bestaat naarschatting uit 1,2miljoenkgdithiocarbamaten (manebe.d.) en0,3
miljoenkgorganotinverbindingen.Dekostenaanbestrijdingsmiddelen vandezeziekteworden
gemiddeldover alleteeltenopƒ 250,-per hageschat, hetgeenop eenareaalvancirca 160.000
haaardappelen ruim40miljoenguldenbetekent opjaarbasis. Dit iscirca 10% vandetotale
pesticidenkosten vande Nederlandse akkerbouw.
Defungiciden dieingezetwordenzijnalleinmeer of mindere matediscutabel uit milieu-oogpunt.
Deorganotin-verbindingen vanwegehuntoxiciteit voorvissenenhunmogelijke ophoping inde
bodem. Dezware metalenindezeverbindingen spoelen uiteindelijk uit,vooralop humusarme
gronden. Dezeverbindingen zijnergschadelijk voor het aquatisch ecosysteem. Dithiocarbamaten
staanonder druk vanwege uitspoeling enhetgevonden afbraakprodukt ETUdat carcinogeenis.
Uitspoeling ismetnameaandeorde op lichtere grondsoorten.
Chloorthalonil isindiscussievanwege alledrie inhet MJPGgenoemde criteriavanuitspoeling,
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persistentie entoxiteit voor vissen.Deniet op deMJPGlijstvoorkomende stof koperoxychloride is
nog niet beoordeeld opzijn milieustatus, maar isvanwegezijngewasfytotoxiciteit enuithet
oogpunt vantoevoervanzwaremetalenook geen alternatief.
Hetgebruik vancuratieve middelen isslechts beperkt mogelijk.Tegenmetalaxylisreedsopgrote
schaal resistentie aangetroffen. Debestrijding dient nogsteeds plaatstevindenvóór ereen
besmetting opgetreden is.Voor mensenmilieuzijndithiocarbamaten en organotin-verbindingen
riskante stoffen,diezospoedig mogelijkvervangendienenteworden.Aangeziener echter
vooralsnog geenalternatieve middelenvoor handenzijn, dient het gebruik vandeze middelen
zoveelmogelijk beperktte blijven.Daarbijzijn,zoals bijalleziektenenplagen,drievragenvan
grootbelang:
1 hoekanhet probleemzoveelmogelijk voorkomenworden;
2 wanneer ishet nodigtebestrijden,
3 hoe bestrijdt je;middelenkeuze, doseringetc.
Eengoede kennisvande levenswijzevandeschimmel ende roldiegewas-enweersomstandighedenspelen indeze levenscyclus (infectie,uitbreiding,sporulatie etc.) vormt daarvoor debasis.
2.Levenscyclus Phytophthora infestans
Ongunstige periodenvoor deziekteverwekker zoalswintersof droge,hetezomers,worden
overleefd alsschimmeldraden (ongeslachtelijk) indewaardplant (aangetaste knollen,stengels) of
alsOosporen(geslachtelijke vorm).OosporenzijninNederland inmiddels ook gevonden;echter,
overlevingvanongunstige periodenalsoospore isvoor Nederland nog niet aangetoond.Phytophthora kentverschillendetypes:At enAgenveleverschillende fysio's. Hieronder wordt enkel
de belangrijke "ongeslachtelijke"levenscyclus beschreven.
Overwintering:
Deschimmel overwintert inhetweefselvandeaardappelknol engroeitvandaaruit meedoor de
stengel naar het blad.Vanuit dezeziekeplanten kunnensporenvrijkomen,dieeen bedreiging
vormenvoor deaardappelgewassen.
Ontwikkeling sporedragers/schimmelpluis:
Schimmelpluiswordt gevormdzodradetemperatuur bovende 10°Cisende relatieveluchtvochtigheid 90%of meer isgedurende minimaalvier uur. Ditkomtvooral gedurende de nachtvaak
voor.Vooralnaeenlangere duurvandeoptimale omstandigheden zijninde ochtenduren overvloedig sporedragers aanwezig (schimmelpluis). Deschimmel breidtzichuit bijtemperaturen
bovende 10°C,maar onder de25°C.Boven25°Cstopt deschimmelgroei. Eenmaal aanwezig
schimmel kanechter samen met bladweefselafstervenonder invloedvanuitdroging en Ultra-violet
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licht (felledrogende omstandigheden).
Ontwikkeling enrijpingvandesporen (sporulatie):
Aandetopvandeschimmeldraden (hyfen) snoerenzichsporezakken af. Bijeentemperatuur van
9-13°Cenvochtige donkereweersomstandigheden vormenzichindezesporezak eenachttal
zoösporen (voornamelijk 's nachts).Onder invloedvanlicht (geenzonneschijn) enonder vochtige
omstandigheden vindt inenkele urenderijpingvandezesporen plaats ('s ochtends). Doorverlagingvande relatieve luchtvochtigheidverdrogenentorderende sporedragers enkomende
gerijpte sporen los.Ditvindt indeloopvandeochtend plaats,vooraltussen 11en 12uur.
Desporezakken kunnenook aleerder afgevallenzijnensomsook aldoor dewindverspreid.De
gevormdesporen (metzweepdraad) worden metdewindof met opspattende regendruppels
verspreid, zelf kunnenzezichvrijsnelinvochtverplaatsen.Deervaring leert dat alsdetemperatuur op eendag beneden de 10°Ckomt,diedag ergeensporulatie zal plaatsvinden

Levensduursporen:
Alafgevallensporedragers zijnniet erggevoelig meervoor lageluchtvochtigheid, maarwelvoor
ultraviolette straling.Tweeopeenvolgende urenzondoet dekiemkrachtvanrijpesporen indeze
sporedragers sterk verminderen.Sporenzelf kunnenonschadelijk gemaaktwordendoor zowel
ultraviolet licht alsdoor uitdrogingtengevolgevanlage luchtvochtigheid.Zowelde rijpingvan
sporen kandan niet plaatsvinden alsdat reedsrijpesporen hunkiemkracht verliezen.Eenklein
aantalsporen kannog aandesporedragers blijvenhangen.Dezeverouderen snelinde loopvan
demiddag,avondof nacht,waardoor hunkiemkracht devolgende morgen alsneltot nuldaalt.
Invochtige grond kunnen desporenenigewekenoverleven.Vaakzullenbacteriën dezesporenal
inkortetijd opgeruimdhebben.

Kiemingsporen/penetratie blad:
Voor dekiemingvansporen isde aanwezigheidvaneendun laagjewater op het bladnoodzakelijk.Aangezien de kieming onder normaleomstandigheden ongeveer drie uurvraagt endebinnendringingstijd nog eens2à3 uurvraagt,iseenbladnat-periode van5tot 6uur noodzakelijk voor
infectie.Eenverlengingvande 's nachtsvaakvochtige omstandigheden door dauw of regen
vormt danookvaak degevaarlijkste periodevoor infectie,opwarmeenbroeierige dagen kunnen
kieming enbinnendringing snellerverlopen.
Vestiging enkolonisatie:
Nahet binnendringenvande kiembuisvormendehyfdraden aande cellenzuigorgaantjes voor
het onttrekkenvanvoedingsstoffen aandeplant. Bij20°Ckunnen3-4 dagen nainfectie ziekteverschijnselen (symptomen) zichtbaar worden. Bij 10°Cisdit 5à6dagen, gemiddeld duurt de cyclus
vansporetot symptomenennieuwesporevormingdus minimaal4à5dagen.

Onderbrekingcyclus:
Decyclus kanonderbrokenwordenalsde nachtendroogzijnenergeensporenontstaanof als
deochtendvolgendop eensporenvormende nacht droog enzonnig is (rijping) of als ergeen
waterfilm (bladnat) tevinden isvanvoldoende langeduur (rijpe sporen/kieming).
Knolinfectie:
Sporendieopde grondterecht komenkunnenviascheurenenregenwater bijde knolkomen.
Ook daarzalinenkeleurentijd despore gekiemdzijnenviadelenticellende knolbinnendringen.
Ook sporen dietijdens het looftrekken,loofklappenof het rooienop eenbeschadigde knolterecht
komen,kunnen de knolalsnog infecteren alservoldoendevocht is.Daarmee isdandeoverlevingsfasevoor dewinterperiodevandePhytophthora-schimmelweergevormd.
Slotopmerking:
Naast de indirectevormvansporevormingkanerook directevormingvansporenoptreden.Dit
treedt sporadisch (20%vandegevallen:schatting) op,enkel bijhogedagtemperaturen (16-24°C,
nachttemperatuur minimaal 12°Cenzwaredauwof regen).Deafgesnedensporezak kiemt na
verspreiding direct!

3 Infectierisico,weerengewas
Hetoptredenvaneen infectie iseensamenspelvandeaanwezigheidvansporen,hetmicroklimaat inhet gewas,deweersomstandigheden, de resistentievanhet rasende hoeveelheid nog
werkzaam middeldat nogop de plantenaanwezigis.
Voor kiemingvaneenspore iseendun laagjewater op het bladnoodzakelijk.Aangeziende
kiemtijdongeveer drie uur bedraagt ende binnendringingstijd nog eenstweetot drie uur,iseen
bladnatperiode vanminimaalvijftot acht uur noodzakelijk. Eenverlengingvande's nachtsvaak
vochtige omstandigheden door dauw of regentot nahet middaguur vormtvaak de gevaarlijkste
periodevoor infectie.Isdeze periode niet langgenoeg,danverdrogen de sporenofwordenze
onschadelijk door bestraling metultraviolet licht.Alsnogvoldoendewerkzaam middelop de
bladerenzit,wordt de kiemingvansporengeremd/verhinderd.
Deinfectiedruk (aanwezigheid sporen) neemt inhetalgemeentoe inde loopvanhetseizoen.Een
vochtig klimaat isgunstigvoor deontwikkelingvanPhytophthora.Voordat het gewas sluit, isde
kansop eenhoge relatieve luchtvochtigheid inhetgewasgeringer dannahet sluitenvanhet
gewas. Daar komt bijdat inde loopvanhetgroeiseizoen de kansop eenhoge luchtvochtigheid
toeneemt. Dat heeftte makenmetde langere nachten endelagere hoogtevandezon.Bovendien
verloopt het opdrogenvaneventueel aanwezigedauw langzamer enisde UV-intensiteit vanhet
licht geringer. Hetgevolg isdat minder sporenafsterven.
Door eensamenspelvangewasontwikkeling enweersomstandigheden neemt de kansop bladnat-

periodesvanvoldoende lengtetoe gedurende het groeiseizoen,gecombineerd meteenvaak
toenemende infectiedruk, neemt het infectierisico dussterktoe.Delengtevanbladnatperiodes is
ook afhankelijk vande loofontwikkelingvanhet gewas.Hoezwaarder het loofapparaat ontwikkeld
is, hoe langer de periodes met hoge luchtvochtigheid inhet gewas duren.Daaromisde raskeuze
ende hoogtevandestikstofbemesting directvaninvloedop het infectierisico.
Hoe resistenter eenras is,hoebeter het gewasomstandigheden diegunstigvoor Phytophthora
zijn, kanweerstaan.Hoeveelwerkzaam middel nogaanwezig is,isafhankelijk vanhetaantal
dagendat voorbijisnadelaatste bespuiting,hetweerindieperiode endesoort enhoeveelheid
middel diegebruikt is.Hierover bestaatweinig gedetailleerde kennis.Veelregenvaldoet de
bladbedekking inieder gevalgeengoed.
Bijaanwezigheidvan Phytophthora inhet gewas kandezetot sporenvormingkomenwanneer er's
nachtsvoldoende vochtige omstandigheden zijn, bijgematigdetemperaturen van8tot 13°C.Voor
derijping isdaglicht nodig (donkerweer),wat daninenkeleurenkanplaatsvinden.Ultraviolet licht
(zonneschijn) en uitdroging makendesporen onschadelijk. Deperiodetussen kiemingvaneen
sporeen hetvrijkomenvannieuwesporen,bedraagt minimaalviertot zevendagen.Wanneer de
temperatuur op eendag beneden de 10°Ckomt,zalerdiedaggeensporulatie plaatsvinden.

4 Beschikbare bestrijdingsmiddelen endosering.
Debeschikbare actievestoffenter beheersingvanPhytophthorazijn intweecategorieënteverdelen:de preventief werkendecontact fungiciden endesystemischwerkende middelen.Deeerste
groep bestaat uit stoffen uit devolgende chemischegroepen:
1 koperverbindingen;
2 1,2 bi-dithiocarbamaten (o.a maneb,mancozeb);
3 Phthalimiden (o.a.captafol);
4 trifenyl(organo)tin-verbindingen (fentinacetaat);
5 Phthalonitriden (chloorthalonil).
Desystemischefungiciden komenvoort uit devolgendegroepen:
1 cyano-acetamide-oxides(cymoxanil);
2 phenylamides(metalaxyl);
3 carbamaten;
4 cinnamic acid Produkten(inontwikkeling).
Tabel2geeft eenoverzichtvandewerkingvande belangrijkste groepen middelen. Dezeworden
hieronder besproken.

Dithiocarbamaten (maneb,mancozeb,metiram) zijnpurepreventievefungiciden. Hunwerkingis
beperkttot het allereerste beginvande levenscyclus, metnamede kiemingvansporen.Het
middelwordt niet inhet bladopgenomen.Benodigdspuitinterval3-14 dagen,afhankelijk van
regenval,ziektedruk ennieuwvorming blad. Benodigde hoeveelheid actievestof 1,2-2,0kg.Destof
isinveleformuleringen,mengsels enmerknamenverkrijgbaar. Dithiocarbamaten zijnzachtvoor
het gewas, redendatzeaanbevolenwordenvoor gebruik op eenjong, kwetsbaar gewas.Opde
milieutechnische bezwarenvanhet afbraakprodukt ETVisreedsgewezen.Redenwaaromdeze
stoffenzwaar onder drukstaan.

Tabel2.Werkingsspectrum belangrijkste fungicide-groepen bijde bestrijdingvanPhytophthora.
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Oraanotin-verbindinqen (fentinacetaat) zijnook enkelals preventievefungiciden inte zetten.Deze
stoffen remmenniet alleende kieming,maarook ingeringe mate het binnendringenvanreeds
gekiemde sporen.Belangrijker nog isdewerkingop hetvrijkomenvansporen (anti-sporulatie).
Hiermee insamenhang staat degoedewerkingop hetvoorkomenvanknol-Phytophthora,dieaan
deze middelenwordttoegeschreven.Bovendienhechtenzebeter aanhet bladdandithiocarbamaten,waardoor hunwerkingverlengdwordt. Debenodigde hoeveelheid actieve stof bedraagt
160-260gramper havoorfentinacetaat. defytotoxiciteit vandezestoffen isvrijgroot, met namein
eenjonggewas.Eenspuitschemametenkelfentinacetaat kanleidentot opbrengstdervingenvan
10%.Redendat indeadvisering/handelfentinacetaat gemengd ismetdezachtere dithiocarbamatenenmet nameaanbevolenwordtvoor detweede helftvanhetgroeiseizoen.
Cymoxanil iseenbeperkt curatiefwerkendestof enwordt gekarakteriseerd door eenlokale
systemische werkingzonder systemischetranslocatie. Destof isslechts enkeledagenactief
doordat zesnelwordt afgebroken,met namebijwarmweer.Daaromwordt het slechts verhandeld
inmengsels met langerwerkende preventievefungiciden.Hetvertoont zowel post-infectie ais
preventieveactiviteit bijdoseringenvan80tot 120gramactievestof per ha.Cymoxanilremtde
kieming enhet binnengroeienvandeschimmel inhet bladtot slechtscircatwee dagen nade

kieming. Dat isineenperiode dat noggeensymptomenzichtbaar zijn! Hetgebruik vandeze
middelenwordt danook geadviseerdwanneer door omstandigheden het spuitinterval te lang
wordt ener gunstige omstandigheden voor Phytophthora-infectie voorkwamen.
Metalaxylwerkt sterk curatief doordat het met namede uitgroei ensporevormingvande schimmel
aanpakt. Het eerstegedeeltevande levenscyclus wordt echter niet aangepakt. Metalaxylkan
ingezet worden bijreeds aanwezige symptomen engeeft bijdoseringen bij200-250gram bescherming gedurende 10-14dagen.Destof istoxischvoor deschimmel inhet bladweefsel,wordt snel
opgenomen door bladenstengelenbevredigendsystemischverplaatst inhetweefsel.Daardoor
biedt het ook bescherming aannieuw-gevormd blad. Ingezet alscuratief middeldient het herhaald
ingezetteworden na5-7 dagenomde uitgroeivandeschimmel endesporulatie compleet te
stoppen. Doorsystemischtransport bereikt metalaxylook de knollenwaar het reeds indedan
aanwezige hoeveelheden biologisch effectief actief is.
Groot nadeelvandezestof isdat bijwijdverspreid gebruik snelvrijernstige problemen met
resistentie-ontwikkeling ontstaan.Hetgebruik vandezestof dient danooktot het hoogst noodzakelijke beperktte blijven.Milieukundig staat dezestof wegens eerder genoemde redenen behoorlijk onder druk.
Zeer recent iseennieuw middelter beschikking gekomen:fluazinam(Shirlam).Meer hierover in
bijlage1.
Dematevanafdoende chemische beschermingvanhet loof,te karakteriseren door bedekkingsgraadenwerkzaamheid,isafhankelijkvan:
- soort enhoeveelheidmiddel;
- aantaldagen natoepassing inrelatietot hetweer.
Het middel breekt langzaamaf doorfotolyse onder invloedvanzonlicht enspoelt af doorregenval.
Hierover bestaat weinig gedetailleerde kennis.Complicatie bijhet beschermd houdenvanhet loof
isdevoortdurende nieuwvormingvanbladnaeenbespuiting.Omdat de preventieve middelenniet
door de plant opgenomen,noch systematisch getransporteerd worden,isdit nieuwe bladonbeschermd. Bijde keuzevande lengtevan het intervaltussentwee bespuitingen dient hiermee
rekeninggehoudenteworden.
InNederlandzijnde beschikbare handelsproduktenteverdelen indevolgendecategorieën:
- dithiocarbamaten;
- dithiocarbamaten + fentinverbindingen;
- mengsels metcymoxanilen/ofmetalaxyl;
- koper-, chloorthalonil-produkten.
Deverschillen informulering enconcentratie actievestof zijnzeer groot bij degeweldigehoeveelheid middelendietoegelatenzijn (bijlage 1en2)Ter illustratie,hier eenoverzichtvaneenaantal
veelgebruiktemiddelen.

Tabel3.Overzichtvanenkelefungiciden, adviesdosering,concentratie actievestof endergelijke.
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4
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-

-
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2-3

4

65

-

-

ManebBrestan

1,8-2,5

-

-
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9
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-

-
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11
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-

-
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11
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2-4

-

-

80

-
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a.s.(kg)

geadviseerde dosering

Aacuram

0,98-1,22

80-100

680-850

-

220-270

Topper

1,88-2,50

75-100

1800-2400

-

-

CurzateM

1,38-2,07

80-120

1300-1950

-

-

Maneb Brestan

1,29-1,79

-

-

1125-1563

162-225

Aastaneb

1,01-1,40

-

-

594-825

198-275

Trimastan

1,79-1,10

-

-

594-825

198-275

Maneb

1,60-3,20

-

-

1600-3200

-

Degeadviseerde dosering aanactievestofvanbijvoorbeeld demancozeb/cymoxanilcombinaties
loopt uiteenvan 1,38 kgtot 2,50 kgendievandegenoemde maneb/fentincombinatiesvan0,79
tot 1,79 kg.Maneballeenvan 1,60 tot3,20 kgenAacuramslechtsvan0,98tot 1,22kg.
Opvallend isdat de hoeveelheidactievestof aanfentinacetaat inalle merkproduktenvrij constant
is:variërend met dedoseringvancirca200tot 275gram,conformde chemisch benodigde
hoeveelheidzoals die hierboven isbeschreven.Demaneb enmancozeb hoeveelhedenvariëren
echter zeer sterk,waarschijnlijk afhankelijk vandeformuleringen,echtervaakveelmeer dan
noodzakelijk lijkt.Uitdevele proevendiede PDten behoevevandetoelatingvan middelen
gedaan heeft, isgeenstructureelverschilteontdekkeninwerkzaamheidvandemaneb/fentin
combinaties. Daaromwordt aanbevolengebruik te makenvande middelenmet de laagste
gehaltes actieve stof (laagste maneb/mancozebgehalte).Datbetreft dande33/11,34/11of34/9,5
formuleringen zoalsTrimastan,Uromatinetc.
- Toepassingvanenkeldithiocarbamatenleidttot zeer hoge actievestof-inzet endient daaromtot
een minimum beperktte blijven (begingroeiseizoen).
- Aanbevolenwordt ombijinzetvaneenlicht curatief middelte kiezenvoor Aacuram (zietabel3),

gezienhetfeit dat bijdit middeldetotale hoeveelheidactievestof bijde benodigde nogcymoxanil, het laagsteis.

5Spuitschema,middelenkeuzeendosering
OmPhytophthora afdoendete beheersenzijnregelmatig bespuitingen metpreventief werkende
fungiciden noodzakelijk. Belangrijkste vragenzijndaarbij:tijdstip 1ebespuiting, intervallengte
tussentwee bespuitingen,middelenkeuze endosering.Bijhet nemenvanbeslissingen enhet
makenvankeuzesdient (zieo.a.hoofdstuk 3) gelettewordenop allefactoren die samenhangen
methet risiscovanoptredenvanPhytophthora:
- de infectiedruk, van buiten ofvan binnen bedrijf;
- de resistentievanhetras;
- de gewasontwikkeling/microklimaat;
- deweersomstandigheden;
- de matevanafdoende chemische beschermingvanhet loof doorfungiciden.
Dezepuntenzijnindevoorgaande hoofdstukken aandeordegeweest.
Hoeresistenter eenr asis,hoe beter het gewasomstandigheden diegunstigzijnvoor Phytophthora kanweerstaan.Resistentie remt kieming,vestiging enuitgroeivan Phytophthora. Mitser geen
primaire haarden inhet perceelvoorkomen energeenPhytophthora inde omgeving voorkomt,
kandanook inrassen meteenresistentiecijfer hoger of gelijk aan6,deeerste bespuiting uitgesteldwordentot rondgewassluiting.Zoals besproken inhoofdstuk 3ishet infectie-risicotot aan
gewassluiting zeer beperkt. Controleop primaire haarden entijdigop de hoogtezijnvanaantastingen indeomgeving isdaarbijvereist.
Preventievefungiciden blokkeren/remmen kieming enbinnendringenvande schimmel.Dehoeveelheid nog aanwezig middel op het bladapparaat ende resistentievande plant werkendus
samenter beperkingvanhet infectie-risico. Uitamerikaansonderzoek indezeventiger jaren bleek
dat dit gegevengebruikt kanwordenomde hoeveelheid intezettenfungicidenterugte brengen
bijhet gebruik vanresistentere rassen.Ditkandoor hetzij het intervalteverlengen,hetzijde
doseringteverlagen.Ophet proefbedrijf OBSte Nagelewerd bijtamelijk resistente rassen
(waaronder Santé (matig bemest)) het aantalbespuitingen meer dangehalveerd,zonderschadelijkegevolgen.Deeerste bespuiting vond plaats bijgewassluiting. Deintervallen in afhankelijkheid
vanhetweerwerdenverlengdtot ongeveer 10tot 20dagen,deze methode isrisicovolvanwege
hetfeit dat relatief veeljong bladonbeschermd is.Bovendien loopt bijaanbouw vanverschillende
rassenhetoptimale bespuitingstijdstip uiteen.Dat leidttot extrabespuitingen.Verlagingvande
dosering lijkt eenbeter hanteerbare enminder risicovolle aanpak.

Opgrondvanervaringen enproeven indeVerenigde StatenenEngelandenvergelijkingvande

gebruikte rassenmetdeverbouwde rasseninNederland,isintabel 5aangegeven hoerasafhankelijk dedoseringvan maneb/fentin combinatiesverlaagd kanworden.Deoplopende dosering
gedurende het groeiseizoen hangt samenmethet oplopende infectie-risico (hoofdstuk3).
Tabel5.Resistentie afhankelijke dosering (kg/hamerkprodukt) maneb/fentin middelen bijde
bestrijdingvanPhytophthora infestans.
periode
dag/maand

resistentiecijfer loof
3

4

5

6

7

8

tot 1/7

1.8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

1/7-1/8

2,0

1,8

1.6

1,4

1,2

1,0

1/8-1/9

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1/9 tot eind

2,5

2,3

2,1

1,9

1,7

1.5

Voorwaarde ishet handhavenvanhetgebruikelijke spuitintervalvan7tot circa 12dagen.
Middelenkeuze:
Binnende huidige groep beschikbare preventievefungiciden wordt ineengeïntegreerde strategie
gekozenvoor maneb/fentin combinaties metde laagst mogelijke gehaltes aanactievestof (circa
35/10).Gezienhetfeit dat alle middelen onder hoge milieukundige druk staan,wordt hetaccent
gelegd opvermindering vanhet gebruiktevolume actievestof.Bovendienzijndeze combinaties
het meest bedrijfszeker (hoofdstuk 4).
Bijgebruik vanduidelijk verlaagde doseringen lijkt het risicovangewasbeschadiging bijdeeerste
bespuitingenzeer beperkt. Geadviseerdwordt danook omaftezienvande inzetvanhetzeer
hoog (actieve stof) gehaltige maneb.Wanneer onvoorzien het intervaltussentwee bespuitingen
zodanigverlengdwordt dat ereenrisicoontstaanvoor hetoptredenvaninfectie,dient deinzet
vaneen'licht*curatief, duscymoxanilbevattendmiddeloverwogenteworden,devoorkeur gaat
danuit naarAacuram (laagst gehaltig aanactievestof bijvoldoendewerking).
Bijgebleken Phytophthora aantasting kaninzetvaneendergelijk middel (herhaald na3-4dagen),
incombinatie drogend,zonnigweer afdoendezijnomde infectiete stoppen. Bijregenachtigweer
isinzetvanRidomilonontkoombaar.

Interval:
Uitgegaanwordtvaneen"normaal"intervalvan7-12dagen.Bijweinig regenval,veelzonneschijn,
weinig dauw eneenlage infectiedruk kanhet intervalaande lange kantwordengekozen.Kennis
vande levenscyclus van Phytophthora (hoofdstuk 2) ende infectie-risico's (hoofdstuk 3) kunnen
behulpzaam zijn bijdete nemenbeslissingen.

6 Geïntegreerde bestrijdingsstrategiePhytophthora
Tenslotte isintabel 6eenbestrijdingsstrategie voor Phytophthora geformuleerd,waarmeeeen
verlaagde inzet aanactievestof bereikt kanworden,zonder toete gevenop debedrijfszekerheid.
BeheersingvanPhytophthora begint meteenmaximumaanpreventieve maatregelen omprimaire
infectiebronnentevoorkomen.Eengroter aandeelresistentere rasseninhet Nederlands aardappelareaal kanhieraaneenbijdrage leveren.Hygiënische maatregelenzijnzowellandelijk, regionaal
als op bedrijfsniveauvanbelang.Zodient het risicovanhetvoltooienvandecyclus:aantasting
vanhet gewas,knolinfectie,verliesknollen enopslag uitzieke plantenc.q. het uitpotenvanziek
materiaal,geminimaliseerdteworden.
Opteeltniveaukanhet risicovaninfectie enuitgroei beperktworden door eencombinatievan
resistente rassenenverlaagde N-bemesting, enzorgvoor eenuniform regelmatig groeiendgewas.
Bijde bestrijding iseenpreventieve aanpak noodzakelijk; echter,zo mogelijk gebaseerd op
regionale informatie over infectiehaarden,weersomstandigheden engewasinspectie.
Bijde inzetvan preventievefungiciden kanopgrondvaneenresistenter rasde eerste bespuiting
verlaatwordenende doseringvanhetfungicide rasafhankelijk verlaagdworden.
Tabel6.Geïntegreerde bestrijdingsstrategie voor Phytophthora infestans.
Preventie (niet-chemisch)
Regionaal-landelijk niveau
- Verminderingvan Phytophthora-infectiedruk door:
- rassenspreiding,teeltvanrassenmetminimaaleen6voor Phytophthora-resistentie inloof en
knol;
- hygiënische maatregelenzoalsdevernietiging vanaardappelopslag;
- terugdringing vanPhytophthora buiten de professionele akkerbouw,zoals involkstuintjes.
Bedrijfs-perceelsniveau
- Terugdringingvanpotentiële Phytophthora-infectiebronnen door:
- hygiënische maatregelenzoalsdetijdigevernietiging vanaardappelopslag op afvalhopen en
buitende aardappelpercelen eneenzogering mogelijk aandeelzieke knollen inhet pootgoed;
- beperking aandeelverliesknollen;
- voorkomenvanPhytophthora-aantastingen ingewas.
Teeltniveau (teelttechniek)
- Terugdringingvanhet risicovaninfectie,uitgroei ensporulatie door:
- ongunstiger microklimaat viaverlaagde N-bemesting (minder weelderiggewas);
- zorgvoor uniform,regelmatig groeiengewas (geenzwakkeplekken en/of irreversibele
veroudering);

- maximaleresistentievanhetteverbouwenras;
Bestrijdinasnoodzaak
- regionale informatie overomvang/tijdstipvanmetnamedeeerste infecties, infectiedruk etc.;
- goede gedetailleerde informatieoverweersomstandigheden inhet algemeen enoverhet
microklimaat inhet gewas inhet bijzonder;
- regelmatige gewasinspectie (2xperweek) vande percelen op hetvoorkomenvanhaarden,
metname op plekken meteenzwaar gewasen/of op inde luwtegelegen plekken (wendakkers).
Bestrijding
- preventieve bestrijding op basisvangewasinspectie,weersomstandigheden enregionale
informatie. Hierbijzijndriezakenvangroot belang:tijdstipvaneerstebespuiting,intervalvan
bespuiting enmiddelenkeuze;
- eerste bespuiting:bijsluitenvanhet gewas,alsergeenPhytophthora indeomgevingof inhet
perceel isgeconstateerd (opbasisvanverlaagde N-bemesting enresistent ras (minimaal6)).Bij
Phytophthora-druk inde omgeving,eerderbeginnen!
- interval:7-14dagenafhankelijkvanweersomstandigheden;
- middelenkeuze: maneb/tinmiddelen informuleringvancirca33%maneb, 10%fentinacetaat;
- dosering:oplopend gedurende het seizoen,aangepast (verlaagd) bij resistentererassen;
- juiste toepassingtechniek.
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Bijlage1.

SHIRLAN
Shirlaniseennieuwefungicide indeaardappelteelt. Werkzamestoffluazinam,afkomstig uiteen
nieuwechemische groep.Hetiseen preventief werkend middeldat de kieming enpenetratievan
deschimmel blokkeert/remt.Defabrikant geeft aandat het middelniet sytemischopgenomen
wordt inde plant enremmendop de ademhalingvandeschimmelwerkt,waardoor ookuitbreiding ensporulatietegengegaan zouworden.
Devloeibareformulering bevat 50%fluazinam.de dosering is0,4 l/ha. Daardoor isde hoeveelheid
actievestof zeer laag.
In1992zalopgrotere schaalervaring opgedaanworden metdit middel.Grootschalige inzet op
eenbedrijf lijktvooralsnog niet raadzaam,metnameuit hetoogpunt vanrisicospreiding.

