onderdrukking door RE8 en RS111a . Tevens werd de effectiviteit van de afzonderlijke stammen onderzocht
door dosisresponscurven te bepalen.

De Helpdesk Toelatingen is er om aanvragers van gewasbeschermingsmiddelen én biociden voor zgn. kleine toepassingen waaronder enkele bijzondere groepen
bestrijdingsmiddelen zo adequaat mogelijk te ondersteunen met betrekking tot de dossiervereisten, de te
volgen aanvraagprocedure, de kosteninschatting en het
beschikbaar krijgen van bestrijdingsmiddelen voor die
kleine toepassingen.

Zowel RE8 als RS111a zijn in staat Fusarium-verwelking
in radijs te onderdrukken door inductie van systemische resistentie. De dosisresponscurven voor beide
stammen zijn compleet verschillend. Stam RE8 is pas
effectief bij populatiedichtheden boven de 105 cellen
per gram grond en het opvoeren van de dosis boven
deze dichtheid heeft geen invloed op ziekteonderdrukking. Stam RS111a is al effectief vanaf honderd cellen
per gram grond en bij deze dichtheid wordt de ziekte
met 50% gereduceerd, echter boven de 105 cellen per
gram grond onderdrukt RS111a de ziekte volledig. Deze
resultaten impliceren dat ook de mechanismen van
ziekteonderdrukking van de beide stammen verschillend zijn. Momenteel wordt deze veronderstelling verder onderzocht.

De Helpdesk is er speciaal voor aanvragers en potentiële aanvragers van aanvragen tot toelating of van de uitbreiding van de toelating voor kleine toepassingen van
gewasbeschermingsmiddelen én biociden. Ook wetenschappelijke instanties, gebruikersorganisaties, telersgroepen en dergelijke, die een uitbreiding van een bestaande toelating voor een gewasbeschermingsmiddel
wensen op grond van artikel 5, zesde lid van de Bestrijdingsmiddelenwet, de zogenaamde ‘derden’-uitbreiding kunnen bij de Helpdesk terecht.
De Helpdesk kan zowel schriftelijk als telefonisch benaderd worden. Verder kan op de CTB-internetsite
(http://www.agralin.nl/ctb/hd_broch.html) meer
informatie en een aanvraagformulier worden verkregen.

Milieubelasting bij de teelt van
consumptieaardappelen,
Bintje de boosdoener?
J. Groenwold
Landbouw Economisch Instituut, Sector & Performance,
Runderweg 6, p/a Postbus 2176, 8203 AD Lelystad

Onderdrukking van Fusarium
door combinaties van stammen
van fluorescerende
Pseudomonas spp.
M. de Boer, I. van de Sluis, J.J.B. Keurentjes,
L.C. van Loon en P.A.H.M. Bakker
Leerstoelgroep Fytopathologie, Universiteit Utrecht,
Postbus 80084, 3508 TB Utrecht
Onderdrukking van Fusarium-verwelking door specifieke stammen van Pseudomonas spp. is voor verschillende gewassen waargenomen. Voor commerciële toepassing zijn echter het niveau en de consistentie van de
effecten nog onvoldoende. Een mogelijkheid om de
effecten te verbeteren is het gebruik van combinaties
van stammen. De gedachte achter deze strategie is dat
het combineren van stammen tevens een combinatie
van ziekteonderdrukkende mechanismen geeft waardoor pathogenen effectiever kunnen worden bestreden.
De combinatie van P. putida RE8 en P. fluorescens
RS111a onderdrukt in radijs Fusarium verwelking significant beter dan de afzonderlijke stammen. In deze
studie onderzochten wij de mechanismen van ziekte-
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Het Bedrijven Informatienet (BIN) van het LEI bevat
bedrijfsgegevens van circa vijftienhonderd land- en
tuinbouwbedrijven die worden gebruikt voor beleidsondersteuning en onderzoek. Naast bedrijfseconomische kengetallen zoals rentabiliteit en gewassaldo, worden ook technische gegevens over bijvoorbeeld
mineralen en gewasbescherming vastgelegd. Via de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen is
het mogelijk de milieubelasting te beoordelen. De milieubelasting wordt uitgedrukt in milieubelastingpunten (mbp) en is afhankelijk van het soort middel dat
wordt gebruikt, het aantal bespuitingen, de dosering en
de emissie naar oppervlaktewater, grondwater en bodem.
In de praktijk zijn er grote verschillen tussen bedrijven
met betrekking tot het verbruik en de milieubelasting.
Nagegaan is waardoor deze verschillen worden veroorzaakt. Hiervoor is als voorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in consumptieaardappelen uitgewerkt voor het jaar 1998/1999. Er is gekeken naar
verschillen in regio, spuitschema's, kosten van gewasbeschermingsmiddelen en rasverschillen.

[

vooralsnog beperkt zijn tot aanvragen voor ‘kleine toepassingen’ waaronder enkele bijzondere groepen bestrijdingsmiddelen, resp. toepassingsgebieden.
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De kosten hebben op circa 2/3 van de bedrijven geen
relatie met de milieubelasting. Gekeken is of er financiële instrumenten zijn om het spuitgedrag van bedrijven met een hoge milieubelasting positief te kunnen
beïnvloeden.
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