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Uit het onderzoek blijkt, dat er binnen de provincie wel
enig verschil in gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bestaat. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland werd in
genoemde jaren bijvoorbeeld vaker Curzate M gebruikt
dan in de Noordoostpolder, waar telers vaker Maneb of
Maneb-tin gebruikten. Shirlan is een middel dat in alle
polders veel gebruikt wordt. Om de verschillende middelen en doseringen met elkaar te kunnen vergelijken
is het begrip ‘relatieve bespuiting’ gedefinieerd: op basis van de aanbevolen standaard- doseringen is iedere
uitgevoerde bespuiting omgerekend tot een middelonafhankelijk getal. Vervolgens is onderzocht of er verschillen waren in het aantal relatieve bespuitingen tussen buren van biologische telers en referentietelers,
waarvan het bedrijf minimaal 3 kilometer van een biologisch bedrijf is gesitueerd. In geen van de drie onderzoeksjaren bleken er significante verschillen in relatieve bespuitingen tussen buren en referentietelers te
bestaan.
De mening dat buren van biologische telers meer chemische middelen moeten gebruiken om hun consumptieaardappelgewas tegen Phytophthora te beschermen, wordt door de resultaten van dit onderzoek
dus niet bevestigd.

Frontier, een nieuw
bodemherbicide
K. Jilderda
BASF Nederland B.V. Divisie Agro,
Postbus 1019, 6801 MC Arnhem
Frontier is een bodemherbicide met als actieve stof dimethenamid en is reeds in diverse landen toegelaten.
De toelating in Nederland is ook aangevraagd. Dimethenamid is een vertegenwoordiger uit de groep van de
aceetanaliden, en heeft een biologische werking welke
kenmerkend is voor deze groep. Dimethenamid wordt
opgenomen door de ondergrondse plantendelen van
de onkruiden alvorens ze opkomen. Na opname wordt
de celdeling verstoord en de kiemende plant zal afsterven. De contactwerking is te verwaarlozen. De selectiviteit voor de te behandelen gewassen bestaat uit een
positieselectiviteit en uit een mogelijkheid tot metabolisering van de actieve stof door het gewas. De actieve
stof bestaat uit twee isomeren welke in verschillende
verhoudingen aanwezig kunnen zijn. De karakterisering van dimethenamid en zijn formulering zal worden
voorgesteld.
Het middel is niet persistent in de bodem maar vanwege zijn goede oplosbaarheid in water is het snel in voldoende mate beschikbaar voor de te bestrijden onkruiden. Daardoor kan Frontier ook bij relatief weinig
vocht in de bodem zijn werk op monocotylen en dicotylen reeds tonen. Door deze eigenschappen is dit middel uitermate geschikt om te worden toegevoegd aan
herbiciden welke geen nawerking over de bodem bezitten. Het middel heeft in proeven een goede selectiviteit

in maïs en bieten laten zien; de mogelijkheden in andere teelten zijn in onderzoek.

Lering trekken uit spuitschema’s
van praktijkbedrijven
J.S. Buurma
Landbouw-Economisch Instituut (LEI),
Postbus 29703, 2502 LS Den Haag
In de hoofden van praktische telers ligt een enorme ervaringskennis over de bestrijding van ziekten, plagen
en onkruiden opgeslagen. De vraag is, hoe we die ervaringskennis kunnen ontsluiten voor breder gebruik of
voor het formuleren van onderzoeksvragen.
In 1998 hebben IPO, PAV-ZON en LEI de tripsontwikkeling en de spuitschema’s op 45 praktijkpercelen late
herfstprei in Noord-Brabant en Noord-Limburg waargenomen. Uitgaande van de verschillen in tripsontwikkeling tussen de praktijkpercelen is gezocht naar
(klaarblijkelijk) effectieve spuitschema’s. Deze zoektocht heeft geleerd, dat de tripsaantallen het laagst
blijven als onmiddellijk met effectieve middelen (bijvoorbeeld Mesurol) wordt ingegrepen, zodra de middagtemperatuur boven 20°C stijgt. Geïnspireerd door
deze ervaringskennis is Plant Research International
begonnen met de ontwikkeling van een tripsvoorspeller met temperatuur en neerslag als voorspellende factoren.

Antibiotica-producerende
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Antibiotica-producerende Pseudomonas spp. worden
wereldwijd getoetst op hun vermogen om plantpathogene bodemschimmels te onderdrukken. De meeste
aandacht is tot dusver uitgegaan naar Pseudomonas
spp. die de antibiotica 2,4-diacetylphloroglucinol
(DAPG), phenazine (Phz), pyrrolnitrine (Prn) of pyoluteorine (Plt) produceren. Hoewel er relatief veel informatie beschikbaar is over de biosynthese en regulatie
van deze antibiotica, is er nog weinig bekend over de
diversiteit en gewasspecificiteit van deze groep antago-

Gewasbescherming jaargang 31, nummer 2, maart 2000

Biologische bestrijding van smet
in sla
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Vooral bij intensieve teelt van sla en onder vochtige
omstandigheden kan smet uitgroeien tot een belangrijke schadepost. De belangrijkste veroorzakers van smet
zijn de grondgebonden schimmels Sclerotinia sclerotiorum, S. minor en Rhizoctonia solani. Ook de algemeen
voorkomende schimmel Botrytis cinerea kan een bijdrage aan smet leveren. Voor de bestrijding van smet
staat een aantal middelen ter beschikking: iprodion,
procymidon, thiram zaadbehandeling en vinchlozolin.
Het effect van de middelen is sterk wisselend en op
sterk besmette percelen onvoldoende. Door het PAV te
Lelystad wordt in samenwerking met PAV-ZON en PRIWageningen-UR onderzocht of er alternatieven zijn in
de vorm van biologische middelen.
Het onderzoek wordt verricht met twee antagonistische
schimmels en een chemisch middel. De ene schimmel
is een bekende parasiet van Sclerotinia soorten (antagonist C) terwijl de andere het op Rhizoctonia solani
heeft voorzien (antagonist V). Het chemische middel M
werkt specifiek op R. solani. Deze middelen hebben
nog geen toelating voor de bestrijding van smet in sla.
Met antagonist V en met het standaardmiddel iprodion
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bleek gemiddeld geen beheersing van R. solani mogelijk te zijn. Per jaar en per teelt bezien, was er wel een
trend aanwezig, dat de toepassing van antagonist V op
de tray en in het veld op termijn enige beheersing van
R. solani teweegbrengt. In de opbouw van het aantal
CFU’s van V in de grond is deze trend te verklaren. Door
veelvuldige toepassing van antagonist V op hetzelfde
perceel mag op termijn een betere beheersing van R.
solani verwacht worden. Een duidelijke verbetering
bleek op te treden door toepassing van het niet toegelaten middel M. Sclerotinia minor blijkt goed te beheersen met antagonist C, mits op dezelfde wijze toegepast
als vinchlozolin. Ook hier geldt dat veelvuldige toepassing het effect verbetert, omdat antagonist C de sclerotiën van Sclerotinia in de grond vernietigt, waardoor de
infectiedruk afneemt.
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In 1998 is een proef gestart in de Noordoostpolder bij
twee telers met witlof, die was aangetast door Sclerotinia sclerotiorum. Nagegaan werd wat de effecten van
een veldbehandeling met Coniothyrium minitans
(8x106 sporen per ml in 500 liter water), of een naoogst
penbehandeling met C. minitans (spuiten met 5x106
sporen/ml of dompelen in een oplossing met 5x106
sporen/ml) waren op de lofopbrengst, lofkwaliteit en
ziekte-ontwikkeling. Als referentie dienden een chemische naoogstbehandeling met 35 ml per ton product
Ronilan FL® (vinchlozolin) en een onbehandelde controle.
Bij een teler leidde de veldbehandeling tot een lager
aandeel uitval na de bewaring door Sclerotinia. Het
spuiten met C. minitans na de oogst en de bespuiting
met Ronilan® gaven bij beide telers 4-16% hogere lofopbrengsten. Bij één teler kwam dit tot stand door een
verlaging van de kropuitval van 15% naar 5-7% door
Sclerotinia-aantasting. De dompelbehandeling met C.
minitans gaf wisselende resultaten (-7 tot +19% lofopbrengst) door minder aantasting van de kroppen als gevolg van Sclerotinia, maar door meer aantasting van de
pennen en zijwortels door Phytophthora en Pythium.
De beste biologische bestrijdingswijze van sclerotiënrot bij de trek van witlof werd verkregen met een naoogstbespuiting met C. minitans, waarvan het effect
vergelijkbaar was met een naoogstbespuiting met het
chemische middel Ronilan®.
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nistische micro-organismen alsmede hun rol in ziektewerende gronden. Resultaten van ons onderzoek tonen
aan dat DAPG-producerende Pseudomonas spp. een
belangrijke rol spelen in Nederlandse gronden die ziektewerend zijn voor Gaeumannomyces graminis var. tritici, halmdoder op tarwe. Gezien de breed-spectrum
activiteit van DAPG is vervolgens onderzocht of Pseudomonas-isolaten die dit antibioticum produceren ook
gebruikt kunnen worden om diverse bodempathogenen op andere gewassen te onderdrukken. De eerste
resultaten tonen aan dat verschillende Pythium-, Fusarium- en Verticillium-soorten sterk geremd worden in
hun groei door zuiver DAPG en DAPG-producerende
Pseudomonas-isolaten. Biotoetsen met Arabidopsis
thaliana en aubergine tonen aan dat DAPG-producent
P. fluorescens P60 een significante onderdrukking geeft
van V. dahliae. P60 reduceerde de infectie van de stengelbasis van aubergine van 27 tot 2.1%. In biotoetsen
met A. thaliana werd het aantal nieuw gevormde microsclerotiën door P60 met een factor 5 tot 8 gereduceerd. Mogelijke toepassingen op andere gewassen zullen worden besproken.
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