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Vuur, veroorzaakt door Botrytis sp, is de belangrijkste
bovengrondse schimmelziekte van lelies, tulpen en gladiolen. Epidemieën van vuur kunnen zich in potentie
snel ontwikkelen. In combinatie met het ontbreken van
curatieve gewasbeschermingsmiddelen heeft dit geleid
tot een sterk risico-mijdende bestrijdingsstrategie in de
praktijk. Bespuitingen zijn niet gebaseerd op de ontwikkeling van de veroorzaker, maar worden vaak standaard wekelijks uitgevoerd. Een gerichte vuurbestrijding kan bereikt worden door rekening te houden met
infectieperioden in het veld.

Chemische bestrijding van vuur in lelie, tulp en gladiool op basis van het Botrytis-waarschuwingssysteem
(BoWaS) resulteert in een effectieve ziektebeheersing
met een aanzienlijk lagere inzet van fungiciden dan
met de gangbare kalenderbespuitingen. De vraag is nu
of BoWaS nog verder verbeterd zou kunnen worden. De
huidige versie van BoWaS adviseert op basis van een
voorspelde ‘infectie-index’ en berust op een aantal
aannames die er toe leiden dat er soms onnodig bespuitingen worden geadviseerd, zoals de aanname dat
er altijd voldoende inoculum voor infectie aanwezig is.
Door ‘verfijning’ van de epidemiologische basis van BoWaS zou het aantal onnodige bespuitingen nog verder
teruggebracht kunnen worden. Echter, minder bespuitingen kunnen in het geval van foutief advies ook meer
risico opleveren. Empirische toetsing van een scala aan
epidemiologisch ‘verfijnde’ varianten van het waarschuwingssysteem in veldproeven over meerdere jaren
en plaatsen is erg kostbaar. Computersimulaties bieden
een efficiënter alternatief, waarbij varianten van het
waarschuwingssysteem gericht ontworpen en geëvalueerd kunnen worden. De veldproeven kunnen dan beperkt worden tot een selectie van veelbelovende varianten. Deze benadering is toegepast voor het
pathosysteem B. elliptica in lelie. Eerst werden simulatiemodellen ontwikkeld van de epidemie-ontwikkeling,
het effect van de ziekte op de opbrengst en de werkzaamheid van een fungicide-bespuiting. De modellen
zijn getoetst en vervolgens gecalibreerd met veldgegevens om er realistische scenarios van ziekte-ontwikkeling onder uiteenlopende spuitschema’s mee te kunnen
genereren. Een tweetal ‘verfijnde’ varianten van het
huidige waarschuwingssysteem zijn ontworpen en geëvalueerd: een variant waarin een hogere spuitdrempel
voor de bloei gehanteerd werd en een variant waarin
het spuitadvies mede bepaald werd door de hoogte van
een ‘sporulatie-index’. De performance van BoWaS en
de twee varianten is beoordeeld aan de hand van een
viertal criteria: milieubelasting (aantal bespuitingen

Infectie van de genoemde bolgewassen door de specifieke Botrytis soorten (resp. B. elliptica, B. tulipae en B.
gladiolorum) is bij verschillende temperaturen en bladnatperioden onderzocht. BoWaS (Botrytis WaarschuwingsSysteem) gebruikt deze gegevens en de regionale
weersverwachting om voor max. een periode van vijf
dagen vooruit infectiekansen te berekenen. De hoogte
van de infectiekans, de gevoeligheid van de geteelde
cultivars en de beschermingsduur van een voorafgaande bespuiting bepalen of er een bespuitingsadvies gegenereerd wordt.
BoWaS is in 1996,1997 en 1998 uitgetest onder praktijkomstandigheden. Resultaten uit dit onderzoek tonen
aan dat in de praktijk 30-80% reductie in fungicidengebruik bereikt kan worden, afhankelijk van de gevoeligheid van het gewas, de locatie en het jaar. BoWaS is
sinds 1998 commercieel verkrijgbaar voor kwekers van
lelies, tulpen en gladiolen.
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