
Waarschuwingsmodel vruchtboomkanker klaar voor praktijk

Spuiten op basis van een waarschuwingsmodel kan vruchtboomkwekers grote bespa-
ringen opleveren, bijvoorbeeld op middelen en arbeid.
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Vruchtbomen

bestrijding met 25% minder bespuitingen.
Om het waarschuwingsmodel te testen, 

zijn in de periode 2006-2010 drie veld-
proeven uitgevoerd bij opgepotte bomen. 
Boven de bomenrij is een draad opgehan-
gen met daaraan onbehandelde kankers 
als infectiebron. Op deze kankers worden 
de sporen gevormd die voor infectie zor-
gen. Bij het begin van de bladval is gestart 
met spuiten. Vervolgens is het jaar daarop 
in mei/juni het aantal kankers geteld.

In de proeven lag de bestrijdingsdrempel 
van het model op 1.000 punten; op dat 
moment was het risico voor infectie zo 
groot dat er moest worden gespoten.

Bespuitingen
De bespuitingen zijn uitgevoerd met cap-
tan, celkalk en kalkmelk. De twee laatst-
genoemde middelen hebben calciumhy-
droxide als werkzame stof. In elke proef is 
onbehandeld vergeleken met bespuitingen 
met calciumhydroxide en/of captan. Daar-
naast zijn de bespuitingen uitgesplitst in 
wekelijkse bespuitingen en bespuitingen 
op basis van het waarschuwingsmodel.

In de proef gedurende het seizoen 2006-
2007 gaven beide kalkmelktoepassin-
gen een statistisch betrouwbaar betere 
vruchtboomkankerbestrijding dan onbe-
handeld. Tussen een wekelijkse kalkmelk- 
bespuiting en een bespuiting op basis van 
het waarschuwingsmodel zat geen statis-
tisch betrouwbaar verschil in aantasting 
(figuur 1).

Beide andere proeven, uitgevoerd in de 
seizoenen 2007-2008 en 2009-2010, zijn 
gebaseerd op de eerste proef. Daarnaast 
zijn ze uitgebreid met wekelijks captan 
en captan spuiten op basis van het model  
(figuur 2).

In de proef van 2007-2008 gaf alleen 
wekelijks captan gespoten statistisch ge-
zien een betere bestrijding dan onbehan-
deld. De mogelijke reden dat de overige 
behandelingen een gelijk resultaat gaven 
als onbehandeld, is onvoldoende sporen-
vorming van kankers die boven de bomen 
waren opgehangen. Zodoende ontston-
den er weinig nieuwe kankers. De weinige 

kankers die wel zijn ontstaan, kunnen van 
eerdere infecties zijn geweest, omdat net 
na de eerste bespuitingen oude kankers 
werden waargenomen.

Daarnaast kan worden gesteld dat het be-
strijdingsresultaat op basis van het model 
niet betrouwbaar slechter was dan bij we-
kelijks spuiten. Het aantal bespuitingen 
volgens het model was daarentegen wel 
minder dan de wekelijkse bespuitingen.

Bij de laatste proef (2009-2010) waren 
alle behandelingen beter dan onbehan-
deld; onderling was het bestrijdingseffect 
statistisch betrouwbaar hetzelfde.

Eindresultaten
Op basis van twee proeven is duidelijk 
gebleken dat het waarschuwingsmodel in 
het najaar werkt. Naast een met de prak-
tijk vergelijkbaar bestrijdingseffect werd 
op 40 tot 80% van het aantal bespuitingen 
bespaard, zowel op middelen als arbeid.  

Bij een derde veldproef was het aantas-
tingsniveau te laag om een betrouwbare 
uitspraak te doen. Bespuitingen op basis 
van het model gaven in alle drie de proeven 
een besparing op het aantal bespuitingen, 
dus zowel op middelen als arbeid (tabel).

Uit de proeven kan worden geconclu-
deerd dat bespuitingen op basis van het 
waarschuwingmodel met celkalk/kalk-
melk of captan evengoed werken als een 
wekelijkse bespuitingen met deze midde-
len. Een belangrijke doelstelling was het 
aantal bespuitingen met 25% te reduceren 
met het model. Met een besparing van on-
geveer 40 tot 80% is dit doel ruimschoots 
gehaald.

Infectie doorgeven
Bij het verminderen van het aantal be-
spuitingen kunnen boomkwekers onder-
steuning krijgen van een smartphone. Via 
zo’n mobiele telefoon kan namelijk het 
begin van een infectie worden doorge-
geven. Vervolgens kan de kweker hierop  
reageren met een bespuiting. Daarmee valt 
te voorkomen dat er wordt gespoten als  
er geen infectiegevaar is (kader: Spuit- 

signaal via smartphone).
Vanwege de succesvolle resultaten in 

de vruchtbomen is het onderzoek uit-
gebreid naar de fruitteelt. Hiervoor dient 
het model te worden aangepast, omdat de 
fruitteelt afwijkt van de vruchtbomen- en 
onderstammenteelt. Daarnaast bevatten 
boomgaarden een groot potentieel aan 
vruchtboomkankersporen die tijdens de 
wintermaanden infecties kunnen veroor-
zaken. Tot slot gaan boomgaarden veel 
langer mee (in de boomkwekerij staan 
vruchtbomen maximaal twee jaar op een 
perceel), waardoor ze infectiemateriaal 
opbouwen. � 

Vruchtboomkanker, veroorzaakt door 
Nectria galligena, is een van de belangrijk-
ste schimmelziekten in de teelt van vrucht-
bomen en onderstammen. Vooral tijdens 
de bladval zijn bespuitingen nodig om de 
indringende schimmelsporen buiten de 
plant te houden, zodat deze kankervrij 
kan worden afgeleverd bij de fruitteler.

Om gewasbeschermingsmiddelen zo 
optimaal mogelijk in te zetten, heeft PPO 
Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit in 
samenwerking met softwareleverancier 
Bodata een waarschuwingsmodel ontwik-
keld. Dit model, dat werkt op basis van 
temperatuur en de lengte van de bladnat-
perioden, helpt boomkwekers te besluiten 
wanneer ze het best kunnen spuiten tegen 
vruchtboomkanker. Doel is een effectievere 

Spuitsignaal via smart-
phone
De ontwikkeling van smartphones (mobiele 
telefoons met onder andere internetverbin-
ding) maakt het mogelijk om continu actuele 
informatie ter beschikking te hebben.
Via een smartphone kan een boomkweker een 
signaal krijgen dat er moet worden gespoten 
als het waarschuwingsmodel een kanker-
gevoelige periode (meer dan 1.000 punten) 
aangeeft. Daarnaast kan de kweker met een 
smartphone bijvoorbeeld wekelijks een foto 
maken van een vooraf geselecteerde boom, 
om hierbij de bladval te volgen. Dit is ook han-
dig voor bijvoorbeeld voorlichters, onderzoe-
kers en softwareleverancier bij de advisering 
op afstand.
Een smartphone biedt voor de hele agrarische 
sector legio toepassingsmogelijkheden. Je 
kunt er bijvoorbeeld ook de spuitadministratie 
op bijhouden. PPO Bloembollen, Boomkwe-
kerij & Fruit en softwareleverancier Bodata 
zullen de toepassing de komende jaren blijven 
verbreden.

Figuur 2. Gemiddeld aantal kankers bij wekelijkse bespuitingen en op 
basis van waarschuwingsmodel (proeven 2007-2008 en 2009-2010).

Figuur 1. Gemiddeld aantal kankers bij wekelijkse bespuitin-
gen en op basis van waarschuwingsmodel (proef 2006-2007).

Tabel. Aantal bespuitingen en besparing per behandeling 2006-2010
Jaar Behandeling Wekelijks Model 1.000 punten Besparing
2006/2007 Kalkmelk 50 kg/ha 5 1 80%
2007/2008 Celkalk 50 kg/ha of captan 2,5 kg/ha 6 3 50%
2009/2010 Celkalk 50 kg/ha of captan 2,5 kg/ha 7 4 43%

De Jong en De Bruine zijn onderzoekers bij PPO Fruit in 
Randwijk, (0488) 47 37 44/peterfrans.dejong@wur.nl. 
Boshuizen is softwareontwikkelaar bij Bodata in Dordrecht, 
(078) 616 32 00.

Peter Frans de Jong, Adrie Boshuizen en 
Arjan de Bruine

Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap 
Tuinbouw, het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en het 

Waterschap Rivierenland.

In de afgelopen jaren heeft PPO 
een waarschuwingsmodel ontwik-
keld voor vruchtboomkanker in de 
boomkwekerij. Het doel van het 
model is een effectievere bestrij-
ding met minder bespuitingen. Uit 
proeven is gebleken dat het model 
werkt. Het kan vruchtboomkwe-
kers grote besparingen opleveren.
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www.deboomkwekerij.nl


