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Samenvatting 

Er zijn steeds minder gewasbeschermingsmiddelen die preventief ingezet worden tegen 

Cylindrocladium buxicola in Buxus omdat er een beperking op de toelating wordt opgelegd. 

Middelen die in eerdere onderzoeken effectief bleken, worden uit de markt gehaald of de 

toepassing beperkt. In teeltseizoen 2013 heeft DLV Plant op de proeflocatie 

‘Onderzoekscentrum Boomkwekerij’ een onderzoek uitgevoerd naar het gericht inzetten 

van toegelaten en nieuwe gewasbeschermingsmiddelen ter preventie van Cylindrocladium 

buxicola. 

Diverse fabrikanten hebben een bestrijdingsstrategie voor Cylindrocladium in Buxus 

opgesteld met eigen producten. Bayer zet de producten Folicur en een nieuw middel in, 

BASF heeft ook een nieuw product ingezet en Makhteshim –Agan heeft de toegelaten 

producten Mirage Plus en Spirit aangedragen. De uitvoerder heeft het object met 

spuitzwavel ingebracht als referentie. De middelen worden ingezet op het moment dat de 

verwachte infectiedruk voor Cylindrocladium hoog is. Hiervoor is het QMS® Boomteelt 

waarschuwingsmodel geraadpleegd. 

In het seizoen zijn zes bespuitingen per object uitgevoerd op 29-5, 11-6, 2-7, 24-7,6-8 en 

6-9. Daarnaast zijn er zeven waarneminsronden geweest op 10-6, 16-7, 6-8, 22-8, 16-9, 3-

10 en 1-11. De aantasting van Cylindrocladium bij het onbehandelde object is vanaf 16 juli 

significant hoger dan de behandelde objecten. In de periode van oktober is geen 

bespuiting meer uitgevoerd. Er werd weliswaar een hoge druk voorspeld, maar om de 

duurwerking van de behandelingen te testen is er niet ingegrepen met een preventieve 

bespuiting. Aan het einde van de proef op waarnemingsdatum 1 november ontstaan er 

verschillen bij de behandelde objecten. De velden die met spuitzwavel gespoten zijn 

hebben dan meer aantasting van Cylindrocladium dan de objecten van Bayer, 

Makhteshim-Agan en BASF. Bij de onbehandelde velden is een zeer zware aantasting van 

Cylindrocladium vastgesteld. 

Alle ingezette strategieën zijn effectief omdat er minder Cylindrocladium is vastgesteld dan 

bij de onbehandelde velden. Het effect van de behandelingen met Mirage Plus +/+ 

Prolong, Spirit +/+ Prolong, Folicur, en de nieuwe middelen CODE P en CODE S 

verschillen niet significant. Ten opzichte van de referentie met spuitzwavel presteren deze 

middelen wel beter. Zes bespuitingen met spuitzwavel is onder de gerealiseerde 

omstandigheden te weinig en de toevoeging van een hulpstof / hechter wordt aanbevolen. 

Een discussie kan gevoerd worden over het nog gerichter inzetten van de producten in 

combinatie met het QMS® Boomteelt voorspellingsmodel voor Cylindrocladium. De 

duurwerking van de middelen kan van invloed zijn deze wel of juist niet toe te passen. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergronden 

(Bron: Kuik, F. van, Eindrapportage  PT projectnummer: 12547 ‘Taksterfte in Buxus, veroorzaakt door 

Cylindrocladium buxicola’ December 2010)  

De schimmel Cylindrocladium buxicola tast de bladeren en stengels aan van Buxus. Op 

jonge bladeren ontstaan oranje-bruine vlekken met een donkere rand. Op de oudere 

bladeren zijn donkerbruine vlekken zichtbaar en verkleurt het blad in zijn geheel. Op de 

takken ontstaan zwarte streepjes die zich ontwikkelen tot grotere plekken. Uiteindelijk kan 

een aantasting leiden tot complete bladval en het afsterven van de takjes. C. buxicola 

ontwikkelt zich het beste bij vochtige omstandigheden en bij een temperatuur rond de 

25°C. Bij een hoge luchtvochtigheid kiemen de sporen van C. buxicola al na 3 uur. Na 5 

uur kan de schimmel al het Buxusblad hebben geïnfecteerd. Als de schimmel in het blad 

zit, dan ontwikkelt de ziekte zich snel. C. buxicola heeft geen wondjes of beschadigingen 

nodig om de planten binnen te dringen. Infectie kan dus ook op gezond blad plaatsvinden. 

Ook bij lagere temperaturen kan de schimmel zich ontwikkelen. In de literatuur wordt 

gesproken over een temperatuur vanaf 5°C. Vanaf 30°C stopt de groei en bij een 

langdurige temperatuur boven 33°C sterft de schimmel af.  

 

   

Afbeelding 1: Bladvlekken in 

Buxus. 

Afbeelding 2: Zwarte strepen op 

de stengels. 

Afbeelding 3: Ernstige aantasting 

met bladval. 

 

(F. van Kuik, P. van Dalfsen (PPO), J. van der Meij en R. van Tol (DLV Plant) Eindrapportage PT-

Projectnummer: 13932 ‘Taksterfte Buxus II’ juli 2013.) 

Uit vervolgonderzoek in 2010-2012 bleek dat bij een relatief lage infectiedruk van C. 

buxicola, preventieve behandelingen met bijvoorbeeld de fungiciden Ortiva, Flint, Maneb, 

Captan en Daconil afdoende werken. Ze zijn niet geschikt om een al bestaande aantasting 

van Buxus door C. buxicola terug te dringen. Mirage Plus kan wel worden ingezet bij een 

hoge (verwachte) ziektedruk. Echter, dit middel heeft een beperking van maximaal 4x per 

seizoen. Mirage moet daarom weloverwogen worden ingezet, in die perioden waarin de 

ziektedruk groot is. Gebleken is dat wanneer pas wordt begonnen met curatieve  

behandelingen op het moment van een beginnende aantasting, enige gewasschade niet 

meer is te voorkomen. Met het middelenpakket bestaande uit Flint, maneb en captan, 
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Mirage Plus, Spirit en Switch was het mogelijk om de aantasting van Buxus door 

Cylindrocladium buxicola te beheersen. De keuze van welk middel wanneer moet worden 

ingezet is afhankelijk van de ziektedruk. Een knelpunt was dat Mirage Plus als enige kan 

worden ingezet bij een hoge (verwachte) ziektedruk. Voor een effectieve beheersing van 

Cylindrocladium zijn nog veel bespuitingen nodig. Om het aantal bespuitingen terug te 

brengen wordt geadviseerd om met een waarschuwingsmodel te gaan werken.  

Hiermee kan op het juiste moment een gewasbeschermingsmiddel worden ingezet en 

kunnen overbodige bespuitingen worden voorkomen. 

1.2 Probleemstelling 

Er zijn steeds minder gewasbeschermingsmiddelen die preventief ingezet worden tegen 

Cylindrocladium buxicola in Buxus omdat er een beperking op de toelating wordt opgelegd. 

Middelen die in eerdere onderzoeken effectief bleken, worden uit de markt gehaald of de 

toepassing beperkt. Voor teeltseizoen 2013 is de toelating van Maneb reeds ingetrokken 

en hetzelfde zal gelden voor Daconil (chloorthalonil) per 1 januari 2014. 

In 2013 test DLV Plant op de eigen proeflocatie in Boskoop (‘Onderzoekscentrum voor 

Boomkwekerij’) bestaande en nieuwe middelen tegen de veroorzaker van de blad- en 

taksterfte in Buxus. 

1.1 Doelstelling 

In het onderzoek zijn een aantal (nieuwe) fungiciden ingezet ter bestrijding van 

Cylindrocladium in Buxus met als doel de effectiviteit onder praktijkomstandigheden te 

vergelijken met onbehandelde objecten. De bespuitingen worden uitgevoerd op basis van 

het waarschuwingsmodel QMS® (zie bijlage 1).  
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2 Materiaal en methoden 

2.1 Proefopzet 

2.1.1 Omschrijving en proeffactoren 

Diverse fabrikanten hebben een bestrijdingsstrategie voor Cylindrocladium in Buxus 

opgesteld met eigen producten. Bayer zet de producten Folicur en een nieuw middel in, 

BASF heeft ook een nieuw product ingezet en Makhteshim –Agan heeft de toegelaten 

producten Mirage Plus en Spirit aangedragen. De uitvoerder heeft het object met 

spuitzwavel ingebracht als referentie. De middelen worden ingezet op het moment dat de 

verwachte infectiedruk voor Cylindrocladium hoog is. Hiervoor wordt het QMS® 

waarschuwingsmodel geraadpleegd. In onderstaande tabel zijn de proeffactoren 

weergegeven.  

 

Proeffactor Aantal 

niveaus 

beschrijving 

Gewas 1 Buxus 

 

Behandelingen, 

dosering & codering 

5 1 Onbehandeld 

2 Spuitzwavel 

3 Object MABENO 

4 Object Bayer 

5 Object BASF 

 

Herhalingen 4 Herhaling A,B,C, D 

Tabel 2.1: Proeffactoren met aantal niveaus en beschrijving. 

2.1.2 Gewas (uitgangsmateriaal) 

Gewas / cultivar  : ‘ 

Buxus sempervirens 

 

Specificaties  :  

4 jarige bollen, aanplant 2009. 

 

Snoei:   :  

2x in 2013; februari en 20 juni met 

automatische bollensnoeier. 

 

Bemesting:  :  

April CRF meststof en in augustus 

KAS. 

 

Figuur 2.1: Proefveldoverzicht met op de voorgrond het QMS® 
weerstation. 
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2.1.3 Behandelingen, codering en dosering 

Per object, behalve ‘onbehandeld’, zijn zes bespuitingen uitgevoerd. 

 

 

De doseringen zijn op basis van de advisering van de toelatingshouder en wettelijk 

gebruiksvoorschrift. De proef is gespoten met een proefveldspuit op perslucht. Er is een 

spuitboom gehanteerd met drie niet-drift-reducerende spuitdoppen. 

 

spuitvloeistof in l/ ha   1000       

proefveldgrootte in m²   40       

Aantal liter spuitvloeistof / object. 4       

Middel 

dichtheid in 

gr /cm³ 

dosering 

ml gr/ha 

dosering in 

gr / l 

Bruto afwegen gr / 

ml 

Netto afwegen 

in gr. 

Schoon water 0 0 0,00 0,00 0,000 

Spuitzwavel 1 4000 4,00 12,00 12,000 

Code P 1,2 180 0,18 0,54 0,648 

Folicur 1,12 600 0,60 1,80 2,016 

Mirage Plus 1,3 1400 1,40 4,20 5,460 

Spirit 1,3 1400 1,40 4,20 5,460 

Code S 1 1500 1,50 4,50 4,500 

Prolong 1 750 0,75 2,25 2,250 

Tabel 2.3: Dosering en afwegen middelen. 

  

2.1.4 Proefveldinrichting en herhalingen 

De proef bestaat uit 1 (gewas) * 5 (objecten) * 4 (herhalingen) = 20 proefveldjes. De bruto 

proefveldgrootte is 3 * 3,5 = 10,5 m. Elk proefveldje bestaat uit 10 * 8 = 80 planten.  

Tussen elk proefveld liggen twee onbehandelde stroken planten voor een hogere 

infectiedruk. (Zie bijlage 2: proefveldinrichting). 

# behandeling 

en bespuiting. 

1 2 3 4 5 6 

1 Onbehandeld x x x x x 

2 Spuitzwavel Spuitzwavel Spuitzwavel Spuitzwavel + 

Prolong 

Spuitzwavel+ 

Prolong 

Spuitzwavel+ 

Prolong 

3 Mirage Plus + 

Prolong 

Mirage Plus + 

Prolong 

Spirit + 

Prolong 

Spirit + 

Prolong 

Mirage Plus + 

Prolong 

Mirage Plus + 

Prolong 

4 Code P Code P Folicur + 

Silwet gold 

Folicur + 

Silwet gold 

Code P Code P 

5 Code S Code S Code S Code S Code S Code S 

Tabel 2.2: Behandelingsschema per object. Bij object 2 (spuitzwavel) is niet vanaf de start consequent 
met Prolong als hulpstof gespoten omdat deze toevoeging in een latere fase van de proef noodzakelijk 
leek. 
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2.2 Waarnemingen 

2.2.1 Continue 

• Klimaat  

Temperatuur / RV / instraling, Windrichting, -snelheid. 

• QMS® / infectiedruk Cylindrocladium: 

De infectiedruk is een berekende waarde met een arbitraire klassenindeling. 

2.2.2 Periodiek 

• Scouting 

Frequentie:  Minimaal 1 x per week  

Methode:   Inschatting  / controle van de mate van aantasting van de individuele 

onbehandelde proefveldjes.  

• Gewaswaarnemingen (tellingen) 

Frequentie Gemiddeld 1 x per maand en afhankelijk van resultaat scouting. Bij 

voldoende aantasting en/of sterke ontwikkeling van Cylindrocladium , 

worden tellingen uitgevoerd. 

Methode: Onwillekeurige selectie van 10 planten per netto proefveld worden 

beoordeeld, waarbij de volgende klassenindeling wordt gehanteerd: 

 

Klasse Omschrijving Toelichting 

0 Gezond gewas Geen enkel aangetast blad zichtbaar 

1 Zeer licht aangetast Duidelijk zichtbare aantasting, maar niet meer dan vijf 

bladen per plant. 

2 
Licht aangetast 

Duidelijk zichtbare aantasting en goed te tellen. Duidelijk 

dat er 5 tot 10 bladen aangetast zijn. 

3 
Matige aantasting 

Duidelijk zichtbare aantasting en goed te tellen. Aantal 

bladen wat aangetast is licht tussen de 10 en 15. 

4 

Zware aantasting 

Tellen van bladen wordt lastiger en schatten dat er het 

wordt schatten dat niet meer dat 20 bladen aangetast zijn. 

5 Er zijn meer dan 20 bladen aangetast. Dit is moeilijk te 

tellen en wordt geschat. 

6 Tellen is niet te doen. Geschat wordt dat 5 tot10% van het 

gewas verziekt of afgevallen blad heeft. 

7 
Zeer zware aantasting. 

10 – 30 % aangetast of afgevallen blad per plant. 

8 30 – 50% aangetast of afgevallen blad per plant. 

9 Extreem zwaar aangetast. 50 – 100 % aantasting of afgevallen blad per plant. 

Tabel 2.4: Klassenindeling waarnemingsplanten. 
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3 Resultaat 

3.1 QMS® Boomteelt infectiedruk 

De infectiedruk van Cylindrocladium buxicola heeft in de periode van mei tot september 

enkele kritische dagen gekend waarop een aantasting kan plaatsvinden. In de eerste week 

van september en de tweede week van oktober is zelfs een serie van zeer kritische dagen 

geregistreerd. Van 7 tot en met 14 september is er 110 mm neerslag gevallen. Het is 

bekend dat (veel) neerslag de ontwikkeling van Cylindrocladium in de kaart speelt. 

 

 

Figuur 3.1: Infectiedruk van Cylindrocladium buxicola in de periode van eind mei tot begin november. De 
infectiedruk  van mei tot en met 23 september is gebaseerd op de gegevens van het weerstation op de 
proeflocatie aan het Rijneveld in Boskoop. Door een technische storing zijn de gegevens van 23 september tot 
en met 1 november zijn gebaseerd op de gegevens van weerstations in Hazerswoude-Dorp en Reeuwijk.  
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3.2 Bespuitingen 

In totaal zijn bij alle behandelde objecten 6 bespuitingen uitgevoerd. De spuitdata en 

omstandigheden zijn onderstaand weergegeven. Alle beslissingen voor de bespuitingen 

zijn gebaseerd op de voorspelde infectiedruk met het QMS® model. 

 

3.2.1 Bespuiting #1: 29 mei - 9:00 

De voorspelde infectiedruk op 28 mei was gematigd voor de 29
e
 en hoog voor de 30

e
. 

Uiteindelijk is op deze dagen een gematigd zware infectiedruk vastgesteld. De dagen na 

30 mei tot en met 11 juni is de infectiedruk verwaarloosbaar geweest. 

 

 

Figuur 3.2: Gerealiseerde infectiedruk van 29 mei tot en met 11 juni. 

 

Datum 29-5 11-6 14-6 2-7 24-7 6-8 6-9 

Tijd 9:00 20:00 20:00 16:00 7:00 16:00 8:00 

# bespuiting 1 2 2 3 4 5 6 

Gewastoestand droog droog droog droog droog droog vochtig 

Object 2, 3, 4, 5 2, 3, 4 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 

Temp. (°C) 10,6 20,1 18 20,9 19,3 21,7 18,3 

RV (%) 98 61 60 63 86 68 94 

WR W WZW ZZO ZZO W N OZO 

WS 2,6 0,3 1,1 1,7 0,4 1,7 0 

Weer 

     

Neerslag in mm 
< 48 uur na 
toepassing 

1,8 4,8 1,6 8 0 2,8 8,8 

Tabel 3.1: Data van de bespuitingen en weersomstandigheden 
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3.2.2 Bespuiting #2: 11 juni - 20:00 & 14 juni – 20:00 

Op 12 en 13 juni werden gematigde en zware dagen met infectiedruk voorspeld. De 

bespuitingen met spuitzwavel, Mirage Plus van Makhteshim-Agan en ‘CODE P’ van Bayer 

zijn ingezet. De beslissing voor de behandeling met ‘CODE S’ is in samenspraak met de 

opdrachtgever uitgesteld tot 14 juni.Tot en met één week na 14 juni zijn enkele dagen met 

een gematigd hoge infectiedruk gerealiseerd. Bij de waarnemingsronde die op 16 juli 

volgde waren geïnfecteerde planten geregistreerd bij de onbehandelde objecten en in 

mindere mate bij de objecten van Makhteshim-Agan en Bayer. Bij het object van BASF 

was de aantasting te verwaarlozen. Behalve ten opzichte van het onbehandeld object zijn 

de verschillen tussen de behandelde objecten niet significant. 

 

 

Figuur 3.3: Gerealiseerde infectiedruk van 11 juni tot en met 2 juli. 

 

3.2.3 Bespuiting #3: 2 juli – 16:00 

In de ochtend van 2 juli is de voorspelling bekeken en werd er een gematigde infectiedruk 

voorspeld. De dag daarna op 3 juli werd een hoge infectiedruk. De werkelijkheid is dat er 

op 2 en 3 juli een hoge infectiedruk gerealiseerd is. De dagen daarna was er sprake van 

een gematigd hoge infectiedruk. Na 13 juli tot en met 24 juli was de infectiedruk 

verwaarloosbaar. 
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Figuur 3.4: Gerealiseerde infectiedruk van 2 juli tot en met 24 juli. 

 

3.2.4   Bespuiting #4: 24 juli – 7:00 

Er is op 23 juli een week met hoge infectiedruk voorspeld.  Reden om opnieuw een 

bespuiting uit te voeren bij alle objecten.  Met name de 24
e
 en de 25

e
 waren dagen waarbij 

de infectiedruk hoog was. De dagen die volgenden zijn geregistreerd met een gematigd 

hoge infectiedruk. Bij de waarnemingsronde op 6 augustus is er geen aantasting van 

Cylindrocladium waargenomen bij de objecten van BASF, Bayer en Makhteshim-Agan. 

Ook bij het object met spuitzwavel was geen toenemende aantasting waargenomen. Bij 

het onbehandelde object is er een significant hogere aantasting geregistreerd dan bij de 

behandelde objecten, maar deze was lager dan de vorige waarnemingsronde op 16 juli. 

 

 

Figuur 3.5: De gerealiseerde infectiedruk van 24 juli tot en met 6 augustus. 

3.2.5 Bespuiting #5: 6 augustus - 16:00 

Vrijdag 6 augustus is de voorspelling van de infectiedruk reden opnieuw een bespuiting uit 

te voeren. In de daaropvolgende dagen is tot en met 19 augustus een gematigd hoge 
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infectiedruk geweest, maar de kritische grens is niet overschreden. Bij de 

waarnemingsronde die op 22 augustus is uitgevoerd werd vastgesteld dat de infectie van 

Cylindrocladium bij de onbehandelde velden niet was toegenomen. 

 

 

Figuur 3.6: De gerealiseerde infectiedruk van 6 augustus tot en met 6 september. 

3.2.6 Bespuiting #6: 6 september – 8:00 

Op 6 september is een week met hoge infectiedruk voorspeld. Er is direct ingegrepen door 

in de vroege ochtend een bespuiting uit te voeren. In de daaropvolgende week is de 

infectiedruk zeer hoog geweest met een dagelijkse overschrijding van de kritische 

grenswaarde voor een aantasting met Cylindrocladium. Tijdens de waarnemingsronde op 

16 september is een toegenomen aantasting van Cylindrocladium vastgesteld bij de 

onbehandelde proefvelden. Bij de velden die wel behandeld zijn met een fungicide is 

nauwelijks een aantasting waargenomen.  

 

 

Figuur 3.7: Gerealiseerde infectiedruk van 6 september tot en met 1 november. 
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3.3 Effectiviteit 

De aantasting van Cylindrocladium bij het onbehandelde object is vanaf 16 juli significant 

hoger dan de behandelde objecten. In de periode van oktober is geen bespuiting meer 

uitgevoerd. Er werd weliswaar een hoge druk voorspeld, maar om de duurwerking van de 

behandelingen te testen is er niet ingegrepen met een preventieve bespuiting. Aan het 

einde van de proef op waarnemingsdatum 1 november ontstaan er verschillen bij de 

behandelde objecten. De velden die met spuitzwavel gespoten zijn hebben dan meer 

aantasting van Cylindrocladium dan de objecten van Bayer, Makhteshim-Agan en BASF. 

Bij de onbehandelde velden is een zeer zware aantasting van Cylindrocladium vastgesteld. 

 

 

Figuur 3.8: Bij de onbehandelde velden waren grote 
aangetaste plekken zichtbaar. 

 

Figuur 3.9: Bij de velden die met spuitzwavel werden in 
november enkele aangetaste planten aangetroffen. 

 

Figuur 3.10: Bij veld 9 van object 5 
(BASF) is een duidelijke begrenzing 
zichtbaar tussen de (onbehandelde) 
randplanten en behandelde 
buxussen. 

 

Figuur 3.11: Bij veld B3 (MABENO) is 
duidelijk zichtbaar dat de 
(onbehandelde) randplanten 
aangetast zijn met Cylindrocladium. 

 

Figuur 3.12: Op een overzichtsfoto 
niet zichtbaar, maar als close-up wel 
dat er beginnende aantasting van 
Cylindrocladium is bij object 4 
(Bayer). 
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Grafiek 3.1: Aantastingniveau van Cylindrocladium per object, per datum. 

 

Behandeling / 

datum 10-jun 16-jul 6-aug 22-aug 16-sep 3-okt 1-nov 

Onbehandeld 0,0 (a) 0,5 (b) 0,4 (b) 0,4 (b) 1,1 (b) 0,9 (b) 5,1 (a) 

Spuitzwavel 0,0 (a) 0,2 (a) 0,0 (a) 0,1 (a) 0,1 (a) 0,1 (a) 1,7 (b) 

Makhteshim-Agan 0,0 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,3 (c) 

Bayer 0,0 (a) 0,1 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,1 (a) 0,5 (c) 

BASF 0,0 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,0 (a) 0,1 (c) 

Tabel 3.2: Aantastingsniveau van Cylindrocladium per object, per datum. De letters (a,b,c) geven de 
significante verschillen weer met een 95% betrouwbaarheid. 
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4 Discussie 

Eén van de aanbevelingen van onderzoek (2008-2012 PPO / DLV Plant) naar de 

aantasting van Cylindrocladium buxicola was het gericht inzetten van middelen op basis 

van een waarschuwingsmodel. Het in de praktijk brengen van deze aanbeveling levert de 

bevestiging op van de besparing van arbeid en middelen. Een aantal van zes bespuitingen 

tijdens het gehele seizoen is niet veel. Het aantal kan wellicht nog verder teruggebracht 

worden als er meer over de duurwerking van middelen in het gewas bekend is. Uiteraard is 

dit afhankelijk van de weersomstandigheden.  

De spuitzwavel kan een betere effectiviteit hebben als deze vaker wordt toegepast. Het is 

bekend dat deze snel af kan regenen waardoor het geen bescherming meer bied. 

 

5 Conclusies en aanbevelingen 

Makhteshim-Agan heeft met de producten Spirit en Mirage Plus in combinatie met de 

hulpstof Prolong effectieve middelen ter preventie van Cylindrocladium in Buxus. Met een 

dosering van 140 ml op 100 liter water voor zowel Mirage Plus als Spirit kan een 

spuitvolume van 1000 liter per hectare worden gehanteerd. Kritische kanttekening is de 

lichte (niet significante) toename van Cylindrocladium in de begin- en eindfase van de 

proef toen Mirage Plus is toegepast. De wettelijke beperking van vier toepassingen die 

voor beide middelen geld, vormt bij de gerealiseerde infectiedruk van Cylindrocladium 

geen belemmering. 

 

Het niet toegelaten middel CODE S van BASF is zeer effectief ter preventie van 

Cylindrocladium in Buxus. Uit eerder onderzoek (2012 ‘Cylindrocladium buxucola in 

Buxus’) is duidelijk geworden dat het product een duurwerking van minimaal 5 weken 

heeft, dus het aantal van zes bespuitingen kan wellicht teruggebracht worden.  

 

De bestrijdingsstrategie met de producten Folicur en CODE P van Bayer is effectief ter 

bestrijding van Cylindrocladium in Buxus. Het effect van CODE P moet kritisch bekeken 

worden omdat in de beginfase en laatste fase van de proef een lichte (niet significante) 

toenamen van Cylindrocladium is waargenomen. 

 

Zes bespuitingen met spuitzwavel is onder de gerealiseerde omstandigheden te weinig. 

Het toevoegen van een hulpstof voor betere hechting is daarnaast ook noodzakelijk. 
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Bijlage 1: QMS® Boomteelt. 

  

 

 
 

 

Met QMS® Boomteelt is het mogelijk diverse teeltvragen specifiek voor uw bedrijf 

te beantwoorden. Weerstations op de kwekerij meten de klimaatomstandigheden in het 

gewas. Door de metingen te combineren met onderzoek en praktijkgegevens heeft DLV 

Plant waarschuwingsmodellen ontwikkeld voor een groot aantal ziekten en plagen. 

 

Waarschuwingsmodellen 

De waarschuwingsmodellen voorspellen op basis van klimaatmetingen in het gewas 

wanneer bepaalde plagen actief worden. Ook geven de modellen een beeld van de 

infectiedruk van schimmelziekten als echte meeldauw, valse meeldauw, 

Cylindrocladium, etc. Door de modellen van QMS te raadplegen op uw computer weet u 

tijdig wanneer moet worden ingegrepen. 

 

Voor meer informatie zie: http://www.dlvplant.nl/nl/content/boomteelt-qms.html 
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Bijlage 2: Proefveldinrichting 

Herhalingen / proefveldinrichting 

In totaal 15*30=450 planten  

 
 

 

 

Bruto proefveld. (-) 

 

Aantal planten: 8 x 10 = 80 

Afmetingen: 3 X 3,5 

meter.  

Oppervlak  10,5 m²  

 

Netto proefveld (-) 

 

Aantal planten: 4 x 6 = 24 

Afmetingen: 1,5  X 2 

meter.  

Oppervlak  3 m² 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Bufferrand / onbespoten

2

3 Bruto proefveld 

4

5

6 Netto proefveld

7

8 1 t/m 15 proefveldnummers

9

10 A t/m E = Herhaling

11

12 16 D 5 17 D 2 18 D 4 19 D 1 20 D 3 1 t/m 5 = Behandeling

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 11 C 5 12 C 1 13 C 3 14 C 2 15 C 4

25

26

27 ^

28 20 mtr.

29 v

30

31

32

33

34

35

36 6 B 4 7 B 1 8 B 3 9 B 5 10 B 2

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 1 A 3 2 A 4 3 A 1 4 A 2 5 A 5

3
,5
 m

e
te
r 

 3  meter 
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Bijlage 3: Statistiek 

Gemiddelden aantasting 

 
  

22.8.2013 OnbehandeldAantasting 48 0 2 0,3542 0,66811

Valid N (listwise) 48

SpuitzwavelAantasting 48 0 1 0,0833 0,27931

Valid N (listwise) 48

MABENO Aantasting 48 0 0 0 0

Valid N (listwise) 48

Bayer Aantasting 48 0 1 0,0208 0,14434

Descriptive Statistics Valid N (listwise) 48

Datum Code N Minimum Maximum Mean Std. Deviation BASF Aantasting 48 0 0 0 0

Valid N (listwise) 48

16.9.2013 OnbehandeldAantasting 48 0 4 1,0625 1,35907

10.6.2013 OnbehandeldAantasting 48 0 0 0 0 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 SpuitzwavelAantasting 48 0 4 0,0833 0,57735

SpuitzwavelAantasting 48 0 0 0 0 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 MABENO Aantasting 48 0 0 0 0

MABENO Aantasting 48 0 0 0 0 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 Bayer Aantasting 48 0 1 0,0208 0,14434

Bayer Aantasting 48 0 0 0 0 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 BASF Aantasting 48 0 0 0 0

BASF Aantasting 48 0 0 0 0 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 03.10.2013OnbehandeldAantasting 48 0 4 0,8542 1,36817

16.7.2013 OnbehandeldAantasting 48 0 2 0,4792 0,65199 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 SpuitzwavelAantasting 48 0 2 0,0833 0,34723

SpuitzwavelAantasting 48 0 1 0,1667 0,37662 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 MABENO Aantasting 48 0 0 0 0

MABENO Aantasting 48 0 1 0,0417 0,20194 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 Bayer Aantasting 48 0 1 0,0625 0,24462

Bayer Aantasting 48 0 2 0,1458 0,41203 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 BASF Aantasting 48 0 0 0 0

BASF Aantasting 48 0 1 0,0417 0,20194 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 01.11.2013OnbehandeldAantasting 48 0 9 5,125 2,92913

06.8.2013 OnbehandeldAantasting 48 0 2 0,375 0,63998 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 SpuitzwavelAantasting 48 0 5 1,7292 1,581

SpuitzwavelAantasting 48 0 1 0,0208 0,14434 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 MABENO Aantasting 48 0 3 0,25 0,72932

MABENO Aantasting 48 0 1 0,0208 0,14434 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 Bayer Aantasting 48 0 5 0,5 1,03142

Bayer Aantasting 48 0 0 0 0 Valid N (listwise) 48

Valid N (listwise) 48 BASF Aantasting 48 0 1 0,0625 0,24462

BASF Aantasting 48 0 0 0 0 Valid N (listwise) 48
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ANOVA 

ANOVA 

Aantasting 

Datum 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

10.6.2013 Between 
Groups 

,000 4 ,000 . . 

Within 
Groups 

,000 235 ,000 
    

Total ,000 239       

16.7.2013 Between 
Groups 

6,192 4 1,548 9,459 ,000 

Within 
Groups 

38,458 235 ,164 
    

Total 44,650 239       

06.8.2013 Between 
Groups 

5,125 4 1,281 14,197 ,000 

Within 
Groups 

21,208 235 ,090 
    

Total 26,333 239       

22.8.2013 Between 
Groups 

4,358 4 1,090 9,992 ,000 

Within 
Groups 

25,625 235 ,109 
    

Total 29,983 239       

16.9.2013 Between 
Groups 

41,475 4 10,369 23,552 ,000 

Within 
Groups 

103,458 235 ,440 
    

Total 144,933 239       

03.10.2013 Between 
Groups 

25,942 4 6,485 15,800 ,000 

Within 
Groups 

96,458 235 ,410 
    

Total 122,400 239       

01.11.2013 Between 
Groups 

855,192 4 213,798 83,942 ,000 

Within 
Groups 

598,542 235 2,547 
    

Total 1453,733 239       

 
  



Preventieve bestrijding Cylindrocladium in Buxus. 

Onderzoek naar effectiviteit van fungiciden 2013. 

20131125 DEF 

 

© DLV Plant: 2013.   21 

Least Significant Difference 

 
 

 

Bound Bound

Spuitzwavel ,31250 ,08258 ,000 ,1498 ,4752

MABENO ,43750 ,08258 ,000 ,2748 ,6002

Bayer ,33333 ,08258 ,000 ,1706 ,4960

BASF ,43750 ,08258 ,000 ,2748 ,6002

Onbehandeld -,31250 ,08258 ,000 -,4752 -,1498

MABENO ,12500 ,08258 ,131 -,0377 ,2877

Bayer ,02083 ,08258 ,801 -,1419 ,1835

BASF ,12500 ,08258 ,131 -,0377 ,2877

Onbehandeld -,43750 ,08258 ,000 -,6002 -,2748

Spuitzwavel -,12500 ,08258 ,131 -,2877 ,0377

Bayer -,10417 ,08258 ,208 -,2669 ,0585

BASF ,00000 ,08258 1,000 -,1627 ,1627

Onbehandeld -,33333 ,08258 ,000 -,4960 -,1706

Spuitzwavel -,02083 ,08258 ,801 -,1835 ,1419

MABENO ,10417 ,08258 ,208 -,0585 ,2669

BASF ,10417 ,08258 ,208 -,0585 ,2669

Onbehandeld -,43750 ,08258 ,000 -,6002 -,2748

Spuitzwavel -,12500 ,08258 ,131 -,2877 ,0377

MABENO ,00000 ,08258 1,000 -,1627 ,1627

Bayer -,10417 ,08258 ,208 -,2669 ,0585

Spuitzwavel ,35417 ,06132 ,000 ,2334 ,4750

MABENO ,35417 ,06132 ,000 ,2334 ,4750

Bayer ,37500 ,06132 ,000 ,2542 ,4958

BASF ,37500 ,06132 ,000 ,2542 ,4958

Onbehandeld -,35417 ,06132 ,000 -,4750 -,2334

MABENO ,00000 ,06132 1,000 -,1208 ,1208

Bayer ,02083 ,06132 ,734 -,1000 ,1416

BASF ,02083 ,06132 ,734 -,1000 ,1416

Onbehandeld -,35417 ,06132 ,000 -,4750 -,2334

Spuitzwavel ,00000 ,06132 1,000 -,1208 ,1208

Bayer ,02083 ,06132 ,734 -,1000 ,1416

BASF ,02083 ,06132 ,734 -,1000 ,1416

Onbehandeld -,37500 ,06132 ,000 -,4958 -,2542

Spuitzwavel -,02083 ,06132 ,734 -,1416 ,1000

MABENO -,02083 ,06132 ,734 -,1416 ,1000

BASF ,00000 ,06132 1,000 -,1208 ,1208

Onbehandeld -,37500 ,06132 ,000 -,4958 -,2542

Spuitzwavel -,02083 ,06132 ,734 -,1416 ,1000

MABENO -,02083 ,06132 ,734 -,1416 ,1000

Bayer ,00000 ,06132 1,000 -,1208 ,1208

Spuitzwavel ,27083 ,06741 ,000 ,1380 ,4036

MABENO ,35417 ,06741 ,000 ,2214 ,4870

Bayer ,33333 ,06741 ,000 ,2005 ,4661

BASF ,35417 ,06741 ,000 ,2214 ,4870

Onbehandeld -,27083 ,06741 ,000 -,4036 -,1380

MABENO ,08333 ,06741 ,218 -,0495 ,2161

Bayer ,06250 ,06741 ,355 -,0703 ,1953

BASF ,08333 ,06741 ,218 -,0495 ,2161

Onbehandeld -,35417 ,06741 ,000 -,4870 -,2214

Spuitzwavel -,08333 ,06741 ,218 -,2161 ,0495

Bayer -,02083 ,06741 ,758 -,1536 ,1120

BASF ,00000 ,06741 1,000 -,1328 ,1328

Onbehandeld -,33333 ,06741 ,000 -,4661 -,2005

Spuitzwavel -,06250 ,06741 ,355 -,1953 ,0703

MABENO ,02083 ,06741 ,758 -,1120 ,1536

BASF ,02083 ,06741 ,758 -,1120 ,1536

Onbehandeld -,35417 ,06741 ,000 -,4870 -,2214

Spuitzwavel -,08333 ,06741 ,218 -,2161 ,0495

MABENO ,00000 ,06741 1,000 -,1328 ,1328

Bayer -,02083 ,06741 ,758 -,1536 ,1120

Spuitzwavel ,97917 ,13544 ,000 ,7123 1,2460

MABENO 1,06250 ,13544 ,000 ,7957 1,3293

Bayer 1,04167 ,13544 ,000 ,7748 1,3085

BASF 1,06250 ,13544 ,000 ,7957 1,3293

Onbehandeld -,97917 ,13544 ,000 -1,2460 -,7123

MABENO ,08333 ,13544 ,539 -,1835 ,3502

Bayer ,06250 ,13544 ,645 -,2043 ,3293

BASF ,08333 ,13544 ,539 -,1835 ,3502

Onbehandeld -1,06250 ,13544 ,000 -1,3293 -,7957

Spuitzwavel -,08333 ,13544 ,539 -,3502 ,1835

Bayer -,02083 ,13544 ,878 -,2877 ,2460

BASF ,00000 ,13544 1,000 -,2668 ,2668

Onbehandeld -1,04167 ,13544 ,000 -1,3085 -,7748

Spuitzwavel -,06250 ,13544 ,645 -,3293 ,2043

MABENO ,02083 ,13544 ,878 -,2460 ,2877

BASF ,02083 ,13544 ,878 -,2460 ,2877

Onbehandeld -1,06250 ,13544 ,000 -1,3293 -,7957

Spuitzwavel -,08333 ,13544 ,539 -,3502 ,1835

MABENO ,00000 ,13544 1,000 -,2668 ,2668

Bayer -,02083 ,13544 ,878 -,2877 ,2460

Spuitzwavel ,77083 ,13078 ,000 ,5132 1,0285

MABENO ,85417 ,13078 ,000 ,5965 1,1118

Bayer ,79167 ,13078 ,000 ,5340 1,0493

BASF ,85417 ,13078 ,000 ,5965 1,1118

Onbehandeld -,77083 ,13078 ,000 -1,0285 -,5132

MABENO ,08333 ,13078 ,525 -,1743 ,3410

Bayer ,02083 ,13078 ,874 -,2368 ,2785

BASF ,08333 ,13078 ,525 -,1743 ,3410

Onbehandeld -,85417 ,13078 ,000 -1,1118 -,5965

Spuitzwavel -,08333 ,13078 ,525 -,3410 ,1743

Bayer -,06250 ,13078 ,633 -,3201 ,1951

BASF ,00000 ,13078 1,000 -,2576 ,2576

Onbehandeld -,79167 ,13078 ,000 -1,0493 -,5340

Spuitzwavel -,02083 ,13078 ,874 -,2785 ,2368

MABENO ,06250 ,13078 ,633 -,1951 ,3201

BASF ,06250 ,13078 ,633 -,1951 ,3201

Onbehandeld -,85417 ,13078 ,000 -1,1118 -,5965

Spuitzwavel -,08333 ,13078 ,525 -,3410 ,1743

MABENO ,00000 ,13078 1,000 -,2576 ,2576

Bayer -,06250 ,13078 ,633 -,3201 ,1951

Spuitzwavel 3,39583 ,32577 ,000 2,7540 4,0376

MABENO 4,87500 ,32577 ,000 4,2332 5,5168

Bayer 4,62500 ,32577 ,000 3,9832 5,2668

BASF 5,06250 ,32577 ,000 4,4207 5,7043

Onbehandeld -3,39583 ,32577 ,000 -4,0376 -2,7540

MABENO 1,47917 ,32577 ,000 ,8374 2,1210

Bayer 1,22917 ,32577 ,000 ,5874 1,8710

BASF 1,66667 ,32577 ,000 1,0249 2,3085

Onbehandeld -4,87500 ,32577 ,000 -5,5168 -4,2332

Spuitzwavel -1,47917 ,32577 ,000 -2,1210 -,8374

Bayer -,25000 ,32577 ,444 -,8918 ,3918

BASF ,18750 ,32577 ,565 -,4543 ,8293

Onbehandeld -4,62500 ,32577 ,000 -5,2668 -3,9832

Spuitzwavel -1,22917 ,32577 ,000 -1,8710 -,5874

MABENO ,25000 ,32577 ,444 -,3918 ,8918

BASF ,43750 ,32577 ,181 -,2043 1,0793

Onbehandeld -5,06250 ,32577 ,000 -5,7043 -4,4207

Spuitzwavel -1,66667 ,32577 ,000 -2,3085 -1,0249

MABENO -,18750 ,32577 ,565 -,8293 ,4543

Bayer -,43750 ,32577 ,181 -1,0793 ,2043

Bayer

BASF

01.11.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

Bayer

BASF

Bayer

BASF

16.9.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

Bayer

BASF

Bayer

BASF

06.8.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

Bayer

BASF

Datum (I) Code (J) Code

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.

Interval

03.10.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

22.8.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

16.7.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

Spuitzwavel ,31250 ,08258 ,000 ,1498 ,4752

MABENO ,43750 ,08258 ,000 ,2748 ,6002

Bayer ,33333 ,08258 ,000 ,1706 ,4960

BASF ,43750 ,08258 ,000 ,2748 ,6002

Onbehandeld -,31250 ,08258 ,000 -,4752 -,1498

MABENO ,12500 ,08258 ,131 -,0377 ,2877

Bayer ,02083 ,08258 ,801 -,1419 ,1835

BASF ,12500 ,08258 ,131 -,0377 ,2877

Onbehandeld -,43750 ,08258 ,000 -,6002 -,2748

Spuitzwavel -,12500 ,08258 ,131 -,2877 ,0377

Bayer -,10417 ,08258 ,208 -,2669 ,0585

BASF ,00000 ,08258 1,000 -,1627 ,1627

Onbehandeld -,33333 ,08258 ,000 -,4960 -,1706

Spuitzwavel -,02083 ,08258 ,801 -,1835 ,1419

MABENO ,10417 ,08258 ,208 -,0585 ,2669

BASF ,10417 ,08258 ,208 -,0585 ,2669

Onbehandeld -,43750 ,08258 ,000 -,6002 -,2748

Spuitzwavel -,12500 ,08258 ,131 -,2877 ,0377

MABENO ,00000 ,08258 1,000 -,1627 ,1627

Bayer -,10417 ,08258 ,208 -,2669 ,0585

Spuitzwavel ,35417 ,06132 ,000 ,2334 ,4750

MABENO ,35417 ,06132 ,000 ,2334 ,4750

Bayer ,37500 ,06132 ,000 ,2542 ,4958

BASF ,37500 ,06132 ,000 ,2542 ,4958

Onbehandeld -,35417 ,06132 ,000 -,4750 -,2334

MABENO ,00000 ,06132 1,000 -,1208 ,1208

Bayer ,02083 ,06132 ,734 -,1000 ,1416

BASF ,02083 ,06132 ,734 -,1000 ,1416

Onbehandeld -,35417 ,06132 ,000 -,4750 -,2334

Spuitzwavel ,00000 ,06132 1,000 -,1208 ,1208

Bayer ,02083 ,06132 ,734 -,1000 ,1416

BASF ,02083 ,06132 ,734 -,1000 ,1416

Onbehandeld -,37500 ,06132 ,000 -,4958 -,2542

Spuitzwavel -,02083 ,06132 ,734 -,1416 ,1000

MABENO -,02083 ,06132 ,734 -,1416 ,1000

BASF ,00000 ,06132 1,000 -,1208 ,1208

Onbehandeld -,37500 ,06132 ,000 -,4958 -,2542

Spuitzwavel -,02083 ,06132 ,734 -,1416 ,1000

MABENO -,02083 ,06132 ,734 -,1416 ,1000

Bayer ,00000 ,06132 1,000 -,1208 ,1208

Spuitzwavel ,27083 ,06741 ,000 ,1380 ,4036

MABENO ,35417 ,06741 ,000 ,2214 ,4870

Bayer ,33333 ,06741 ,000 ,2005 ,4661

BASF ,35417 ,06741 ,000 ,2214 ,4870

Onbehandeld -,27083 ,06741 ,000 -,4036 -,1380

MABENO ,08333 ,06741 ,218 -,0495 ,2161

Bayer ,06250 ,06741 ,355 -,0703 ,1953

BASF ,08333 ,06741 ,218 -,0495 ,2161

Onbehandeld -,35417 ,06741 ,000 -,4870 -,2214

Spuitzwavel -,08333 ,06741 ,218 -,2161 ,0495

Bayer -,02083 ,06741 ,758 -,1536 ,1120

BASF ,00000 ,06741 1,000 -,1328 ,1328

Onbehandeld -,33333 ,06741 ,000 -,4661 -,2005

Spuitzwavel -,06250 ,06741 ,355 -,1953 ,0703

MABENO ,02083 ,06741 ,758 -,1120 ,1536

BASF ,02083 ,06741 ,758 -,1120 ,1536

Onbehandeld -,35417 ,06741 ,000 -,4870 -,2214

Spuitzwavel -,08333 ,06741 ,218 -,2161 ,0495

MABENO ,00000 ,06741 1,000 -,1328 ,1328

Bayer -,02083 ,06741 ,758 -,1536 ,1120

Spuitzwavel ,97917 ,13544 ,000 ,7123 1,2460

MABENO 1,06250 ,13544 ,000 ,7957 1,3293

Bayer 1,04167 ,13544 ,000 ,7748 1,3085

BASF 1,06250 ,13544 ,000 ,7957 1,3293

Onbehandeld -,97917 ,13544 ,000 -1,2460 -,7123

MABENO ,08333 ,13544 ,539 -,1835 ,3502

Bayer ,06250 ,13544 ,645 -,2043 ,3293

BASF ,08333 ,13544 ,539 -,1835 ,3502

Onbehandeld -1,06250 ,13544 ,000 -1,3293 -,7957

Spuitzwavel -,08333 ,13544 ,539 -,3502 ,1835

Bayer -,02083 ,13544 ,878 -,2877 ,2460

BASF ,00000 ,13544 1,000 -,2668 ,2668

Onbehandeld -1,04167 ,13544 ,000 -1,3085 -,7748

Spuitzwavel -,06250 ,13544 ,645 -,3293 ,2043

MABENO ,02083 ,13544 ,878 -,2460 ,2877

BASF ,02083 ,13544 ,878 -,2460 ,2877

Onbehandeld -1,06250 ,13544 ,000 -1,3293 -,7957

Spuitzwavel -,08333 ,13544 ,539 -,3502 ,1835

MABENO ,00000 ,13544 1,000 -,2668 ,2668

Bayer -,02083 ,13544 ,878 -,2877 ,2460

Spuitzwavel ,77083 ,13078 ,000 ,5132 1,0285

MABENO ,85417 ,13078 ,000 ,5965 1,1118

Bayer ,79167 ,13078 ,000 ,5340 1,0493

BASF ,85417 ,13078 ,000 ,5965 1,1118

Onbehandeld -,77083 ,13078 ,000 -1,0285 -,5132

MABENO ,08333 ,13078 ,525 -,1743 ,3410

Bayer ,02083 ,13078 ,874 -,2368 ,2785

BASF ,08333 ,13078 ,525 -,1743 ,3410

Onbehandeld -,85417 ,13078 ,000 -1,1118 -,5965

Spuitzwavel -,08333 ,13078 ,525 -,3410 ,1743

Bayer -,06250 ,13078 ,633 -,3201 ,1951

BASF ,00000 ,13078 1,000 -,2576 ,2576

Onbehandeld -,79167 ,13078 ,000 -1,0493 -,5340

Spuitzwavel -,02083 ,13078 ,874 -,2785 ,2368

MABENO ,06250 ,13078 ,633 -,1951 ,3201

BASF ,06250 ,13078 ,633 -,1951 ,3201

Onbehandeld -,85417 ,13078 ,000 -1,1118 -,5965

Spuitzwavel -,08333 ,13078 ,525 -,3410 ,1743

MABENO ,00000 ,13078 1,000 -,2576 ,2576

Bayer -,06250 ,13078 ,633 -,3201 ,1951

Spuitzwavel 3,39583 ,32577 ,000 2,7540 4,0376

MABENO 4,87500 ,32577 ,000 4,2332 5,5168

Bayer 4,62500 ,32577 ,000 3,9832 5,2668

BASF 5,06250 ,32577 ,000 4,4207 5,7043

Onbehandeld -3,39583 ,32577 ,000 -4,0376 -2,7540

MABENO 1,47917 ,32577 ,000 ,8374 2,1210

Bayer 1,22917 ,32577 ,000 ,5874 1,8710

BASF 1,66667 ,32577 ,000 1,0249 2,3085

Onbehandeld -4,87500 ,32577 ,000 -5,5168 -4,2332

Spuitzwavel -1,47917 ,32577 ,000 -2,1210 -,8374

Bayer -,25000 ,32577 ,444 -,8918 ,3918

BASF ,18750 ,32577 ,565 -,4543 ,8293

Onbehandeld -4,62500 ,32577 ,000 -5,2668 -3,9832

Spuitzwavel -1,22917 ,32577 ,000 -1,8710 -,5874

MABENO ,25000 ,32577 ,444 -,3918 ,8918

BASF ,43750 ,32577 ,181 -,2043 1,0793

Onbehandeld -5,06250 ,32577 ,000 -5,7043 -4,4207

Spuitzwavel -1,66667 ,32577 ,000 -2,3085 -1,0249

MABENO -,18750 ,32577 ,565 -,8293 ,4543

Bayer -,43750 ,32577 ,181 -1,0793 ,2043

Bayer

BASF

01.11.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

Bayer

BASF

Bayer

BASF

16.9.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

Bayer

BASF

Bayer

BASF

06.8.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

Bayer

BASF

03.10.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

22.8.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO

16.7.2013 Onbehandeld

Spuitzwavel

MABENO


