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Q0I fungiciden - zelfde kruisresistentie groep

azoxystrobine (Amistar)
famoxadone (in Tanos)
fenamidone (in Sereno)
kresoxim-methyl (Stroby, Kenbyo, in Allegro)
picoxystrobine (Acanto)
pyraclostrobine (Comet, in Opera)
trifloxystrobine (Twist, Flint)
fluoxastrobine, oryzastrobine, dimoxystrobine



Q0I-fungiciden resistentie

Baseline (echte meeldauw) EC50 0,09 ppm
Resistente stammen EC50 >40 ppm
Monogene resistentie: glycine→alanine op G143

isolaat is dus gevoelig of resistent tegen Q0I
bij triazolen/morfolinen is er geleidelijk verschuiven 
(=shifting)

Twee andere resistentietypen mbt Q0I?? (F129)
Resistente isolaten hebben goede fitness



Inherent risico

Gewasbeschermingsmiddel
Persistentie
Werkingsmechanisme
Monogene resistentie
Metabolisme

Pathogeen
Korte levenscyclus, veel
generaties
Veel sporen, verspreiding
Hoge genetische variabiliteit
Mogelijkheid tot metabolisme
Kruisresistentie
Goede fitness van resistente
isolaten



Landbouwkundig risico
Groot areaal met korte
rotaties
Één continu gewas
Toepassingstechniek
Andere teeltmaatregelen
(bemesting, teelt)
Noodzaak tot veel
bespuitingen of lange
blootstelling
GMOs

Gevoelige rassen
Geen re-entry van gevoelige
isolaten
Milieu dat gunstig is voor
veel generaties of hoge
dichtheid
Afhankelijk van één actieve
stof
Geen andere
bestrijdingsmogelijkheden



Meeldauw-granen = hoog risico resistentie

In praktijk zijn verschuivingen geconstateerd
Strobilurinen, triazolen, morfolinen en quinoxyfen

Biologische kenmerken meeldauw
mutatiefrequentie is hoog, goede fitness
veel sporen, korte cyclus, windverspreiding

Operationele kenmerken
alle tarwe wordt behandeld met Q0I-fungiciden
weinig afwisseling groepen
lage doseringen, te weinig spuitvloeistof











Situatie resistentie granen 2004 (FRAC)

Meeldauw-tarwe: is aanwezig
Meeldauw-gerst: verdere uitbreiding tov 2003
Septoria-tarwe: frequentie breidt zich verder uit, 
hogere niveaus van resistentie. Ondanks dit blijft
werking onder veldomstandigheden goed als FRAC-
adviezen zijn opgevolgd.
Bruine roest/aarfusarium/bladvlekken & netvlekken
(gerst): geen verminderde werking
DTR: F129L mutatie in Zweden?



Adviezen Granen 2005 (FRAC)
Gebruik Q0I volgens aanbevelingen fabrikant

gewasstadium, ziekte, dosering

Maximaal 2 Q0I-fungiciden per teelt
Q0I-fungiciden in combinatie met fungiciden uit 
andere groepen (azolen, contact)
Gebruik Q0I-fungiciden preventief, vertrouw niet op 
de curatieve werking
Vermijd herhaald gebruik van zeer lage doseringen



Situatie andere gewassen 2003 (FRAC)

Schurft-appel: er wordt al enkele jaren resistentie
gevonden (ook in NL) maar de verspreiding blijft
beperkt. Werking blijft goed.
Meeldauw-komkommer: hoge frequentie van 
resistente isolaten gevonden (ook in NL)
P. infestans-aardappel: geen resistentie
Alternaria-aardappel: F129L mutatie in USA

verlaagde gevoeligheid voor azoxystrobine
geen effect op famoxadone (North Dakota State Univ.)



Adviezen andere gewassen (1) (FRAC)

Gebruik Q0I volgens aanbevelingen fabrikant
gewasstadium, ziekte, dosering

Appel-schurft: alleen gemengd, preventief, niet
meer dan 3 (of 4 als meer dan 12 totaal) per 
seizoen, in blokken van 2.
P. infestans-aardappel: 

Solo: 33% met max. van 3 per seizoen (blok van 2)
Gemengd: 50% met max.6 per seizoen (blok van 3)



Adviezen andere gewassen (2) (FRAC)
Alternaria-aardappel

Solo: 33% met max. van 4 per seizoen
Gemengd: 50% met max. van 6 per seizoen

Meeldauw-komkommer:
33% met max. van 3 per teelt, steeds afwisselen

Glasgroenten:
33% per teelt, steeds afwisselen

Groenten/siergewassen:
Solo: 33% met max. van 2-4 per teelt
Gemengd: 50% met max. van 2-6 per teelt







Initiatieven & adviezen in NL
Werkgroep fungicidenresistentie NL
PD, CTB, PPO, agrochemische bedrijven, Fytopathologie-
WUR
Bespreken van stand van zaken rondom 
fungicidenresistentie in NL en advisering over 
resistentiemangement
Bespreken EPPO-Richtlijn “Resistance Risk analysis”
Communicatie

Brochure voor granen (www.kennisakker.nl)
Website (subgroep FRAC in NL)


