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worden dan niet meer alle plekken waar meeldauw zit, geraakt. “Het is 
dan eigenlijk een gegeven dat er schimmelsporen zijn en dat de ziekte zo 
weer kan toeslaan.” Bij Fransen Roses wordt op 4,3 hectare Red Naomi 
geteeld. Het gewas staat er nu zes jaar en bedoeling is dat het nog een 
paar jaar meegaat. In het begin leek dit ras minder gevoelig voor echte 
meel dauw dan het eerdere gangbare soort Grand Prix, maar daar is men 
van terug gekomen. “In het eerste jaar kwam meeldauw inderdaad op een 
laag niveau voor, maar na 2 of 3 jaar werd het gewas steeds vatbaarder 
voor echte meeldauw.” Volgens de gewas beschermings deskundige zijn alle 
grote rozen rassen vrij gevoelig voor meeldauw.

Vocht en temperatuurschommelingen

“De tijden waarin meeldauw sterker toeslaat in een rozengewas in het jaar, 
wisselen”, weet Spaans. De mate van een meeldauwaantasting heeft onder 
andere te maken met het klimaat in de kas, weersomstandigheden, maar 
bijvoorbeeld ook de manier van telen. De adviseur ziet dat rozenkwekers 
die meer op kwaliteit telen - en om die reden koeler telen - over het 
algemeen meer last hebben van meeldauw. Deze rozenkwekers luchten 
meer. Dat geeft temperatuur schommelingen, zoals die van warm naar 
koud. “Dat geeft een hogere rv en dan krijgen sporen eerder de kans 
om te kiemen.” Schommelingen in rv en temperatuur zijn gunstig voor 
de ontwikkeling van de schimmel; twee omstandigheden die nogal 
eens voor komen in een rozen kas. Lucht beweging is vervolgens gunstig 
voor de verspreiding van de ziekte. Met ‘actief telen’ probeert Zwemstra 
echte meeldauw te voorkomen. Zoveel mogelijk een raampje open en 

de minimumbuis aan, zijn maatregelen die 
ervoor moeten zorgen dat het niet te vochtig 
wordt. Zeker als het vochtig wordt in de 
kas, kan meeldauw hard toeslaan. “Daarom 
spuiten rozen kwekers in het najaar wat 
frequenter.” Fransen Roses geeft met de 
meststoffen silicium mee; kalimetasilicaat. 
“Dit maakt het gewas harder en dus weer-
baarder voor meeldauw”, is Zwemstra’s 
ervaring. Echter, dit ‘harder maken’ van het 
gewas moet volgens hem niet te ver worden 
doorgevoerd, want dat kost weer productie.

Fundament

Het chemische middel Meltatox vormt in 
de praktijk al tientallen jaren het fundament 
van de mee ldauw bestrijding. “Het is een 
sterk middel tegen meeldauw en het werkt 
zowel curatief als preventief”, vertelt Spaans. 
Bovendien mag Meltatox 52 keer per jaar 
worden gespoten. Veelal wordt een mix 
gemaakt van Meltatox en een ander middel 
dat meer preventief werkt. Echter, de keuze 
daarin is niet groot. Zwemstra kiest het liefst 
voor de combinatie van Meltatox en Collis 
omdat hij ziet dat deze middelen elkaar 
versterken. “Je bent hiermee ook op beide 
vlakken aan het bestrijden. Curatief; je ruimt 
meel dauw op en preventief; je houdt jonge 
scheuten wat gemakkelijker schoon van de 
schimmel.” Iedere week loopt de kweker 
met Spaans door het gewas en nemen ze 
beslissingen over de komende meeldauw-
bestrijding. Vaak spuit hij één keer in de week 
tegen meeldauw. Neemt de druk toe, dan 
wordt er in een week nog een bestrijding 
uitgevoerd met een van de andere weinig 
beschikbare chemische middelen tegen 
meeldauw. Om meeldauw het gehele jaar 

Rozenteelt 
snakt naar 
oplossing 
voor grootste 
probleem
Echte meeldauw in rozen is en blijft ziekte nummer één waar 

rozenkwekers mee worstelen. Ieder jaar is het weer een hele tour 

om het onder controle te houden. Er vanaf komen, is tegenwoordig 

zelfs een illusie. Dolgraag wil men af van de wekelijkse chemische 

bespuitingen, maar dan moet er wel een alternatief zijn. “We snakken 

naar een effectief groen middel dat ten opzichte van chemische 

toepassingen zachter is voor het gewas”, verwoordt een rozenkweker.

In de aanpak van ziekten en plagen in de rozenteelt zijn er de laatste jaren 
grote stappen gezet. Zoals bij de biologische bestrijding van spint, en ook 
het tripsprobleem wordt nu redelijk biologisch getackeld. De rozensector 
rukt zich echter maar niet los van het probleem echte meeldauw. De 
schimmel was 30 jaar terug al het grootste probleem en is dat nog steeds. 
Per jaar hebben kwekers tussen de 40 en 50 bespuitingen nodig om hun 
gewas niet bedolven te laten geraken onder het witte pluis. Arjan Spaans, 
adviseur bij Van Iperen: “Meeldauw is de enige ziekte of plaag in de rozen 
die nog veel chemie vraagt. Kwekers spuiten één keer per week tegen 
meel dauw en soms vaker.” Het lastige is dat sporen van echte meel dauw 
in een rozen kas een gegeven zijn en onder bepaalde omstandig heden 
kiemen ze op het blad. Ongeveer een week na kieming van de sporen, 
open baart de schimmel zich als witte poedervlekjes op het blad. “Dit maakt 
dat als een kweker geen meel dauw ziet, hij toch spuit. Want doet hij niets, 
dan zit een week later alles onder”, zegt Spaans.

‘Schimmelsporen zijn een gegeven’

Het feit dat een rozengewas steeds langer meegaat, heeft het probleem 
van echte meeldauw in roos de laatste jaren in de hand gewerkt. Een 
kas ligt hierdoor vrijwel nooit meer helemaal leeg en dus worden kas en 
opstanden minder vaak in zijn geheel ontsmet. Ook zijn oudere rozen-
gewassen zwakker en daardoor juist vatbaarder voor meel dauw. Boven dien 
is een ouder gewas vaak ‘een oerwoud van takken en bladeren’ waardoor 
het gewas heel vol en dicht is, legt Jelle Zwemstra uit. Hij is bij Fransen 
Roses verantwoordelijk voor de gewas bescherming. Bij bespuitingen 
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op hun bedrijf beter in beeld. “Hierdoor 
wordt ook eerder en vaker besloten 
om niet de hele kas te spuiten, maar 
bijvoorbeeld alleen een bepaalde hoek.” 
Hij schat in dat ongeveer de helft van 
de rozenbedrijven nu zo werkt. Van 
den Beukel is er van overtuigd dat met 
nieuwe en innovatieve spuittechnieken 
ook nog stappen vooruit zijn te zetten 
in de bestrijding van meeldauw. “De 
afgelopen jaren is dat aspect door de 
crisis onderbelicht gebleven, maar nu 
het met de sector weer wat beter gaat, 
zou dat eigenlijk weer opgepakt moeten 
worden.”

winnen. “Veel van deze middelen 
werken preventief. Als een kweker geen 
meeldauw ziet, is het lastig overtuigen 
om ze toch te gebruiken. De kwekers 
moeten zich er toch van bewust worden 
dat ze die kant op moeten. Minder 
chemie daar ligt de toekomst, de afzet 
wil dat ook.” Bovendien is een biologisch 
evenwicht eerder te bereiken wanneer 
minder inzet van chemische middelen 
nodig is.

Spaans van Van Iperen ziet gelukkig 
steeds meer dat rozenkwekers bewuster 
omgaan met de  gewasbescherming 
tegen meeldauw, bijvoorbeeld door 
er goed op te scouten. Steeds meer 
kwekers brengen de meeldauwaantasting 

jaren moet de actieve stof van Meltatox 
in Europa worden geherregistreerd. 
Van den Beukel: “We investeren hier 
in en leveren er nieuwe data voor aan. 
De verwachting is dan ook dat er een 
herregistratie volgt, maar een garantie 
is er niet.” Beperkingen op Meltatox 
zouden hard aankomen in de rozensector, 
aldus Spaans. “Dit is een grote vrees van 
telers en voor ons als adviseurs. We zijn al 
zo beperkt in het spuitschema.”

Zoektocht naar groene middelen
In de rozensector worden soms ook 
groene middelen gebruikt in de strijd 
tegen meeldauw. Zwemstra: “We 
snakken naar groene middelen die 
effectief zijn tegen meeldauw en ten 
opzichte van chemische toepassingen 
zachter zijn voor het gewas. Meltatox 
is uiteindelijk toch voor je gewas niet 
zo goed. Het wordt er wat zwakker van 
en dat maakt het gewas juist weer wat 
vatbaarder.” Op het bedrijf en in de 
sector worden groene middelen ook 
wel geprobeerd, maar de werking valt 
vaak tegen, concludeert Zwemstra. 
“Iedereen is op zoek naar groene 
middelen, want we beseffen goed dat 
we de kant op moeten van groene 
middelen. Maar dan moeten ze er wel 
zijn.” Spaans heeft best vertrouwen 
in een aantal groene middelen, zoals 
bijvoorbeeld plantversterkers die het 
gewas weerbaarder maken en bepaalde 
bacteriën of schimmels. “De resultaten 
hiervan zien er redelijk uit.” Wel moeten 
kwekers er echt nog mee leren werken. 
Dus ze toepassen bij de meest gunstige 
omstandigheden en ook moeten de 
middelen het vertrouwen soms nog 

Sphaerotheca pannosa

Echte meeldauw ofwel Sphaerotheca 
pannosa geeft schade aan het blad. 
Bij zware aantasting komt het ook 
op de onderzijde van het blad voor. 
Ook kan de schimmel stengels en 
bloemknoppen aantasten. Jonge 
bladeren zijn gevoeliger voor de 
schimmel dan oude bladeren en 
worden bij een ernstige aantasting 
misvormd. Aangetaste scheuten en 
knoppen kunnen worden geremd 
in hun groei. In tegenstelling tot 
valse meeldauw zijn de witte 
poederachtige vlekken van echte 
meeldauw eenvoudig van het blad 
af te wrijven. Echte meeldauw 
groeit ook op het bladoppervlak, in 
tegenstelling met valse meeldauw dat 
in het blad groeit. 

De schimmelsporen verspreiden 
zich vooral door de lucht door 
luchtbeweging in de kas en wind 
buiten en in veel mindere mate via 
kleding. Sporen zijn minder dan 
een week kiemkrachtig. Bij hoge rv 
kiemen sporen beter dan bij lage 
rv. De kieming gebeurt meestal `s 
nachts. De schimmeldraden groeien 
over het blad en halen voedsel 
uit het blad door middel van een 
soort worteltjes (haustoriën). Op de 
schimmeldraden worden massaal 
sporendragers met daarop ketens 
ongeslachtelijke sporen (conidiën) 
gevormd. Als de sporen zijn 
uitgegroeid laten ze los, meestal in de 
middag.

spuiten tussen middelen uit verschillende 
chemische groepen en het combineren 
van bespuitingen. Hoe lastig dit soms 
ook is omdat er niet veel verschillende 
groepen zijn. De gewas beschermings-
middelenfabrikant werkt aan een nieuw 
chemisch ‘partner middel’ dat samen 
met Meltatox een sterke werking heeft 
tegen meel dauw. Onlangs is dit middel 
bij Fransen Roses in de praktijk in 
proef velden getest. Op kleine schaal 
is gekeken naar de effectiviteit. “De 
resultaten zagen er heel goed uit”, aldus 
Van den Beukel. Als BASF dit middel 
toegelaten krijgt in rozen, wil ze kwekers 
gaan adviseren om dit in combinatie met 
Meltatox te gebruiken. “Dan werkt het 
ook het beste, zo blijkt uit proeven.” Van 
den Beukel schat echter in dat de rozen-
sector nog tussen 1,5 en 2 jaar op een 
toelating van dit middel moet wachten. 
In dezelfde praktijk proef lag ook een 
biologisch fungicide tegen echte meel-
dauw. BASF beschikt door de overname 
van Becker Underwood een aantal jaren 

geleden over een aantal 
‘groene middelen’ in haar 
pijplijn. “Hiervoor willen 
wij graag registraties 
aanvragen, maar dat valt 
nog niet mee. Het duurt 
langer om met biologische 
middelen voldoende 
geslaagde proeven te 
bewerkstelligen. We staan 
nog aan het begin, we 
moeten nog leren hoe we 
deze middelen het beste 
in moeten zetten, dit kost 
dus veel tijd en veel geld.” 

Zwemstra is blij dat er nog onderzoek 
wordt gedaan naar het probleem 
van meeldauw in roos. Immers voor 
gewasbeschermingsfabrikanten is de 
rozenteelt wereldwijd gezien een kleine 
teelt, en zeker is dat het geval voor de 
circa 200 hectare rozen die in Nederland 
staan. Een paar jaar geleden heeft 
Meltatox een herregistratie in Nederland 
gekregen. Het mag sindsdien 52 keer per 
jaar worden toegepast met de restrictie 
van een keer per week. Over enkele 

op tegen een selectief middel. Met 
nieuwe chemische middelen moeten 
kwekers dus heel anders omgaan dan 
met de minder-selectieve middelen 
uit het verleden. “Vroeger kwam het 
niet zo nauwkeurig aan wanneer je een 
breedwerkend middel inzette, het werkte 
toch wel. Maar tegenwoordig is timing 
steeds belangrijker voor een goede 
werking.”

Nieuw ‘partnermiddel’

Volgens Van den Beukel is het dus 
belangrijk dat rozen kwekers zuinig 
omspringen met het inzetten van 
middelen, zo ook met het BASF-middel 
Meltatox al is dit middel niet resistentie-
gevoelig. Het middel wordt al zo’n 
40 jaar gebruikt en de werkzame stof 
(dodemorfacetaat) werkt nog steeds. Het 
middel behoort tot de unieke chemische 
groep ‘morpholines’. Deze chemische 
groep grijpt in op verschillende stadia 
van de meeldauw schimmel. “Om die 
reden ligt resistentie niet voor de hand”, 

legt Van den Beukel uit. Volgens hem 
wordt een verminderde gevoelig heid 
voor Meltatox in de praktijk nog niet 
opgemerkt. De afgelopen tien jaar raadt 
toelatings houder BASF van Meltatox 
toch aan het middel gecombineerd met 
andere middelen uit andere chemische 
groepen in te zetten. “We willen de stap 
van verminderde gevoeligheid voor 
blijven en het middel zo lang mogelijk 
in de benen houden.” Hij hamert dan 
ook op voldoende afwisseling in het 

door goed te kunnen bestrijden en ook 
de middelen met verschillende actieve 
stoffen en uit verschillende chemische 
groepen voldoende af te kunnen 
wisselen, is het volgens de adviseur goed 
als kwekers voorafgaand aan het seizoen 
een spuit overzicht maken. Daarop 
staan alle beschikbare meeldauw-
middelen en hun toepassingen. Spaans: 
“Al deze middelen zouden een plek 
moeten krijgen in dit spuit schema. Zo 
zien kwekers dat het middelen pakket 
smal is en ze beperkt zijn in het aantal 
toepassingen.” Soms mag een middel 
maar twee keer worden toegepast. “Zo’n 
middel geef ik wel een plek in het spuit-
schema, maar eigenlijk is het niks gezien 
het feit dat een kweker al één keer per 
week moet spuiten.” In zo’n spuit schema 
kan dan elke gebruikte toepassing 
worden afgestreept.

Timing belangrijk

Ook Ron van den Beukel, Cropmanager 
bij BASF, hamert op zo’n jaarlijks plan van 
aanpak voor meeldauw. 
Nog te vaak wordt er 
volgens hem adhoc 
voor een middel of een 
combinatie bespuiting 
gekozen. Hierin schuilt 
volgens hem het gevaar 
dat een kweker er opeens 
achter komt dat hij met een 
middel al aan het aantal 
maximaal toegestane 
toepassingen zit. “We 
moeten zuinig zijn op de 
middelen die we hebben 
en deze zo goed mogelijk 
afwisselen en inzetten op de manier 
waarop ze zijn toegelaten. Een goede 
voorbereiding op meeldauw bestrijding is 
essentieel om middelen in de toekomst 
te behouden”, waarschuwt Van den 
Beukel. De nieuwe chemische middelen 
die worden toegelaten, werken door 
de strengere toelatingseisen nu vaak 
selectief. Deze middelen grijpen vaak ook 
maar op één aspect van de meeldauw-
schimmel in. Om die reden bouwt 
de schimmel ook eerder resistentie 


