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Na weer een uitgesproken
virusjaar rijzen bij pootgoedtelers steeds meer
twijfels over de werking
van de verschillende lui-
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zenmiddelen. Volgens Bert
Westhoff van BASF Nederland zijn de middelen niet
minder effectief, maar zijn
de teeltwijze en de inzet
van de middelen veranderd. Maar er speelt meer:
de nieuwe Y-virussen laten
moeilijk of soms tijdelijk
symptomen zien en de gewassen worden belaagd
door andere bladluizen, die
ook virus kunnen overbrengen. Het devies blijft: alert
spuiten, op tijd beginnen
met selectie en hergroei
voorkomen. En olie gebruiken, al is daarover niet iedereen onverdeeld enthousiast.

Drie, vier jaar nu verschijnen soms mysterieuze spikkels op zetmeelaardappelen. Het
zijn scherpe vlekken, waarin geen concentrische ringen zitten. Altenaria is het daardoor
niet. Later in het seizoen kunnen de vlekken
(tijdelijk) op kraaienpootjes lijken. Vorig jaar
onderzocht BASF blad van twee zwaar aangetaste percelen Aveka in Valthermond. In het
blad bleek al een behoorlijke virusaantasting
te zitten. In de nacontrole bleken de partijen
zwaar besmet: 150 procent virus; de ene partij
100 procent Yntn en 80 Ynw, de andere partij
80 procent Yntn en 70 procent Ynw. „Zo’n besmetting treedt niet op als het pootgoed virusvrij was geweest”, zegt Westhoff.
„De problemen met luizen en virussen nemen al
jaren toe”, zegt Harm Hospers in Zwartemeer.
„De kwaliteit van het Nederlands pootgoed
gaat achteruit.” Hospers teelt zetmeelaardappelen en evenals veel collega’s is hij gewend
om aangekocht pootgoed een jaar na te telen.
„Het is steeds moeilijker om goed uitgangsmateriaal te telen. De helft van de zetmeeltelers
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hergroei was dat 23 procent. Met loofdoding
maar met hergroei lag de besmetting op 64
procent. „Hergroei is funest. Elk blad is teveel”, zegt Hale.

gebruikt olie in z’n TBM-pootgoed en dat worden er steeds meer, ondanks de nadelen van
olie. Maar ik hoor vaak dat de pootgoedtelers
in de rest van het land moeilijk aan de olie willen. Wat is het effect daarvan? Bovendien gaan
er geluiden dat resistentie tegen pyrethroïden
dreigt en het is mogelijk dat de toelating van
olie vervalt. Hoe kunnen we het meest effectief
virus bestrijden?”
Die vraag heeft Hospers namens regio Noordoost ingediend als onderzoeksvoorstel bij het
Productschap Akkerbouw. De overige regio’s
hebben aan het voorstel de hoogste prioriteit
gegeven. De cijfers van de NAK onderstrepen
de noodzaak van dit onderzoek. Het afgelopen
jaar is meer dan 20 procent van het pootgoed
verlaagd of afgekeurd op virus. In 2007 was de
situatie met 12 procent beter, maar in 2006 is
ook meer dan 20 procent verlaagd of afgekeurd
en in 2005 was het meer dan 15 procent.

Resistentie
Over resistentie tegen pyrethroïden is Hale
kort maar krachtig. „Die is er niet.” Volgens
hem zijn de luisdoders, met middelen als Amigo, Calypso, Gazelle en Teppeki, gevoeliger
voor resistentie dan de pyrethroïden. Als een
bespuiting met een pyrethroïde onvoldoende
werkt, is dat volgens Hale eerder te wijten aan
de omstandigheden en het spuitinterval. „Pyrethroïden werken minder lang bij een hogere
temperatuur. Sumicidin Super geeft bij 10 graden bijna 90 procent doding van de luizen, bij
20 graden nog 70 procent maar bij 30 graden is
het geen 40 procent meer. En dan is Sumicidin
Super van deze groep middelen nog het minst
gevoelig voor hoge temperaturen”, zegt Hale.
Dus hoe warmer, hoe korter het spuitinterval

Verklaring virus
Het hoge percentage verlaging in 2008 is verklaarbaar, zegt Ian Hale van Profyto, leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Veel
hergroei in 2007, andere luizen dan de groene
perzikluis in het groeiseizoen en een te ruim
spuitschema zijn volgens hem de belangrijkste
oorzaken. „De vectordruk van andere luizen
dan de groene perzikluis wordt onderschat”,
zegt hij. „We focussen teveel op de groene perzikluis. De vectordruk daarvan is 1, omdat het
effectief luizen overbrengt. Zwarte bonenluizen bijvoorbeeld hebben een vectordruk van
0,4, maar ze komen met duizenden tegelijk. Ze
vormen kolonies. Het risico op virusoverdracht
kan daarbij groter zijn dan het risico van een
paar groene perzikluizen. In 2008 kwamen
zeer veel zwarte bonenluizen voor.”
Hergroei is ook een onderschat risico. In een
Duits onderzoek naar de risico’s van hergroei
zijn proefveldjes zonder loofdoding vergeleken met veldjes met loofdoding, zowel met als
zonder hergroei. Zonder loofdoding (dus uitgegroeid) was 34 procent van de knollen besmet met virus. Met loofdoding maar zonder
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S P U ITADVI ES TEG E N LU IZ E N
Profyto adviseert om Amigo bij het poten te
gebruiken, vroeg te beginnen met selecteren
en vanaf opkomst te spuiten met Sumicidin en
Olie H in 300 liter water per hectare. Amigo is
uitgewerkt na zes weken, dus dat is het moment
om met luisdoders te beginnen. Om populatieopbouw van luizen te voorkomen, is het van belang
om dan luisdoders in te zetten. Deze middelen
zijn opwaarts systemisch. Ze moeten onderin
het gewas komen omdat daar de meeste luizen
zitten. Ze moeten daarom worden gespoten
met veel water; meer dan 500 liter per hectare.
Vanwege het verschil in waterhoeveelheden luidt
het advies om bespuitingen met pyrethroïden
en luisdoders niet te combineren. Teppeki is
het sterkste middel en verdient daarom voor de
eerste bespuiting de voorkeur. Het middel werkt
bovendien erg snel. Om resistentie te voorkomen,
is het van belang om bij de luisdoders af te wisselen met middelen uit de verschillende groepen
werkzame stoffen.
Groep
Pyridine-carboxamiden
Neonicotinoïden
Pyridine azomethine
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Middelen
Teppeki
Calypso, Gazelle
(Actara, Amigo)
Plenum
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u Deze vlekken doen zich
sinds enkele jaren soms
voor in het zetmeelras
Aveka. In de nacontrole
bleek een 100 procent
aantasting door Y-virussen.

moet zijn. Ook de groeisnelheid speelt een rol.
„Wij adviseren een vierdaags schema in de periode van snelle groei en wekelijks spuiten met
een langzame groei. Dat schema moet de teler
volhouden en vooral niet spuiten volgens het
phytophthoraschema. Want in warme, droge
perioden, wanneer de phytophthoradruk laag
is, moet de luizenbestrijding juist wel doorgaan.” En voor de meest effectieve werking
moet pyrethroïde worden gespoten met olie,
zegt Hale. Nadelen van het gebruik van olie
zijn onder meer de kans op opbrengstderving,
stengelbreuk en moeilijke selecteerbaarheid.

Olie hoort erbij
Op het etiket van pyrethroïden staat altijd dat
het middel moet worden gespoten met 6 liter
luizenolie. Bert Westhoff: „Pyrethroïden hebben een toelating in combinatie met 6 liter olie.
Dan is de werking gelijk aan de werking van
15 liter olie, wat gangbaar was voordat pyrethroïden tegen Y-virus toegelaten werden.” De

Gewasbescherming

werking van pyrethroïde alleen op virus is onvoldoende, evenals de werking van 6 liter olie.
De twee versterken elkaar. Ondanks dat schat
Westhoff dat slechts 10 tot 15 procent van de
pootgoedtelers olie spuit. Hale schat het aandeel met 20 procent iets hoger. „Sommigen
spuiten alleen hun stammen met olie. Daar is
het voorkomen van virusoverdracht het belangrijkst en is de opbrengstreductie in kilo’s
minder belangrijk.”
Afgelopen jaar is in Fijnaart onderzoek gedaan
naar de overdracht van Yn-virus bij verschillende spuitschema’s. Tussen de proefvelden
lagen stroken aardappelen met 100 procent
virusaantasting. Aan het eind van het groeiseizoen werden de proefveldjes gerooid en op
virus onderzocht. „In het onbehandelde proefveld zat 60 procent virus. Dat is normaal”, zegt
Hale. In het veld dat na opkomst met het pyrethroïde Decis was bespoten, lag de aantasting
op 11 procent. Het toevoegen van 6 liter Olie H
reduceerde de virusaantasting tot 9,65 procent.
Het toedienen van Amigo bracht bij dit schema
de aantasting terug naar 5 procent. Het beste
resultaat gaf 15 liter olie vanaf opkomst, met
1,8 procent. „Maar dat doet niemand, want dan
kun je niet selecteren. Het kost je bovendien 15
tot 20 procent opbrengst”, zegt Hale.

dan nog groter om over de datum te gaan. Met
alle risico’s van toenemende luizendruk en
problemen met luizenpopulaties die vroeger
niet in de pootgoedteelt voorkwamen, zoals
wegedoornluis en vuilboomluis.” Ook blijft het
pootgoed langer staan om de oogststpreiding.
„Die verschuiving is altijd naar achter in het
seizoen.”
De schaalvergroting heeft ook gevolgen voor
de selectiecapaciteit. Pootgoedtelers richten

zich noodgedwongen eerst op de risicopercelen; het duurt langer voordat de percelen met
een laag risico aan de beurt zijn. „Het komt
voor dat de keurmeester daar de eerste selectieronde doet”, stelt Westhoff. „Maar als je selectie begint op aanwijzing van de keurmeester, loop je achter de muziek aan. De grootste
virusdruk komt uit je eigen perceel. Het is zaak
om die eerste zieke planten zo snel mogelijk
kwijt te zijn.”

‘Selecteren is met voorrang
de belangrijkste maatregel’
Maatschap Peter Schalkwijk en Ton Westhoff in Slootdorp heeft niet veel last van virus. De luizendruk is op het bedrijf tegen de dijk niet erg groot. Ze zijn er bovendien scherp op om schoon
pootgoed te gebruiken en, belangrijker nog, op tijd te beginnen met selecteren. „We zijn wel fanatiek”, zegt Schalkwijk. „Ik denk dat anderen te laat beginnen met selecteren.”

Onmisbaar
Olie is onmisbaar, blijkt ook uit onderzoek van
Innoventis. „We mogen blij zijn zolang de olie
er is”, zegt onderzoeker Henk de Vries. „Mocht
het wegvallen, dan is het te hopen dat een aantal nieuwe producten is toegelaten en dat we
daarmee hebben leren omgaan. Dat we weten
hoe we zo effectief mogelijk tegen luizen kunnen spuiten.” Op het onderzoeksveld van Innoventis heeft De Vries de eerste ervaringen
opgedaan met middelen die nog in de onderzoeks- en toelatingsprocedures zitten. „Over
die middelen kan ik natuurlijk niets zeggen.
Maar als we de tijd krijgen, maak ik me niet
veel zorgen. Ik ga ervan uit dat we de luizenbestrijding binnen vijf jaar helemaal in de vingers hebben.”
In onderzoek van Innoventis is volgens Bert
Westhoff ook aangetoond dat de luizenmiddelen ondanks de hoge virusdruk niet slechter werken dan voorheen. „Wel zijn van sommige pyrethroïden de toegelaten doseringen
verlaagd. We hebben bovendien de afgelopen
jaren hete perioden gehad in de zomer, waardoor de pyrethroïden minder lang werken. Als
je die middelen zonder olie spuit, krijg je maximaal een halve werking. Ik kan me dan voorstellen dat een teler denkt dat de middelen niet
werken. Maar de effectiviteit van de middelen
ligt nog steeds op het niveau van twintig jaar
geleden.”
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‘Keurmeester
doet eerste selectieronde’

Op het erf van het bedrijf van de maatschap staat
eind maart een deel van het pootgoed voor te
kiemen. Binnenkort gaan ze de grond in, met
Amigo. De eerste zeven weken is het gewas
beschermd. Daarna spuiten ze de late rassen
eventueel met het systemische middel Calypso.
Pyrethroïden gebruiken ze niet. „Daarmee schud
je de luizen wakker, dat werkt averechts”, zegt
Schalkwijk. Ook olie spuiten ze liever niet. „We
moeten opbrengst hebben en met olie kunnen
we niet meer selecteren.”
De selectie is met voorrang de belangrijkste maatregel tegen virusbesmetting, vinden Schalkwijk en
Westhoff. Ze komen op de meeste percelen vier
tot vijf keer, maar daarbij vinden ze weinig virus.
Ton Westhoff: „Sommige telers spuiten volop met
olie, pyrethroïden en luizendoders, maar dat is
geen garantie om geen verlagingen of afkeuringen
te krijgen. Wij doen maar één ding anders en dat
is vroeg selecteren. Meestal zien we om ons heen
dan nauwelijks andere pootgoedtelers selecteren.”
Selecteren kost geld, geeft Schalkwijk toe. „De
verleiding is misschien groot om minder te selecteren, zeker als derden dat voor je doen. Maar
afzetten als A in plaats van E kost ook veel geld.”
De maatschap begint in juni met selecteren. Zo-

dra de planten 10 tot 15 centimeter groot zijn,
rijden de mannen voor de eerste keer met de
selectiekar door het gewas. Voordat de keurmeesters van de NAK beginnen met de eerste veldkeuringen, vaak in de eerste week van juli, heeft de
maatschap alle percelen gezien. „Ze komen altijd
als eerste bij ons”, zegt Ton Westhoff.
Om aan het eind van het seizoen het pootgoed
makkelijk dood te krijgen, geven de mannen met
mate stikstof. Ze spuiten het liefst volvelds dood
omdat dat minder hergroei geeft. „We hebben
nooit hergroei”, zegt Schalkwijk. „En dan bedoelen
we ook echt: geen hergroei. Als je op elke vijf
planten nog een blaadje ziet, loopt 20 procent
van je planten groot risico.”
Ondanks de maatregelen had de maatschap afgelopen jaar wel een verlaging op virus. „Dat was
in aangekocht materiaal”, zegt Schalkwijk. „Het
was Kondor, een virusgevoelig ras. Er zat virus in
het aangekochte materiaal. Ook de aardappelen
die ernaast stonden, zijn verlaagd.” Dat het met
de Kondor mis ging, heeft volgens Ton Westhoff
ook te maken met het moeilijke groeiseizoen.
„Het was lang droog, de aardappelen kwamen
moeilijk op gang. Daardoor was het gewas slecht
selecteerbaar.”
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Adviesdata
Volgens Bert Westhoff heeft de veranderende
teeltwijze een grotere invloed op de toenemende virusproblematiek dan de eventuele
verminderde effectiviteit van de middelen.
„Vooral het veranderen van de einddata in adviesdata heeft z’n effecten”, zegt hij. „Vroeger
viel het op als een perceel pootgoed op 1 augustus nog niet dood was. Nu valt het op als
een perceel op 1 augustus wel dood ligt.” Het
is misschien gechargeerd, maar de trend is
duidelijk. „Daarbij komt dat de schaalgrootte
van de telers toeneemt. Daardoor is voorkiemen niet meer vanzelfsprekend. Dat betekent
dat het gewas minder vroeg is. De verleiding is
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