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ilverschurft te lijf
Effectieve fungicidentoepassing bij inschuren pootgoed
ing.J.K.Ridder,PAY-Lelystad

Zilverschurft iseen knolziekte diede
laatstejaren flink is toegenomen.
Naar aanleiding hiervan ishet PAV
in 1997met onderzoek begonnen. De
eersteresultaten hiervan worden in
ditartikel weergegeven.
Zilverschurft wordtveroorzaakt door
deschimmel Helminthosporium
solani. Deze schimmelziekte kan bij
aardappelen tot ernstig
gewichtsverlies en verminderde
vitaliteitvan deknol tijdens de
bewaring leiden. Een snelle droging
bijhet inschuren en voorkomen van
condensvorming tijdens de bewaring
zijn enkele mogelijkheden om
zilverschurft tegen tegaan. Als niet
snel kan wordengedroogd of in
geval vanrisico vooraantasting door
Fusarium ofPhoma, kan een
preventieve behandeling tegen
zilverschurft bijhet inschuren
gewenst zijn. Toch blijkt deze
behandeling lang niet altijd effectief
tezijn. Ditzou wellicht kunnen
worden veroorzaakt door een
onvoldoende bedekking vande knol
met fungicide.
Dit bleek inderdaad het geval te zijn.
In een volgendefase van het
onderzoek isgewerkt aan een betere
toepassingstechniek.

Toename zilverschurft
Ondanks het op grote schaal toepassen van fungiciden is er de laatste
jaren een duidelijke toename van zilverschurft. Het is van belang om te
weten waardoor dit wordt veroorzaakt. Bekend isdat zilverschurft
tegen sommige middelen resistentie
heeft opgebouwd. Dit geldt echter
niet voor de imazalil-bevattende
middelen. Aan eenjuiste toepassing
is echter vaak getwijfeld, omdat voor
een goede werking de gehele knol
met middel moet zijn bedekt. Uit onderzoek op praktijkbedrijven is
gebleken dat debedekking van de
knollen met fungicide bij het inschuren vaak onvoldoende is (tabel 1).
De bedrijven die hiervoor zijn gekozen hadden op het oog een goede
toepassingsmethode. Op deze bedrijven zijn op het moment van inschuren monsters genomen. Om de
bedekking met middel vast te stellen
is aan de spuitvloeistof een fluorescerende stof toegevoegd, waardoor
debedekking zichtbaar kon worden
gemaakt bij ultraviolet licht. Hieruit
bleek dat debedekking van de knollen met fungiciden gemiddeld 40%
van het oppervlak betrof met een
spreiding tussen 28 en 60%.In een
aantal monsters bleek dat zelfs 35%
van deknollen minder dan25%
bedekt was met fungicide. In veel
gevallen was de bedekking eenzijdig, maar ook de behandelde zijde
van de knol was onvolledig bedekt
met fungicide.
In depraktijk wordt veel gebruik gemaakt van een schijfvernevelaar, die
een zeer goede verdeling geeft van
het middel. Het nadeel van deze toepassing isdat de aardappelen slechts
aan één kant worden bespoten en dat
er schaduwwerking plaatsvindt door

PAV-BULLETIN AKKERBOUW - O K T O B E R 1999

laagsgewijze passage van knollen.
Hierdoor wordt slechts een deel van
de knollen geraakt.

Betere bedekkinqsgraad
Het PAV heeft samen met Miedema
BV teWinsum gezocht naar een
opstelling van de inschuurlijn waarbij een volledige bedekkingsgraad
met fungicide is te bereiken.
Aandachtspunten bij deze toepassing
waren:
• de behandeling dient te worden
uitgevoerd nadat de aanhangende
grond viapassage van de stortbak
zo veel mogelijk is verwijderd;
• een draaiende beweging van de
aardappel, via een extra rollenband, om het gehele oppervlak
van de knol te raken;
• een fijne verdeling van de spuitvloeistof.
Behalve de toedieningsapparatuur is
ook deplaats van behandeling van
belang. Toepassing in de cel bij het
vallen van de aardappelen vanaf de
boxenvuiler is een optie. Een
bezwaar hierbij vormt de fijne nevel
die voor degene die er werkt niet
gewenst is.Bij de overgang van de
ene op de andere transportband is de
dichtheid met knollen groot en bij
veel schaduwwerking is de bedekking onvoldoende. Dit bleek voldoende uit het vooronderzoek waarbij veelal op deze wijze werd
gewerkt. Toepassing bij het verlaten
van de stortbunker leek de meest
geschikte plaats.De aardappelen
vormen hier een dunne en brede
stroom. Bovendien staat deze stortbak meestal buiten of bij de uitgang
van het gebouw, waardoor de spuitdamp minder hinderlijk is.
Daarom is gekozen voor behandeling direct na het passeren van de
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30
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Tabel 1. Bedekking knollen metfungicide bij inschuren op zeven praktijkbedrij ven in 1997.

stortbunker en de reinigingsrollen. Er
is daartoe een extra rollenband tussen stortbunker en transportband
geplaatst. Op deze rollenband waren
de spuitdoppen gemonteerd. Bij deze
toepassing was de rollenband afgedekt, zodat drift van de fijn vernevelde spuitvloeistof zoveel mogelijk
werd voorkomen.
Er zijn hierbij drie spuitdoppen met
luchtondersteuning gebruikt. Deze
spuitdoppen zijn speciaal gemaakt
voor het verspuiten van taai vloeibare stoffen, zoals de fungiciden
voor een preventieve bestrijding van
zilverschurft in zeer geconcentreerde
vorm. Hierbij is uitgegaan van niet
meer dan 2 1 water per ton aardappelen. Met een spuitdruk en een luchtdruk van 2 bar lukte het om met deze
doppen de taai vloeibare middelen
fijn te verdelen. Bij controle na deze
toepassing bleek dat de knollen na de
passage van deze rollenband en
spuitapparatuur voor 85-90% bedekt
waren met fungicide. Gewerkt werd
met een capaciteit van ongeveer 15
ton per uur, waarbij de aardappelstroom goed was te raken en de aardappelen in een acceptabele laag passeerden. De rollenband had hierbij
een breedte van 1,20 m en was smaller dan de uitloop van de stortbak
(1,65 m). Om een goede bedekking
te krijgen moest de capaciteit van de
stortbunker worden beperkt.
Vergroting van de capaciteit is echter
mogelijk door de breedte van de rollenband aan te passen aan die van de
stortbak. Dit laatste is technisch uitvoerbaar, zodat een goede toepassing
van behandeling met fungicide geen
capaciteitsverlies bij het inschuren
hoeft te betekenen.
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Een goede bedekking is mogelijk met een rollenband en spuitdoppen die een taaie vloeistof kunnen vernevelen.

Verder onderzoek
De komende tweejaar zal het PAV
het probleem zilverschurft nader
onderzoeken. Met name de volgende
punten zullen extra aandacht krijgen:
• Snel drogen na inschuren. De
ervaring heeft geleerd dat een
doelmatige bewaring zilverschurft kan voorkomen.
• Behandeling van pootgoed. Het is
bekend dat zilverschurft met
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pootgoed overgaat en dat pootgoedbehandeling bij het poten
vermindering geeft van zilverschurft bij de oogst.
Werkingsduur van middelen. Het
is niet voldoende bekend hoe
lang de werkingsduur is van de
verschillende middelen. Het is de
vraag of een middel, goed toegepast bij het inschuren, nog wel
werkzaam is bij het poten.

