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Aardappelopslag in
ing.J.G.M. Paauw, PAVNoordwest/Centraal en ir. L.P.G.
Molendijk, PAV-Lelystad

W intertarwe vermeerdert

aardappelcystenaaltjes

De opslagbestrijding in wintertarwe

Inleiding

remt deontwikkeling van de

Opbedrijven waar aardappelen worden geteeld, is aardappelopslag een
regelmatig terugkerend probleem.
Deze opslag moet zoveel mogelijk
worden voorkomen om ziekten(aaltjes, bruinrot, Phytophthora endergelijke) minder kans tegeven. Als er
opslag bovenkomt, isbestrijding gewenst omdat de opslag aangemerkt
kan worden alseen aardappelteelt.
Bij debestrijding van aardappelopslag was onvoldoende bekend hoe
snel deplanten doodgingen, welke
middelen het meest effectief waren en
of er sprake was van vermeerdering
van het aardappelcystenaaltje. Deze
aspecten zijn onderzocht inde opslagbestrijdingsproef ophet PAV van
1996-1998.Deinvloed van de grondbewerking ophet aantal opslagplanten en dekeuze van het volggewas na
aardappelen zijn indit verslag ook
meegenomen.

opslagplant, maar dezegaat niet
dood. Aardappelcystenaaltjes
vermeerderen zich dan. De
bespuiting kan ertoe leiden dat er
geen nieuwe knollen worden
gevormd.De opslagbestrijding in
tarweisvrijeenvoudig en kost niet
veeltijd.
In bieten isdeopslag uitstekend te
bestrijden met Roundup. De
opslagplanten gaan snel en volledig
dood. Aardappelcystenaaltjes krijgen
dan geen kans. Het kost welveeltijd
om de opslaggoed en volledigte
bestrijden. Er vaak door heen lopen
hoort bijeen effectieve bestrijding
vande opslag.

Grofidbewerlcing na de
oogst v a n consumptie
aardoDDelen
Van 1991t/m 1993heeft er op ROC
"De Kandelaar" een demonstratieproef gelegen met verschillende
grondbewerkingen nadeoogst van
consumptie-aardappelen. Omstreeks
halfjuni van het daaropvolgendejaar
isin suikerbieten en wintertarwe het
aantal opslagplanten geteld (figuur 1).
Uit het onderzoek kwam naar voren
dat in wintertarwe (na aardappelen)
minder opslagplanten voorkomen dan
in suikerbieten. Ditkomt onder andere door de schaduwwerking van de
tarwe.
Injaren zonder een goede vorstperiodekan het aantal opslagplanten in
suikerbieten oplopen tot boven de
80.000.Er staan dan tweekeer zoveel
planten als opeen perceel Bintje consumptie-aardappelen. Deze opslagplanten hebben vaak maar éénof
twee stengels.
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Figuur 1. Gemiddeld aantal opslagplanten per bewerking per ha omstreeks half juni
(De Kandelaar; 55% slib). Opmerking: in 1991 en 1993 was er tijdens dewinter sprake van een goede vorstperiode.
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Aardappelopslag ingraan vermeerdert aardappelcystenaaltjes.

Voor-ennadelen vansuikerbieten
alsvolggewas
1. Bieten opniet geploegde zware
grond brengen 3-5%minder suiker
opdanbieten na wintertarwe.
2. Nietploegen inhetnajaar geeft
meer onkruid inhet voorjaar. Een
extrabespuiting isdan nodig.Dit
betekent extrakosten en een extra
spoor.
3. Detoepassing van Roundup gebeurt soms onzorgvuldig, waardoor erbietenplanten wegvallen.
Bij onvoldoende planten en/of een
onregelmatige stand kunnen de
buurplanten de vrijgekomen ruimte
niet volledig compenseren. Dan
kost het opbrengst.
4. Een aantal opslagplanten wordt
vergeten door de schaduwwerking
van de bietenplanten.
5. Deopslagbestrijding kost in
sommigejaren 20-30uurper ha.
Voor- ennadelen vanwintertarwe
alsvolggewas
1. Inwintertarwe gaat de opslag
niet of niet snel genoeg dood. Er
kunnen dan nieuwe knollen en
aardappelcystenaaltjes gevormd
worden.
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2. Degrondbewerking na aardappelen opzware grond heeft weinig invloed opde opbrengst.
3. In wintertarwe iseen vroege ontwikkeling van onkruid goed aan te
pakken.
4. Opslagbestrijding in wintertarwe
kost geen tijd.
Onderzoek
Het PAV teLelystad heeft de opslagbestrijding intarwe in 1996-1998 onderzocht. In 1996en 1997hebben er
veldproeven gelegen en in 1998iser
eenkasproef geweest waarbij ookde
aardappelcystenaaltjes zijn geteld.
Inde veldproef van 1996en 1997is
gespoten metde volgende middelen:
A. 1liter Starane
B. 1liter Starane +3liter Actril
C. 1liter Starane +3liter Actril +30
gram Ally
D. 3liter Actril +30gram Ally + 1 liter Promotor
E. 1liter Starane +30gram Ally
F. onbehandeld
In dekasproef (1998) isnaast deobjecten A,B,CenFeen object opgenomen met een 33%Roundup-oplossing.
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Resultaten van de proeven
Afsterving bovengrondse delen
Debovengrondse delen stierven langzaam af nadebespuiting. Met Starane
+Actril en Starane +Actril +Ally
was ervijf weken na'de bespuiting
nog ongeveer 20%van de stengelmassa over. Deze middelen gaven de
minst slechte resultaten. In dekasproef gaf Roundup veruit de snelste
en volledigste afsterving.
In deproeven iserbij verschillende
lengtes van deopslag gespoten. Voor
een goede opname van de middelen
moet het allereerst groeizaam weer
zijn en isdeoptimale lengte van de
opslag 20cm.
Invloed bespuiting op beworteling
In 1996is gekeken naar de ontwikkeling van het wortelstelsel nadebespuiting.
Deverhouding tussen deboven- en
ondergrondse delen veranderde sterk
nadebespuiting. Bij onbehandeld
was erevenveel bovengrondse als ondergrondse massa (droge stof). Bij
Starane en Starane +Actril bleef de
hoeveelheid wortels gelijk aan onbehandeld, maar dehoeveelheid groene
delen nam sterk af. Bij deoverige objecten was dehoeveelheid wortels iets
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Figuur 2. Effect behandeling opslag op aantal gevormde cysten

meer dan dehelft en de hoeveelheid
groene delen ongeveer eenkwart van
onbehandeld. In depotproef van 1998
is ook gekeken naar de hoeveelheid
wortels perpot. Staraneen Starane+
Actril hadden ongeveer 25%minder
wortels (droge stof) dan onbehandeld.
Starane +Actril +Ally had 75%minder wortels dan onbehandeld.
Roundup had 65%minder wortels.
De wortelmassa en -activiteit zijn van
belang voor de aardappelcystenvermeerdering. Het aardappelcystenaaltje wordt namelijk pas actief als de
opslag lokstoffen afscheidt en debodemtemperatuur hoger is dan 12°C.
Daarna duurt het maar 6-8 weken en
er zijn nieuwe cysten gevormd.
Effect behandeling opaantal gevormde cysten
In depotproef (1998) is gekeken naar
het effect van debespuitingen opde

vermeerdering van het aantal aardappelcysten (figuur 2).Bij de start is
uitgegaan van 15cysten per400cc
grond. Deresultaten zijn ook weergegeven per 400 cc grond.
Uit detellingen isgebleken dat bij
bijna allebespuitingen sprake isvan
cystenvermeerdering. Bij Roundup
was het aantal cysten na de bespuiting
lager danbij de start van deproef.
Starane +Actril +Ally hadden duidelijk minder nieuwe cysten gevormd
dan Starane en Starane +Actril. Dit
komt vooral omdat deze combinatie
deminste wortelontwikkeling gaf.
Het vergelijken van depotproefgegevens met depraktijk in het veld is niet
eenvoudig. Deklimaatgegevens zijn
duidelijk anders dan inhet veld.Of
deresultaten overdraagbaar zijn, is
dus niet goed te zeggen. Wel isduidelijk dat de middelen indekas veel
sneller werkten dan inhet veld.

Detijd tussen het lokken van delarven enhet afsterven van de opslag
(groene delen) was indekas veel korter.
Inhet veld isdetemperatuur veel lager. Deopslag groeit minder snel. De
middelen werken ook minder snel.De
larven krijgen zomeer tijd omhunlevenscyclus te voltooien.
Alsbegin mei de bodemtemperatuur
hoger is dan 12°Cen dan ook het onkruid indetarwe wordt gespoten,
moet deopslag na6-8 weken volledig
dood zijn. In depraktijk lukt dat niet.
Aardappelopslag intarwe zaldan ook
altijd cystenvermeerdering geven.
Debespuiting kan er weltoe leiden
dat deopslagplant geen nieuwe knollen vormt. Er moet dan gespoten worden bij groeizaam weer en de opslag
moet ongeveer 20cm groot zijn.

ips

1. Een kerende grondbewerking in het najaar geeft meer opslag dan een niet-kerende.
2. Het opentrekken van sporen met een woelpoot isvoor deontwatering een goede zaak. In de woelsleuf komen echterknollen dieniet zo snel bevriezen.
3. Cultiveren van aardappelland moet rustig gebeuren. Bij snelrijden komen deknollen dieper te liggen.
4. Als begin mei debodemtemperatuur hoger isdan 12°Cen dan ookhet onkruid wordt bestreden indetarwe,zou de
opslag binnen 6-8 weken dood moeten zijn. Dit gebeurt echter niet, zodat de aardappelopslag intarwe altijd cystenvermeerdering geeft.
5. Omnieuwe knollen te voorkomen, moet deopslag gespoten worden bij een lengte van ongeveer 20cmen bij
groeizaam weer. Omdat de opslag in lengte verschilt, zaldit niet altijd lukken.
6. Bieten ishet meest geschikte gewas omdeopslag intebestrijden. Hetkost soms veel tijd, maarbij een goedebestrijding isergeen aardappelcystenvermeerdering. Om alleplanten tebestrijden, isregelmatig controleren en aanstippen vereist.

P A V - B U L L E T I N A K K E R B O U W - JUNI1 9 9 9

