Focus op ziekten en plagen
in de aardappelteelt
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Met de vanaf 2014 verplichte geïntegreerde teeltmaatregelen in het vooruitzicht,
wordt kennis van ziekten en plagen nog
belangrijker. Het is essentieel dat de juiste
diagnose gesteld wordt en dat men, eens
de schadedrempel bereikt is, ingrijpt met
een aangepast en doeltreffend middel.
Gewasbescherming is een belangrijke
kostenfactor, en besparingen die niet leiden tot kwaliteitsverlies zijn welkom.
Onderzoeker Geert Kessel van Plant
Research International Wageningen, die
aan bod komt op p. 39, stelde tijdens de
studiedag van het pca in januari dat 20%
van de omzet op het niveau van de aardappelteler opgaat in kosten gerelateerd aan
phytoftora. En gewasbescherming in aardappelen houdt meer in dan het voorkomen en bestrijden van de aardappelplaag
alleen. We starten in deze ‘Focus op’ met
een overzicht van de voornaamste ziekten
en plagen in de aardappelteelt. Vervolgens
staan we uitgebreid stil bij erwinia, nematoden en vooral phytoftora. Ook de techniek springt ons bij om kosten van vooral
gewasbescherming en bemesting te reduceren. In september vindt PotatoEurope
plaats in Kain bij Doornik. We gingen er al
eens kijken op het moment dat de proefvelden werden aangelegd.
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De larven van het lieveheersbeestje kunnen de
uitbreiding van een bladluispopulatie indijken. Het komt er dus op aan hen te sparen bij
een bespuiting.
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Ziekten en plagen
in aardappelen

Snel een aantasting herkennen, kan helpen om erger te
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voorkomen. We bekijken in deze bijdrage de voornaamste ziekten en plagen die je aardappelen kunnen bedrei-
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– Ilse Eeckhout, pca –
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Bij droog en warm weer verwelken de topblaadjes van door Dickeya
(Erwinia) aangetaste planten. Nadien, bij frisser weer, herstellen ze zich.
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Lakschurft (Rhizoctonia solani) komt
onder de vorm van zwarte scleroten mee
met het pootgoed, of zit als gevolg van een
te nauwe vruchtafwisseling in de grond.
Omdat stengels van opkomende aardappelplantjes ondergronds aangetast worden
(foto 1), is een onregelmatige opkomst een
typisch schadebeeld (foto 2).
Aardappelcysteaaltjes (Globodera rostochiensis en G. pallida) zijn quarantaineorganismen. De verspreiding ervan moet zo
veel mogelijk binnen de perken gehouden
worden. Op percelen met vatbare rassen
(bijvoorbeeld Bintje) neemt de populatie
zeer snel toe. De gevolgen zijn een duidelijk lagere opbrengst en een fijnere sortering. Dit uit zich in een pleksgewijze ijlere

Erwinia in pootgoed
Erwiniabacteriën vormen voor de pootgoedtelers een van de
voornaamste uitdagingen. Oplossingen om de teelt bacterievrij te houden of te krijgen liggen niet voor het grijpen.
In aardappelen komen meerdere soorten Erwiniabacteriën voor. Vooral Erwinia chrysanthemi, nu Dickeya spp.
genoemd, is van belang voor de pootgoedteelt en veroorzaakt stengelnatrot. Hierbij treedt rot op in de stengel op elk
niveau tussen de moederknol en de top van de stengel. Bij
droog en warm weer verwelken de topblaadjes, om nadien bij
frisser weer zich terug te herstellen. In zeer droge en warme
omstandigheden kunnen deze blaadjes verbranden (necrotische vlekken). De moederknollen van aangetaste planten vertonen meestal een waterig en geurloos rot. De laatste jaren
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gewasstand (foto 3) en zichtbare cysten op
de wortels en stolonen. Rassen die resistent
zijn tegen de betreffende soort en pathotype verhinderen hun vermenigvuldiging.
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In lichtere gronden groeit de problematiek van de wortellesieaaltjes (Pratylenchus sp.) en de vrijlevende wortelaaltjes
(Trichodorus sp. en Paratrichodorus sp.).
Aantasting uit zich in een gedrongen
plantengroei en ondergrondse gespleten
stengeldelen (foto 4) die vaak misvormingen en fijne bruine streepjes vertonen.
Aardappelen zijn zeer gevoelig, maar ook
andere gewassen zijn waardplant. Dit

C

duikt in West-Europa een agressieve variant op, Dickeya
solani, die naast rot ook fytosanitaire implicaties tot gevolg
heeft. Onder meer Schotland eist dat pootgoed bij import
vrij is van D. solani.

Om deze bacterieziekte te beperken, worden strenge normen opgelegd door de Vlaamse keuringsdienst. Tijdens de
veldkeuring mogen bij de hoogste klassen geen zieke planten aangetroffen worden. Voor klassen E en A bedraagt dit
momenteel respectievelijk maximaal 0,1% en 0,3%. Bij certificering ligt de norm op maximaal 1 natrotte knol op 250 kg.
De koude bewaartemperaturen van pootgoed zorgen er ech-
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Normen

De moederknollen van aangetaste planten
vertonen meestal een waterig en geurloos rot.
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best in het larvaal stadium. Best gebeurt
dit met een middel dat de natuurlijke vijanden van bladluizen spaart. Zo niet mag
je na de bestrijding van de coloradokever
een toename van bladluizen verwachten.
Symptomen van toprol (foto 7) worden
meestal pas na half juli waargenomen,
maar komen voort uit zuigactiviteiten van
de aardappeltopluis rond half juni. Bij het
zuigen worden met het speeksel toxinen
afgescheiden. De aantasting valt pas op als
de bladeren een wat steile stand gaan vertonen. Ze voelen hard en stijf aan, terwijl
de blaadjes om de middennerf naar boven
toe gaan rollen.
Alternaria sp. veroorzaakt bladvlekken
met concentrische groeiringen (foto 8).
Aantasting wordt vooral zichtbaar na de
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lieveheersbeestje en de larven ervan (zie
foto bovenaan p. 34), de bladluispopulatie meestal in evenwicht te houden. Een
bespuiting was de voorbije jaren doorgaans niet nodig.
De coloradokever (foto 6) is weer in
opmars. De bestrijding ervan gebeurt het

maakt de aanpak van een besmetting bijzonder moeilijk.
Bij de bladluizen zijn het vooral de groene perzikluis (foto 5), de wegedoornluis
en de vuilboomluis die zuigschade kunnen veroorzaken. Op basis van tellingen
blijken de natuurlijke vijanden, zoals het
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bloei en leidt tot vervroegde ontbladering,
afsterving van het gewas en opbrengstderving. Ook knolaantasting kan voorkomen. Een aangepaste middelenkeuze bij
de phytophthorabestrijding of specifieke
alternariamiddelen kunnen preventief
ingezet worden ter voorkoming van de
ziekte. r
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ter voor dat de bacterie niet of weinig ontwikkelt tijdens de
bewaring, waardoor ze vaak latent voorkomt in de knollen.
Concreet betekent dit dat ze in te lage hoeveelheden voorkomen om tot rot te leiden, maar wel voldoende om in de
volgteelt uit te groeien en planten ziek te maken.

Onderzoek en beheersing
De voorbije jaren werd veel onderzoek gevoerd naar de aanpak van de ziekte, vooral in Nederland, maar ook in Vlaanderen, door het pca en het ilvo. Dit wordt gefinancierd
door het Fonds voor Landbouw en Visserij. Hieruit blijkt
dat Dickeya inderdaad niet uitbreidt bij langdurige koude
bewaring, maar ook dat de bacterie aanwezig is in opper-
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vlaktewater. Een zieke plant kan bij een vochtige bodem zijn
buurplanten aantasten. Uit het onderzoek kunnen tot op
heden nog geen middelen gehaald worden die de planten
beschermen tegen Dickeya.
De enige wapens waarover de telers momenteel beschikken zijn: vertrekken van gezond uitgangsmateriaal, een
goede bodemstructuur (goede afwatering) en het vermijden van beschadigingen en versmering in de volledige
teeltcyclus. Enkel door op al deze punten samen in te zetten, kan de verspreiding van de bacterie beperkt worden.
– Kürt Demeulemeester, pca –
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gelegen aardappelpercelen en starten een
nieuwe epidemie.
Afvalhopen Een aanpak van dergelijke
afvalhopen zal de start van de epidemie
alleszins vertragen. Afdekken met zwarte
plastiek is de meest aangewezen maatregel. Let er op dat zowel de ligging als de
vorm van de hoop sorteergrond dit makkelijk toelaten. Tijdig afdekken is belangrijk,
in elk geval vóór de opkomst van aardappelen in de streek! In Nederland geldt een
strenge wetgeving rond afvalhopen, met
een afdekplicht voor 15 april.
Besmet pootgoed Een geïnfecteerde
poter kan eveneens een belangrijke rol
spelen als initiële sporenbron. Zulke
poters zijn zeer moeilijk op te sporen,
ook al omdat het percentage zeer laag is.
Dit is echter al voldoende om 1 of enkele
primaire haardjes te veroorzaken in een
perceel. Een vroege controle op aantastingen is dan ook belangrijk. Kleine haardjes kunnen nog opgeruimd worden. Een
vroeg uitgevoerde bespuiting dijkt de verspreiding in vanuit de primair zieke plant.
Wanneer die uitgevoerd wordt met een
middel dat opgenomen wordt in blad en
stengel (bijvoorbeeld op basis van cym-
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Aardappelziekte is niet
voor een gat te vangen
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Aardappelopslag op afvalhopen is een belangrijke bron van infectie in het voorjaar.
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De aardappelziekte (Phytophthora infestans) is voor elke
aardappelteler een geduchte vijand. De tijd dat we die
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konden aanpakken met een aantal bespuitingen is al lang
voorbij. We hebben een volledig pakket aan maatregelen
nodig om de ziekte onder controle te houden. Preventie
– Pieter Vanhaverbeke, pca –

ht

en kennis staan daarin centraal.
Bronnen van vroege besmetting
indijken
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De ziekteverwekker Phytophthora infestans
overleeft de winter hoofdzakelijk in aardappelknollen die het voorgaande seizoen
besmet werden. Bij het uitschuren in de
loop van het bewaarseizoen worden uitge-

sorteerde knollen, samen met de sorteergrond, op hopen gestort. Heel vroeg in het
seizoen zien we al loofontwikkeling op
dergelijke hopen. Daartussen zitten vaak
zieke planten met aantastingen op bladeren en stengels. De massaal gevormde
sporen op deze vlekken infecteren nabij-

Vóór de schermen van de waarschuwingsdienst!

C

Wie de aardappelziekte beredeneerd wil aanpakken, heeft in de eerste plaats behoefte aan goede en actuele informatie, die een antwoord kan geven op vragen als ‘Hoe gunstig was het weer voor de
ontwikkeling van de ziekte in de afgelopen dagen in mijn gemeente, in mijn regio, in Vlaanderen?’, ‘Hoe hoog is het risico vandaag,
morgen of overmorgen?’, ‘Is er veel ziekte gemeld in de regio?’,
‘Zijn deze meldingen van aantastingen sterk toegenomen in de
afgelopen week?’, ‘Welke bescherming mag ik nog verwachten van
mijn vorige bespuiting?’, ‘Hoe zal deze bescherming evolueren in
de komende dagen?’.
Om op dergelijke vragen een antwoord te geven, ontwikkelt het
pca een webapplicatie die alle relevante informatie op een overzichtelijke manier samenbrengt. Bedoeling is om in een oogopslag

de actuele en voorspelde situatie inzake aardappelziekte te kunnen bekijken voor de regio, de gemeente of het eigen perceel. De
belangrijkste elementen daarvan zijn het weer, het verloop van de
ziektedruk in functie van het weer, de geografische spreiding van
deze ziektedruk, de werkelijke aantastingen in de regio, het verloop van bescherming en gewasgroei en het dagelijkse risico op
aantasting.
Info www.pcainfo.be
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Tussen aardappelrassen bestaan grote verschillen in de gevoeligheid voor de aardappelziekte. Wellicht biedt deze resistentie
van de aardappel de beste perspectieven
om de afhankelijkheid van fungiciden
te verminderen. Naarmate fungiciden
minder (bijvoorbeeld wegens wetgeving,
geïntegreerde teelt) of niet (bijvoorbeeld
wegens biologische teelt) kunnen ingezet
worden, stijgt het belang van de veldresistentie van het aardappelras.
Partiële resistentie of lagere gevoeligheid vertraagt de ontwikkeling van de
ziekte en kan deels de input van fungiciden vervangen, door een lagere dosis te
gebruiken of het aantal bespuitingen te
verminderen. Er is evenwel nog een lange
weg af te leggen op gebied van veredeling
– conventioneel of niet – om deze resistentie voldoende duurzaam in te bouwen in
cultivars met een goede marktwaarde. r
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Fungiciden: het juiste middel op de
juiste plaats

In een gevoelig ras en bij ziektedruk zijn
fungiciden onmisbaar om het gewas ziektevrij te houden. Preventief beschermen
is hier het sleutelwoord, want aanwezige
aantastingen zijn lastig te bestrijden en
vergen vaak extra bespuitingen. Naast
een goede preventieve werking, het basiskenmerk voor elk plaagmiddel, kunnen
fungiciden nog andere eigenschappen
bezitten die interessant zijn voor de controle van aardappelziekte. Afhankelijk van
omstandigheden als gewasgroei, gewasstadium, tijdstip en infectiedruk kunnen
deze eigenschappen optimaal benut wor-
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Sterke aardappelcultivars
als bondgenoot
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den, om de bestrijding meer doeltreffend
te maken.
De kenmerken van de beschikbare
fungiciden in Europa worden regelmatig geactualiseerd door een netwerk van
onderzoekers en specialisten op het vlak
van de aardappelziekte. De beoordeling
gebeurt op basis van een groot aantal
proefresultaten en praktijkervaringen.
In een overzichtelijke tabel worden de
belangrijkste eigenschappen per fungicide weergegeven: bescherming van blad,
stengel, knol en nieuwe loofgroei; terugwerking kort na infectie; antisporulerende
werking en regenvastheid. Zo kan voor
elk tijdstip van bespuiten, afhankelijk van
het gewasstadium en andere factoren, het
middel gekozen worden dat het meest
doeltreffend is.
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risicovol weer voor de aardappelziekte.
Om echter te komen tot een gerichte
bestrijding op optimale tijdstippen, is
inzicht nodig in het complexe samenspel
van veel factoren die van invloed zijn op
de ziekte en de epidemie. Deze factoren,
voornamelijk weergegevens en infectiebronnen, kunnen verwerkt worden in een
simulatiemodel voor de ziekte. Dit model
berekent op basis van gedetailleerde weergegevens de cyclus van de aardappelziekte: de kieming en infectie van schimmelsporen, de groei in het aardappelblad, het
verschijnen van zichtbare aantastingen
(ziektevlekken), de productie van nieuwe
sporen op deze vlekken, de verspreiding
van deze sporen, het afsterven dan wel
overleven van deze sporen… die op hun
beurt kunnen kiemen en infecteren.
De hoeveelheid, de zwaarte en vooral de
opeenvolging van dergelijke ziektecycli
bepalen samen het verloop van de epidemie. Zo bekomt men een continu beeld
van de ontwikkeling van de ziekte, en dat
voor een hele regio. Daaruit blijkt onder
meer de snelheid waarmee de epidemie
zich ontwikkelt, de toe- of afname van
de ziektedruk, en de kritieke dagen voor
aantasting. Deze informatie is onmisbaar
voor een beredeneerde bestrijding.
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oxanil) is er bovendien een effect op het
meegroeiend schimmelweefsel vanuit de
poter.
Aardappelopslag aanpakken Uit achtergebleven restknollen kunnen eveneens
primair zieke planten groeien, die als sporenbron dienen voor naburige aardappelpercelen. De bestrijding ervan is moeilijk,
ook al omdat de opkomst over een lange
periode kan lopen.
Overlevende sporen Naast de ongeslachtelijke voortplanting – vorming van sporangia die door de wind en waterdruppels
verspreid worden – kan de aardappelziekte
zich ook geslachtelijk voortplanten. Daarbij wordt een ander type sporen gevormd
in het aardappelblad. De zogenaamde
oösporen kunnen na het afsterven van de
plant gedurende langere tijd – zelfs meerdere jaren – in de grond overleven. Bij voldoende natte omstandigheden kunnen ze
van daaruit kiemen en een aardappelplant
infecteren.
Oösporen worden vaak gevormd in
onbehandeld gewas en op aardappelopslag. Vooral bij een korte teeltrotatie kunnen ze van belang zijn als primaire infectiebron. Ze spelen ook een belangrijke rol
in de toenemende genetische variatie van
de ziekteverwekker.
Een primaire bron kan ook voorkomen
in een perceel aardappelen onder afdekking. Vaak wordt de aantasting pas opgemerkt bij het wegnemen van de afdekking.
Op dat moment is de ziekte al uitgebreid.
Het perceel vormt dan een besmettingsbron voor de omgeving. Dit risico kan
verlaagd worden door de afdekking weg
te nemen bij droog, zonnig weer (vermindert de overleving van sporen) en door
het gewas onmiddellijk te controleren.
Komen er zieke planten voor, dan kunnen
die eventueel nog opgeruimd worden. In
dit geval is zeker een bespuiting met een
sporenremmend middel aangewezen.
Kennis en actuele informatie Elke aardappelteler kan een inschatting maken van

Met een simulatiemodel kan het pca
de infectiedruk in een bepaalde regio
berekenen. Dit laat toe aan te geven
waar die hoog zal zijn, en de aardappeltelers best preventief spuiten.
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Figuur 1 Infectiekansen aardappelziekte op 21 september 2010 – pca 2010

Tijdens de jaarvergadering
van het pca sprak Geert
Kessel van Plant Research
International over de
inspanningen die in Nederaardappelplaag. Dit opzet
mee.
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kreeg de naam DuRPh
– Patrick Dieleman –
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land gebeuren tegen de

tiegenen te ontwikkelen die gericht in rassen kunnen ingebouwd
worden. Dergelijke dynamische rassen moeten toelaten gerichter
in te spelen op de virulente types van phytoftora in een bepaalde
regio. 26 van de 27 rassen die eerder deze maand geplant werden
op het ilvo zijn afkomstig uit dit programma.
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DuRPh staat voor Duurzame Resistentie tegen Phytoftora. In
Boer& Tuinder 20 van deze week kan je lezen hoe het komt dat
de agressiviteit van phytoftora sterk is toegenomen sinds de
jaren 80. Voordien gaf de ongeslachtelijke vermenigvuldiging
van het A1-type weinig aanleiding tot verandering. De ongewilde
invoer vanuit Amerika van het tweede paringstype A2 maakt dat
sedertdien ook geslachtelijke vermenigvuldiging mogelijk is. Dat
gaf aanleiding tot een grote toename van de genetische variatie,
snellere recombinatie van eigenschappen en een toename van de
agressiviteit. “Waar de zomercyclus in het verleden 7 tot 13 dagen
kon duren, kan de cyclus nu in 3 dagen rond zijn. Hierdoor vergroot het risico dat er binnen bepaalde phytoftoratypes resistentie
tegen fungiciden ontstaat. Ook bestaat het gevaar dat de resistentie van rassen doorbroken wordt, zeker wanneer die slechts aan 1
gen gekoppeld is”, zegt Geert Kessel.
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Binnenkort resistente Bintjes telen?

Gericht resistentie inbouwen
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De Nederlandse overheid besliste het roer om te gooien en te starten met phytoftorapreventie. Dat resulteerde in meer sanitaire
maatregelen zoals een bredere vruchtafwisseling en het verwijderen van afvalhopen en aardappelopslag. In 2005 kregen onderzoekers in Wageningen de opdracht om nieuwe resistente rassen
te ontwikkelen. In het huidige rassenaanbod zijn er heel wat minder vatbare of zelfs resistente rassen. Die zijn het resultaat van
jaren kruisingswerk. Om dat proces te versnellen werd beslist om
gebruik te maken van genetische modificatietechnieken, met de
beperking dat geen genen die vreemd zijn aan de aardappel worden ingebouwd. “De nieuwe soorten die we ontwikkelen, zouden
we perfect via klassieke veredeling kunnen verkrijgen, maar dat
zou wel veel langer duren”, aldus Geert Kessel. Het moeilijke aan
resistentieveredeling is immers dat de resistentie moet gehaald
worden bij wilde aardappelsoorten. Het vraagt vele generaties
terugkruisingen om opnieuw een aardappel te krijgen die aanvaardbaar en – liever nog – zeer goed is voor consumptie.
De onderzoekers wisten een tiental resistentiegenen te isoleren. Een volgende stap was het inbouwen van deze genen in
vatbare rassen. Ze bouwden pakketjes van verschillende resistentiegenen in, opdat de aldus verkregen resistentie niet snel doorbroken zou worden. Er komt nadien nog heel wat selectiewerk
bij kijken, maar de onderzoekers zijn optimistisch dat ze vrij
snel met resistente types zullen kunnen uitpakken die qua teelteigenschappen, smaak en verwerkbaarheid goed aansluiten bij
bestaande rassen. Het is de bedoeling om cassettes met resisten-

De ambitie van het DuRPh-project reikt verder dan het creëren
van resistente rassen alleen. Er wordt een uitgebreid preventiebeleid uitgestippeld dat de resistentie van de rassen moet beschermen, maar ook de duurzaamheid van de teelt moet verhogen. Een
waarschuwingssysteem vergelijkbaar met dit van het pca moet
ervoor zorgen dat preventief behandeld wordt op momenten met
een zware infectiedruk. Een juiste timing moet volgens Kessel
toelaten het aantal bespuitingen te reduceren met 20%. Door met
resistente rassen te werken, kunnen de doseringen verlagen met
75% bij resistente rassen. Ook bij vatbare rassen is een verlaging
van de dosering mogelijk door slechts de kritieke perioden af te
dekken. De onderzoekers stelden ook vast dat wanneer resistent
en vatbaar materiaal binnen dezelfde velden gemengd worden,
dit een reductie van 50% van de aantastingsgraad opleverde ten
opzichte van een regio waar dezelfde hoeveelheid plantmateriaal op aparte velden met resistente en vatbare aardappelen werd
uitgeplant. De onderzoekers van DuRPh zien de aanpak van de
aardappelplaag duidelijk ontwikkelen naar een samenspel tussen
monitoring, een waarschuwingssysteem en ggo-veredeling. r

Het PCA, dé informatiebron van de aardappelteler!
Word lid van het PCA en krijg toegang tot:
• de waarschuwingsdienst aardappelziekte
• actuele informatie over teelt, markt en bewaring
• de Nieuwsbrief PCA, website en telefonische adviezen

Interesse in het lidmaatschap of een proefabonnement?
Neem contact op met Annie Van Der Heyden op
tel. 09/381 86 91 of via mail naar
pca@proefcentrum-kruishoutem.be

www.PCAinfo.be
Landbouw&Techniek 10 – 20 mei 2011 •
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Preventie staat voorop
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Vorig jaar drukten de verscherpte maat
regelen voor export naar Rusland ons met de
neus op de feiten. Tijdens de jaarvergadering
van het Interprovinciaal Proefcentrum voor
de Aardappelteelt (pca) sprak Nicole Viaene
van ilvo-Plant over het onderzoek naar de
– Patrick Dieleman –

Waar zitten ze?

Foto: ilvo
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ren gevonden, vooral in regio’s waar vroege
aardappelen geteeld worden. De onderzoekers stelden zich tot doel te weten te komen
waarom de besmetting beperkt blijft tot
bepaalde regio’s, hoe de verspreiding van
cysten tussen regio’s kan voorkomen worden, hoe de verspreiding binnen een regio
kan beperkt worden en welke de verspreidingskanalen zijn. Ze deden dit aan de
hand van een literatuurstudie, vragenlijsten
en analyse van monsters genomen bij verschillende verspreidingkanalen.
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In 2007 werd richtlijn 2007/33/eu
gestemd. Die ging in ons land in voege
in juli van vorig jaar. De bedoeling van
die reglementering is de verspreiding van
Globodera rostochiensis en G. pallida in
Europa tegen te houden. In opdracht van
de federale overheid en op vraag van het
‘Aardappelconsortium’ van beroepsorganisaties van pootgoed- en consumptie-

aardappeltelers, aardappelverwerkers, de
gewasbeschermingsindustrie en het favv
onderzochten het ilvo, de Bodemkundige Dienst van België, Carah en het craw van 2008 tot 2010 de verspreiding van
aardappelcysteaaltjes en de effectiviteit van
maatregelen. Er werden 2060 monsters
genomen, waaruit de cysten werden geëxtraheerd. Hiermee werd 3,6% van het areaal bemonsterd. De onderzoekers besloten
dat het aardappelcysteaaltje in Vlaanderen
bijna overal aanwezig is. Het grootste percentage positieve stalen kwam voor in Oosten West-Vlaanderen. In deze 2 provincies
was de staalname niet echt willekeurig,
omdat die gebeurde bij bedrijven waar men
dacht dat er al problemen waren. In Wallonië werden daarentegen heel weinig cysten
gedetecteerd. Enkel in Henegouwen was
ongeveer 1% van de monsters (heel licht)
besmet. G. pallida werd alleen in Vlaande-

Bo

Uit bemonsteringsonderzoek blijkt dat
aaltjes ongelijkmatig verdeeld zijn over
het veld. Hier en daar vind je besmettingshaarden met enorm hoge concentraties. Van daaruit kunnen cysten mee met
de grond verplaatst worden, vooral in de
bewerkingsrichting. “Symptomen in een
veld treden pas op wanneer er al vele jaren
veel nematoden in een veld aanwezig
zijn”, aldus Nicole Viaene.

Wanneer een cyste openbarst, komen tot 400
eitjes en pas ontloken aaltjes vrij.

en

Hoe verspreiding van
aaltjes voorkomen?

nd

België.

bo

verspreiding van het aardappelcysteaaltje in

Foto: ilvo

100 µm

Risicoanalyse
Waar in de keten bestaat de kans dat er
overdracht van cysten kan plaatsvinden?
De onderzoekers stelden een schema op
waarin uiteraard de pootgoedteler en de
aardappelteler niet ontbraken. Er werd
ook bekeken welke fracties bij en na de
aardappelverwerking nog cysten kunnen bevatten, zoals zeef- en sorteeraarde,
plant- en knollenafval, maar ook de aardappelen zelf, tot en met het slib uit het
proceswater.

Pootgoed
Bij het pootgoed werd al een groot verschil
vastgesteld tussen gecertificeerd pootgoed
en hoevepootgoed. In het laatste geval is

Biologie
Het aardappelcysteaaltje behoort tot de groep van de rondwormen of nematoda. De
meeste nematoden zijn niet zichtbaar met het blote oog omdat ze doorgaans kleiner zijn
dan 1 mm. De ‘cyste’ verwijst naar de manier waarop deze groep van aaltjes overleeft in
de grond: de huid van bevruchte vrouwelijke aaltjes verhardt, waardoor een beschermde
omgeving ontstaat waarin tot 400 eitjes kunnen overleven. Doorgaans beginnen ze pas te
ontwikkelen onder invloed van wortelexudaat, een vochtafscheiding uit de wortels van de
aardappel. Wanneer de eitjes wel spontaan uitkomen zonder dat er aardappelen zijn, kunnen de aaltjes niet overleven. Zodoende neemt de populatie af met ongeveer 35% per jaar.
Meteen is het duidelijk waarom men 3 jaar moet wachten met een nieuwe aardappelteelt
op hetzelfde veld. De teelt van een gevoelig aardappelras kan de populatie op een perceel
vervijfentwintigvoudigen. Bij ons komen het gele Globodera rostochiensis- en het witte G.
pallida-aardappelcysteaaltje voor.

Bewerkingen

verwerking

De diverse bewerkingen zoals ploegen,
ruggen maken en spuiten kunnen verspreiding van de aantasting in het veld en
ook tussen velden veroorzaken. Vooral het
gebruik van oogstmachines leidt daarenboven tot verspreiding tussen bedrijven.
Uit erosiestudies blijkt dat bij aardappelen
per oogst per ha gemiddeld zowat 3,2 ton
grond verplaatst wordt. 1,9 ton daarvan
bestaat uit losse grond en kluiten, 1,2 ton
aan de kluiten hangende grond en 0,2 ton
stenen. De uitersten bij de onderzochte
percelen waren 0,2 en 21,4 ton grond. Bij
suikerbieten lagen de getallen nog wat
hoger: gemiddeld wordt door het oogsten
3,6 ton grond verplaatst, met uitersten van
0,7 en 30,1 ton grond per ha. De onderzoekers besluiten dat het risico op contaminatie en verspreiding sterk afhankelijk is van
de regio (klei kleeft bijvoorbeeld meer) en
van de besmettingstoestand van het veld.

De verwerking van aardappelen kan een
belangrijke bron van besmetting zijn. Het
bleek dat 22% van de monsters van restaarde, zeef- en sorteergrond aardappelcysten bevatten. De helft van de geïnterviewde verwerkers bleek grond terug mee te
geven naar de telers. In een aantal gevallen was dat de eigen grond van de telers,
maar heel wat grond wisselt op die manier
ook van ‘eigenaar’. Dit kan een grote bron
van verspreiding zijn, zowel binnen als
tussen regio’s. Bovendien kunnen zo
nieuwe pathotypes geïntroduceerd worden. Grond kan aanleiding geven tot een
of meerdere besmettingshaarden in een
veld, maar de toename van de besmetting
zal eerder traag verlopen. Dit risico terugdringen kan door geen grond meer terug
te leveren aan de telers en het behandelen
van de grond, bijvoorbeeld door inundatie.
Dit is de grond gedurende een zekere tijd
onder water zetten, zodat de nematoden
en de cysten afsterven. Bij wasaarde bleek
18% van de monsters cysten te bevatten,
maar slechts bij iets minder dan de helft
daarvan betrof het levende cysten. Het is
een eerder beperkte bron van contaminatie die sterk kan gereduceerd worden door
de wasaarde voldoende lang onder water
te laten staan.
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Foto: Patr ick Dieleman
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Kosten versus baten
Voor de kosten-batenanalyse van de
beheersing van het aardappelcysteaaltje
bij telers en verwerkers verwees Nicole
Viaene naar onderzoek van Katrien Van
Lembergen en Xavier Gellynck van de
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Toch zijn bewerkingen normaal gezien
slechts een bron van lokale verspreiding.
Kennis over de besmetting van de velden
is een belangrijke preventieve maatregel.
De bewerkingsvolgorde kan aangepast
worden in functie van de besmettingsgraad, en desnoods moeten machines
gereinigd worden tussen 2 velden.

ht

Nicole Viaene van het ilvo stelde dat pootgoed slechts een kleine bron van contaminatie
is. Gevaarlijk is dat je er nieuwe soorten of
pathotypes mee kan introduceren op een perceel.

vele kleine besmettingshaarden in een
veld.” Als preventieve maatregelen stelt
het ilvo grondanalyse bij hoevepootgoed
voor, zeker in besmette regio’s. Intensiever bemonsteren van het veld, zodat aantastingen vroeger kunnen gedetecteerd
worden, is een mogelijke maatregel bij
gecertificeerd pootgoed.

Bo

een veldbemonstering meestal niet verplicht. De onderzoekers gebruikten het
programma NemaDecide om de ontwikkeling van een nematodenpopulatie op
een perceel in een specifieke rotatie te
simuleren. Ze stelden vast dat mettertijd
de detectiekansen sterk afnemen na de
teelt van een vatbaar aardappelras. “Let op,
een detectie van 0% bij een veldbemonstering betekent niet dat er geen nematoden
aanwezig zijn. Het wil alleen zeggen dat
ze niet gedetecteerd zijn”, aldus Viaene.
De onderzoekers namen 1000 monsters
van partijen pootgoed. Dit gebeurde willekeurig zodat pootgoed van verschillende
rassen, klassen en oorsprong (ook uit het
buitenland) bemonsterd werd. Een groot
deel, ongeveer 40% van de monsters, was
afkomstig van partijen hoevepootgoed.
Van het totaal van de stalen bevatte 2,7%
aardappelcysten. Dit was 4,4% voor het
hoevepootgoed en 1,6% voor het gecertificeerde pootgoed. De contaminatie bleek
onafhankelijk te zijn van de oorsprong, de
cultivar en de hoeveelheid aanhangende
grond. “Pootgoed is slechts een kleine
bron van contaminatie”, stelde Viaene.
“Maar je kan er nieuwe soorten of pathotypes mee introduceren. Doordat je het
pootgoed mooi gelijkmatig spreidt over
het veld, creëer je met besmet pootgoed

PCa publiceert overzicht erkende gewasbeschermingsmiddelen

C

Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (pca) telt momenteel meer dan 1000
leden-aardappeltelers. Zij maken gebruik van de waarschuwingsdienst aardappelziekte om op het
beste moment met het meest geschikte middel te spuiten. Deze beredeneerde manier van werken
biedt meer houvast dan de willekeurige inzet van middelen. Bij twijfel kan er telefonisch extra advies
ingewonnen worden.
Iedere aardappelteler kan lid worden van het pca. De leden hebben toegang tot een uitgebreide
databank op de website (www.pcainfo.be) en krijgen geregeld een nieuwsbrief. Daarin staat, afhankelijk van het seizoen, ook informatie over de teelt, de bewaring en/of de marktomstandigheden.
De extra nieuwsbrief van april geeft een nuttig overzicht van de gewasbeschermingsmiddelen die
erkend zijn voor aardappelen in België op 29 maart 2011. De lijst geeft per gebruiksdoel een overzicht van de erkende actieve stoffen, met telkens de naam of namen van handelsproducten, formuleringstype, mogelijke wachttijden en toegelaten dosering. Handig bij het invullen van de perceelsfiche!
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maatregelen. Pootgoed borstelen of wassen is (nog) niet erkend in Europa. Tevens
blijft de vraag of grondvrij wel gelijkstaat
aan 100% vrij van cysten. Bovendien kan
natgemaakt pootgoed bijdragen aan de
verspreiding van andere ziektes, zoals bijvoorbeeld van bacteriën. Een analyse van
het pootgoed na de oogst en enkel borstelen of wassen bij een postief resultaat
resulteert in een reductie van de gemiddelde kost (niet de individuele in het geval
van een besmetting) tot 37,5 euro/ha.
Maar de sector vraagt zich af welke consequenties moeten gehecht worden aan
een positief staal. Kan verkoop van initieel
besmet pootgoed na wassen of borstelen
toegelaten worden? Wassen is wel een
optie voor consumptieaardappelen.
De onderzoekers onderzochten ook het
effect van een aantal teeltmaatregelen. In
tabel 2 worden de resultaten van een nietaangetast perceel vergeleken met deze
van een aangetast perceel met en zonder
preventieve teeltmaatregelen. Ze voorzagen diverse scenario’s (zie duiding bij de
tabel). Een resistent ras inschakelen verhoogt bijvoorbeeld de kostprijs van het
pootgoed ten opzichte van Bintje, maar
heel wat resistente rassen leveren ook
een hogere opbrengst die moet meegerekend worden. Herhaalde teelt van rassen
met dezelfde resistentie valt niet aan te
raden, omdat daardoor nieuwe resistenties kunnen ontstaan bij de nematoden.
Het inschakelen van een resistent ras elke
derde rotatie lijkt een interessante optie.
Het inzetten van een granulaat voor aaltjesbestrijding leverde de beste economische resultaten in combinatie met een
resistent ras. Natte grondontsmetting valt
uit de boot ten gevolge van de hoge kostprijs per ha. De onderzoekers wezen wel
op het beperkte aantal onderzochte scenario’s. Daarmee laten ze de ruimte voor
gedetailleerder onderzoek. r

Tabel 1 Kosten van preventieve maatregelen
Maatregel
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Het reinigen van machines moet overdracht
van besmetting van het ene perceel op het
andere helpen voorkomen.
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breiding van de haard onderschat wordt
ten opzichte van de werkelijkheid, maar
toch duidt dit op een zeer trage opbouw
van een cystenbesmetting. Nochtans kunnen preventieve maatregelen economisch
belangrijk zijn voor de sector, maar minder voor het individuele bedrijf. Er moet
wel in gedachten gehouden worden dat
veel bedrijven niet meer in het begin van
het model van een beginbesmetting zitten,
maar ergens in het midden of zelfs in de
eindfase, waar schade duidelijk zichtbaar
is op het veld. Tabel 1 toont de kosten die
de onderzoeksgroep inschatte voor enkele

Foto: Patr ick Dieleman

UGent, in samenwerking met ilvo en
pca. Volgens simulaties zijn 97,9% van
de nieuwe besmettingen het gevolg van
contaminaties en verspreiding via grondbewerkingen. Slechts 0,1% is afkomstig
van pootgoed en 2,7% van restaarde. Maar
via restaarde worden wel 250 keer meer
cysten overgedragen dan bij bodembewerkingen. Uit simulaties met NemaDecide bleek dat het ongeveer 50 jaar duurt
vooraleer er sterke economische schade
optreedt na een initiële besmetting van
een perceel met 1 cyste. De beperkingen
van het model maken echter dat de uit-

Kostprijs (euro/ha)

Preventief intensief bemonsteren pootgoedteelt (11 stalen/ha)
Borstelen/wassen van pootgoed

96,0

675,0
37,5

Restaarde naar restaardeperceel/perceel zonder aardappelteelt

50,0
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Enkel borstelen/wassen na positieve analyse pootgoed
Restaarde innunderen

Restaarde terugvoeren naar perceel van oorsprong

ig

Machines grof reinigen bij wisselen van perceel

20,0
100,0
50,0
150,0

Machines schoonspuiten op het erf

300,0

yr

Machines schoonspuiten op perceel

focusCop...

Tabel 2 Simulatie van het effect van preventieve teeltmaatregelen op de opbrengst (in euro/ha) over een periode van 36 jaar
Teeltmaatregel

Resultaat niet-besmet

Resultaat acuut probleem

Resultaat maatregel

Meeropbrengst door maatregel

Relatief tov acuut probleem (%)

op

Resistent ras (9 x 4 jaar) 1
Scenario 1

40.500

26.118

29.134

3.016

11,55

Scenario 2

40.500

26.118

32.758

6.640

25,42

Scenario 3

40.500

26.118

34.976

8.858

33,92

17.412

17.891

479

2,75

Rotatie verbreden (6 x 6 jaar)
Scenario

40.500

Granulaat bij vatbaar ras (9 x 4 jaar) 2
Scenario 1

40.500

26.118

26.786

668

2,56

Scenario 2

40.500

26.118

27.611

1.493

5,72

Scenario 3

40.500

26.118

28.151

2.033

7,78

Granulaat bij resistent ras (9 x 4 jaar) 2
Scenario 1

40.500

26.118

30.344

4.226

16,18

Scenario 2

40.500

26.118

33.780

7.662

29,34

Scenario 3

40.500

26.118

38.058

11.940

45,72

Natte grondontsmetting (9 x 4 jaar) 3

Scenario 1

40.500

26.118

26.318

200

0,77

Scenario 2

40.500

26.118

26.220

102

0,39

1 Scenario 1: 1x, scenario 2: 2x, scenario 3: iedere teelt
2 Scenario 1: 1x, scenario 2: 2x, scenario 3: elke 3° aardappelteelt
3 Scenario 1: 1x, scenario 2: iedere teelt
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Vooral in de bioteelt ziet men het nut in van
vaste rijpaden. Hier liggen de rijpaden op 3 m
van elkaar, met daartussen telkens 4 ruggen.
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Precisielandbouw en gps
Precisielandbouw is het inspelen op variaties binnen

je perceel, die veroorzaakt worden door een verschil in

er

bodemstructuur, nutriënten, vocht, beschikbaar zon-

moet je evalueren of de maatregelen een
goed resultaat opleveren. Hierdoor kan
je het systeem continu verbeteren. Een
betere sensoring leidt dus tot betere beslissingen en een betere uitvoering van de
beslissingen. Door opnieuw te evalueren
ontstaat een kringloop waarin het proces
steeds verbeterd wordt.
Na de oogst wordt nagegaan of de aangepaste bewerkingen (variabel poten,
bemesten of bespuiten, ...) effectief invloed
hadden op de opbrengst. Het is niet de
bedoeling de productie over het hele perceel te egaliseren. Indien de lokale groeiomstandigheden sterk variëren, dan streeft
men een lokaal variabele optimale productie na, die dus ook sterk kan variëren.

licht, … Bewerkingen zoals spuiten en bemesten worden

Bo

aangepast aan de plaatselijke noden van het gewas. Pre-

cisielandbouw maakt hiervoor gebruik van geavanceerde
– Marc Goeminne, pca –

ht

apparatuur en informatietechnologie.

Hierover gaat het bij precisielandbouw. Je
zal dus eerst meten welke verschillen er in
het perceel voorkomen via diverse parameters. Vervolgens heb je een systeem
nodig om deze gegevens te interpreteren
tot een plaats- en tijdgebonden advies. Op
basis hiervan kan je de machines sturen
en het advies dus uitvoeren. Ten slotte

Precisielandbouw
Precisielandbouw maakt gebruik van
geavanceerde informatietechnologie (zie
groene band hieronder). Er zijn 3 soorten toepassingen voor precisielandbouw:
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In wintertarwe kan de opbrengst binnen het perceel variëren van 6 tot 12 ton.
Bij een gelijkmatige bemesting over het
hele perceel variëren de bemesting en de
bespuitingen per ton graan dan van het
enkele naar het dubbele. Door beter in te
spelen op de plaatselijke groeiomstandigheden kan men de efficiëntie verbeteren.

Gps in de trekker

Foto: Van Den Borne

C

gnss, Global Navigation Satellite System (beter bekend onder de Amerikaanse
term gps) is het basissysteem voor de sturing van de trekker. Dit systeem maakt
gebruik van satellietsignalen van Navstar en Glonass, en in de nabije toekomst
ook van de Europese Galileosatellieten. dgps (differential gps) gebruikt een correctiesignaal om een hogere nauwkeurigheid te bekomen dan de standaard-gps
die in een TomTom wordt gebruikt.
Aanvankelijk werd dit toegepast in goedkope stuurhulpen met een 30 cm
nauwkeurig signaal (gratis correctiesignaal). De hoogste nauwkeurigheden worden gehaald met rtk (Real Time Kinematic) dat toegepast wordt bij automatische
sturing van de tractor. Hiermee kan tot op 2 cm precies gewerkt worden. Een
gps-stuursysteem omvat software en een beeldscherm. De rijbanen worden in de
computer opgeslagen.
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geleiding van trekker en machines, sensing
en tenslotte plaatsspecifieke advisering en
variabel doseren.

Door dit nadien precies te volgen, gaat de
schoffelapparatuur vlak langs de gewasrijen (1-2 cm). De onkruiden in de rij worden
bestreden met vinger- en torsiewieders of
aanaardijzers, vooral in gewassen met een
trage beginontwikkeling.

en

0-10% hogere opbrengst, minder grondtarra bij het rooien en een optimaal resultaat
bij mechanische onkruidbestrijding. Bij
het zaaien wordt het rijspoor vastgelegd.
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Scanning van de bodem geeft oorzaken aan
van de plaatsspecifieke verschillen in het
gewas Hier metingen met elektromagnetische
inductie (emi) sensoren door Orbid (Universiteit Gent).

Foto: UGent

Geleiding van trekker en machines
gebeurt met een stuurhulp of stuurautomaat. Dit wordt gebruikt voor zaaien,
poten, schoffelen, frezen, spuiten, oogsten, … Deze toepassing kan besparingen
opleveren op brandstof en arbeid en zorgen voor lichter werk. Het uitzetten van
spuitbanen is niet meer nodig, er wordt
efficiënter gekeerd op het kopeinde. Het
preciezer werken levert meer mogelijkheden om te schoffelen. Vooral in de biologische teelt wordt geëxperimenteerd met
(semi)vaste rijpaden. Met een rtk-gps
wordt een langdurige precisie met een
foutmarge van minder dan 2 cm haalbaar
(zie Landbouw&Techniek 9, p. 20-21).
Deze manier van werken vereist een
hoge mate van standaardisatie van spooren werkbreedtes. De positieve effecten zijn
een groter aantal werkzame dagen, een
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Geleiding van trekker en machines

op

focusCop...
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Bij het zaaien wordt het rijspoor vastgelegd.
Door dit nadien precies te volgen, gaat de
schoffelapparatuur vlak langs de gewasrijen
(1-2 cm). Hier worden de onkruiden in de rij
bestreden met vingerwieders.

Foto: Patr ick Dieleman
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Sensing en plaatsspecifieke
advisering
Dit zijn toepassingen en diensten die het
gewas of de bodem plaatsspecifiek jaar
na jaar in beeld brengen. Ook opbrengst
en kwaliteit horen hierbij. De metingen
gebeuren met satellietbeelden, luchtfoto’s
of sensoren op landbouwvoertuigen.
Bodemeigenschappen Bepaalde bodemeigenschappen zoals bodemvocht, zoutgehalte en bodemtextuur kunnen bepaald
worden door elektromagnetische inductie
(emi). Op basis van de elektrische geleidbaarheid van de grond kunnen overgangen in de bodem gedetecteerd worden
met behulp van een zender en ontvanger.
Nadien is het mogelijk de oorzaak van de
verschillen te bepalen door middel van
bodemprofielboringen.

Demo gps en precisielandbouw op 25 mei mogelijkheden voor de akkerbouw vandaag
In het kader van het adlo-demonstratieproject
‘Efficiënter spuiten met behulp van gps’ organiseren het pclt, pca en kbivb op woensdag 25 mei
van 10 tot 16 uur een demodag rond gps en precisielandbouw in het khk, Kleinhoefstraat 4 in Geel.
Voormiddag: werking van gps, ervaringen in
Vlaanderen en rendement, gevolgd door demo
spuiten, ruggen trekken en zaaien met gps.
Namiddag: toepassing en mogelijkheden met precisielandbouw op het bedrijf Van den Borne Aardappelen en mogelijkheden met bodemscanning,
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gevolgd door demo spuiten met sensoren en
bodemsensing met emi. Doorlopend gelegenheid
om kennis te maken met de voornaamste aanbieders van gps-systemen, Flepos, automatische sectieafsluiting, scanning van bodem en gewas vanop de trekker, uit de lucht of uit de ruimte. Vooraf
inschrijven is niet verplicht, catering is voorzien.
Uitnodiging, programma en deelnemende
bedrijven via www.pcainfo.be (waarheen) of www.
pclt.be.

nd

licht. Naakte bodem reflecteert veel meer
zichtbaar rood. Dit laat toe het percentage
bodembedekking te berekenen met de
vegetatie-index. Er bestaat een relatie tussen vegetatie-index en de biomassa op het
veld (zie foto).
Loris is een adviessysteem dat meet
vanuit een bemand vliegtuig. Momenteel wordt gewerkt aan systemen vanuit
onbemande vliegtuigjes (uav). Cropview,
Waterwatch en mijnakker.nl (Basfood)
werken op basis van satellietbeelden. Het
doel is inzicht in zwakke en sterke punten
van het perceel. De metingen starten bij
80% grondbedekking tot bloei. De kaarten zijn toegankelijk via het internet. De
berekeningen voor mijnakker.nl (satelliet) gebeuren op basis van 22 spectrale
banden via het Rekenkundig Sebalmodel
(Wageningen). Dit model berekent wat
er gebeurt met de zonne-energie die de
aarde bereikt (opwarming van het aardoppervlak en van de lucht, allerlei processen
in de vegetaties), gebaseerd op de werkelijke opname van CO2 en de verdamping
door de planten. Op basis hiervan berekent het model de biomassaproductie, de
bladbedekking (lai, leaf area index), de
vegetatie-index, de CO2-inname, de verdamping, het neerslagtekort, stikstof in
het blad, bodemvocht, productie en drogestofgehalte (aardappel). De systemen vanuit een vliegtuig of satelliet (remote sensing)
hebben als voordeel dat de gebruiker het
systeem niet zelf moet aanschaffen. Hij
betaalt een basisbedrag + een bedrag per
ha. Bewolking kan ervoor zorgen dat er
niet tijdig beelden beschikbaar zijn. Onbemande vliegtuigjes hebben hiervan geen
last omdat ze op lage hoogte vliegen. r

bo

Gewasmetingen De gewasreflectie wordt
gemeten met sensoren vanaf een landbouwvoertuig, in satellieten of vliegtuigen. Hiermee wordt een vegetatie-index
(bijvoorbeeld de ndvi) berekend die weergegeven wordt op biomassakaarten. Deze
geven een goed beeld van de gewasontwikkeling binnen het perceel en meestal is er
een goede relatie met de opbrengst.
De vegetatieindex wordt berekend op
basis van de reflectie van rood en infrarood licht. Chlorofiel absorbeert een groot
deel van het zonlicht (80%), vooral in het
zichtbare spectrum (rood en blauw). 10%
wordt gereflecteerd (groen) en 10% wordt
door het blad doorgelaten. Het nabije
infrarood licht wordt door het gewas 50%
gereflecteerd en 50% doorgelaten. Hierdoor reflecteert gewas veel in het infrarode licht en weinig in het zichtbare rode
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Een tweede methode meet de natuurlijke gammastraling van de bodem. Deze
is een maat voor het klei- en organischestofgehalte van de bodem. Het gehalte
nutriënten en mineralen is hieraan gekoppeld. De hoeveelheid straling varieert naargelang de grondsoort. Fysische en chemische eigenschappen zijn gecorreleerd met
de straling. Ook deze methode is aan te
vullen met bodembemonstering per stralingsprofiel. Ook het meten van de trekweerstand tijdens grondbewerkingen geeft
plaatsspecifieke informatie over de bodem.
Verschillende oorzaken zijn mogelijk. Die
moeten nadien onderzocht worden.
Hierdoor is het mogelijk de pootafstand,
bemesting, de toediening van compost
en kalk en de gewasbescherming plaatsspecifiek aan te passen aan de specifieke
bodemvariabiliteit.

In Landbouw&Techniek 11 verschijnt deel 2
van dit artikel.
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De vegetatieindex (ndvi) geeft de activiteit van de plantengroei weer. Op dit perceel is de gewasgroei het grootst op de rozegekleurde plaatsen centraal in het perceel. Bovenaan rechts blijft een
groengekleurde strook duidelijk achter in groei.(Bron: www.mijnakker.nl)
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Proefvelden op PotatoEurope
spraken er af met Karel Vandemeulebroecke van Carah.
Die was daar samen met zijn collega’s de proefvelden
– Patrick Dieleman –

en

lenger, de andere helft met Fontane. De
machinebouwers willen ook pootmachines demonstreren. Omdat ze liefst niet
werken op juist bewerkte grond, werd een
perceel ingezaaid met gerst. Dat moet het
mogelijk maken om hen een goed bezonken bodem ter beschikking te stellen.
Fedagrim heeft ons gevraagd om, net als
bij de vorige editie in 2007, de proefvelden van de exposanten aan te leggen en
het totale veldgebeuren op te volgen. Het
demonstratieve proefveld is 40 are groot.
Veertien exposanten, waarvan 4 Belgische
bedrijven, hebben een proefveld. Daar zijn
4 pootaardappelbedrijven met rassenproeven en 3 gewasbeschermingsfirma’s bij.
De gedemonstreerde thema’s zijn loofdoding, pootgoedbescherming en alternariabestrijding.”

er

Omdat het over kleine perceeltjes gaat met
vaak meerdere variëteiten, moet het poten
zelf met de hand gebeuren. De ruggen
werden vooraf mechanisch getrokken. Eén
persoon maakt op regelmatige afstanden
plantgaten, waarna de tweede persoon er
een pootaardappel in deponeert. Nadien
wordt het gat weer gevuld (zie foto rechtsonder). Stokjes van allerlei kleuren geven
aan over welke velden het gaat. Karel Vandemeulebroecke maakt me wegwijs op het
perceel. Hij toont dat het grootste gedeelte
van het perceel bestemd is voor de rooidemonstraties. Mathieu Vansteenbrugge,
medewerker van de firma Witdouck, coördineert deze.
“Het rooidemonstratieperceel werd
aangeplant van 16 tot 18 april. De ene
helft werd beplant met het ras Chal-
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aan het aanleggen.
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Foto: Patr ick Dieleman

Het pootgoed voor een rassenproef ligt klaar
om geplant te worden.
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de velden vlakbij het bedrijf van de familie Witdouck. We

Op onze vaststelling dat alternaria een
hot item lijkt te worden, krijgen we de
volgende reactie van Karel: “We stellen bij
een aantal variëteiten, de ene al wat meer
dan de andere, een vroege afsterving van
het loof vast. Alternaria wordt bestempeld
als het probleem en het maakt deel uit
van het probleem. Die ziekte krijgt meer
kansen door onder andere een juistere
bemesting op het vlak van stikstof, door
het klimaat en doordat minder mancozeb
gebruikt wordt in fungicidenschema’s.
Dat middel heeft een goede nevenwerking
tegen alternaria. Wel is het zo dat veel
vlekken beschouwd worden als alternaria,
maar bij ontleding blijkt dan dat dit niet
zo is. Gebrekssymptomen voor boor, mangaan, magnesium of zink, evenals ozonintoxicatie geven gelijkaardige symptomen.
De beschikbare organische bemesting
volgt een dalende trend, wat deze gebreken in de hand werkt. Dit toont het belang
van een evenwicht tussen de beschikbare
elementen aan. Tussen de demo’s liggen
dan ook proeven van 7 firma’s die actief
zijn in de meststoffen of die werken op
mineralisatieverbetering. Bij de bemestingsproeven zien we vooral grond- en
bladbemesting en dus ook proeven die de
mineralisatie bekijken.
In de rassenproeven werd gekozen voor
1 plantdatum, maar voor de andere proeven wordt gewerkt met meerdere plantdata. De bedoeling is dat voor bepaalde proeven nog groen gewas kan getoond worden,
onder meer om goed het effect van loofdoding te laten zien. De eerste aardappelen
gingen vorige week (half april) de grond
in. Deze week planten we de tweede groep
en de derde groep wordt zo laat mogelijk
geplant. Met elk van de exposanten werd
een protocol afgesloten, waarin de proef
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PotatoEurope vindt dit jaar plaats in Kain bij Doornik, op
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Carah is de afkorting voor Centre pour
l’agronomie et l’agro-industrie de la province de Hainaut. Het is een vzw waarin de
landbouwdiensten van de provincie Henegouwen verzelfstandigd werden”, vertelt
Karel Vandemeulebroecke. “De provincie
stelt materiaal en mensen ter beschikking, maar er is geen vertegenwoordiging
van de provincie voorzien in de raad van
bestuur. Carah werkt op diverse locaties.
We hebben een proefboerderij die, behalve voor onderzoek, ook voor educatieve
doeleinden ingezet wordt. Naast de school
is er een labo waar bodem- en wateranalyses, microbiologische analyses en dergelijke gebeuren. Op een andere locatie
is de boekhoudkundige dienst gevestigd.
Die staat in voor de boekhouding van
meer dan 1000 landbouwbedrijven en
kleinschalige verwerkende bedrijven (die
gegroeid zijn vanuit de landbouw). Daar
hebben we ook een tweede labo gericht op
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Foto: Patr ick Dieleman

lichtingsactiviteiten te onderbouwen. De
laatste jaren krijgen we daarnaast meer
en meer vragen om proeven aan te leggen voor firma’s. We bereiken daarin onze
maximumcapaciteit. Dit jaar liggen op
ons proefveld van 2 ha in Ath proeven aan
voor 11 firma’s.” r
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Carah
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Voor de planning en de opvolging van het
gehele gebeuren is er regelmatig overleg
met organisator Fedagrim en de andere
partners, met name pca, Fiwap, cra-w
(Génie rurale) en het ilvo-t&v, die beide
meer het aspect machines mee opvolgen.
Er zou opnieuw een seminarie georganiseerd worden, zoals in 2007. De invulling
van het programma is nog niet volledig
rond, er volgen nog vergaderingen over.
We bekijken samen het plan van PotatoEurope 2011. De bezoekers zullen binnenkomen via de tentoonstellingsruimte,
en nadien de inschuurlijnen, de proefvelden en de tenten van de demohouders moeten passeren, vooraleer ze op de
demonstratievelden komen.
“In 2007 is de proefveldwerking goed
verlopen, zonder noemenswaardige pro-

Karel Vandemeulebroecke volgt samen
met de andere medewerkers van Carah
de demonstratieproeven voor PotatoEurope op.

er

Organisatie

blemen”, vertelt Karel. “We hebben wel
ondervonden dat dit werk veel tijd in
beslag neemt. Het komt bovenop onze
normale activiteiten. Verder zullen de
demozones nu een betere ligging hebben, alle bezoekers zullen er automatisch
langslopen.”
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gedetailleerd uitgewerkt werd en alle teelthandelingen beschreven staan.”
Karel vertelt dat op vraag van een firma
ook een proefopzet rond droogtestress
wordt aangelegd. Een perceeltje krijgt een
afdekking met plastic folie. Het opgevangen water wordt dan via een ondergrondse
leiding verder afgevoerd, zodat de planten
het moeten stellen met het water dat in de
bodem aanwezig is.

voedingstechnologie, waar we onder meer
ook onze aardappelanalyses doen.
Wij opereren vanuit de proefboerderij
binnen de dienst Phytotechnie, die geleid
wordt door Olivier Mahieu. Onze ploeg,
die verantwoordelijk is voor de aardappelen, bestaat uit Pierre en Alain, onze arbeiders in het aardappelgebeuren van Carah,
mijzelf en Valentine en Hélène. Dit zijn 2
nieuwe collega’s, die sedert een jaar meewerken in de waarschuwingsdienst. Vanaf
dit jaar werkt onze waarschuwingsdienst
voor heel Wallonië. Wanneer we proeven opzetten, dan is dat om onze voor-

PotatoEurope 2011
PotatoEurope is een internationale openluchtvakbeurs die sterk steunt op demonstraties, zowel met machines (pootmachines, rooiers, inschuurlijnen), als aan de hand
van proefvelden. Er zijn ook infosessies aan het initiatief gekoppeld. De beurs vindt
jaarlijks plaats, maar alternerend in Frankrijk, Nederland, Duitsland en België. In België ligt de organisatie in de handen van Fedagrim. Net als in 2007 vindt PotatoEurope
plaats in Kain bij Doornik op terreinen van Witdouck. Het terrein is 23 ha groot en er
zijn 160 exposanten uit 13 landen. De beurs gaat door op 7 en 8 september, telkens
van 10 tot 18 uur.
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