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Twee fragmenten uit een artikel uit het eerste nummer van Gewasbescherming. Het betrof een enquête
onder aardappeltelers over het vóórkomen van toprol in hun gewassen.
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In de enquête werd gevraagd naar rassen, pootdatum, grondsoort, voorvrucht, bemesting en
de toepassing van bestrijdingsmiddelen tegen
Phytophthora. Deze factoren waren geen van alle
van invloed. Er werd wel een verband gerapporteerd tussen het vóórkomen van luizen (zie
boven) en toprol. Ook kon op basis van de gegevens een duidelijk advies gegeven worden over
het bespuiten van het gewas met parathion in de
tweede helft van juni.

In de tussentijd

Bestrijding
Toprol is te voorkomen door de aardappeltopluis
te bestrijden, maar een schadedrempel is moeilijk aan te geven. Aardappeltopluizen komen
vaak sterk pleksgewijs voor en als ze zichtbaar
worden is het vaak al te laat om opbrengstschade
te voorkomen. Daarom luidde en luidt het onbevredigende advies om in streken waar toprol een
probleem vormt in de eerste of tweede week van
juni een gewasbespuiting met een luisdodend
middel uit te voeren. Door zo een vroege bespuiting wordt de populatieopbouw van de aardappeltopluis afgebroken en is ook vaak de schade
aan natuurlijke vijanden door het vroege tijdstip
in de gewasontwikkeling nog gering.
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Aardappeltopluis
Toprol was destijds een voor Nederland nieuw
probleem. Het wordt veroorzaakt door de aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae), een
grote luis, groen tot rood van kleur die vroeg in
het aardappelgewas verschijnt. Aardappeltopluizen kwamen ook al voor 1967 in Nederland voor.
Uit onderzoek in het begin van de jaren zeventig
bleek dat het verschijnsel kon worden opgeroepen door een bepaalde stam van de aardappeltopluis en niet door een andere. Mogelijk is in de
jaren zestig deze stam gaan overheersen (Schepers, 1974, 1983).

Symptomen
Waarschijnlijk worden symptomen veroorzaakt
door een toxine dat door de luizen in het blad
wordt gebracht. Hierdoor verstoppen de zeefvaten en hopen zich assimilaten op, waardoor het
blad naar boven gaat krullen en aan de randen
necrotisch wordt (Schepers, 1983; Veen, 1985).
Het opkrullen van bladeren bij aardappelen kan
ook veroorzaakt worden door bladrolvirus, Rhizoctonia en overmatig gebruik van chloor, maar
de aantasting blijft doorgaans beperkt tot de bovenste bladeren. Er lijken duidelijke rasverschillen te bestaan met betrekking tot de vatbaarheid
voor toprol.
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Aardappeltopluis, foto copyright: Koppert Biological Systems
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groene perzikluis (Radcliffe & Ragsdale,
2002).
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Het verschijnsel toprol wordt in Nederland
steeds minder waargenomen en steeds meer
milieubewuste aardappeltelers voeren geen
preventieve luisbestrijding meer uit. Zij doen
dit niet meer ondanks dat er momenteel nog
goedkope insecticiden beschikbaar zijn. In
belangrijke aardappelproductiegebieden elders
in de wereld, bijvoorbeeld in Maine, USA is de
aardappeltopluis nog wel een groot probleem
(Narayandas & Alyokhin, 2006), mede omdat
hij een vector is van bladrolvirus en aardappel
Y-virus, zij het veel minder efficiënt dan de
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Toen en nu:
Duidelijk was in dit artikel de praktische insteek:
zowel in de enquête als in de conclusies. Opvallend is dat er totaal geen hypothesen genoemd
worden over mogelijke oorzaken van toprol. Opvallend is ook dat het artikel wel resulteert in een
adequate maatregel, die jarenlang is toegepast.
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