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1

Inleiding

Geïnfecteerde knollen zijnéénvandebelangrijkste infectiebronnen voor hetbeginvandePhytophthoraepidemie inhetgroeiseizoen.Debasisvande matevangeïnfecteerd pootgoed ligt inhetvorige
groeiseizoen.Vanaf hetmoment dat deknollenwordengevormd moetknolphytophthora voorkómen
worden. Dekeuzeentimingvandetoepassingvandefungiciden is belangrijk. Infectievandeknollenkan
optreden:
• tijdens het groeiseizoen
• tijdens enna loofvernietiging
• tijdens oogst eninschuren
Debasisvoor hetvoorkomenvanproblemen metknolphytophthora ligt ineengoede Phytophthora
bestrijdingvanaf de startvandeteelt. Later inhetgroeiseizoen zal,wanneer deomstandigheden gunstig
zijnvoor infectie,metknolbeschermendefungiciden gespoten moetenworden.Afhankelijk vande
hoeveelheidaantasting(sporen) inhetloof zoudetoevoegingvaneenknolbeschermendfungicide bij
loofvernietiging dehoeveelheid knolaantasting kunnendoenafnemen.Daarnaast zoueen knolbehandeling
metfungiciden "versmering"tijdens oogst eninschurenvandeaardappelen kunnenvoorkomen.
In2007 tot enmet 2009 isgetestwelke invloed eenknolbehandeling direct naoogst bijhetinschuren heeft
ophetverloopvandeaantastingtijdens debewaring.In2009 zijn2 middelengetest,waarvan 1middelin2
verschillende doseringen.Daarnaast isbeoordeeld of detijdtussenloofvernietiging enoogstvaninvloedis
opde matevanknolaantasting.Van 1middel zijnmonsters genoment.b.v. residubepalingen.
Ditonderzoek isgefinancierd door het Ministerie vanLNVinhet kader vanhetParapluplan Phytophthora,
met bijdragenvan middelenleveranciers.
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Materiaal en methoden

2.1 Gewas
Voor dezeproef ishetPhytophthoragevoelige ras Bintje gebruikt. Hetgaat omeenpootgoedgewas datis
doodgespoten toen hetloof noggroenwas. Erisvrij laatgepoot ominaugustus eengroengewaste
mogenverwachten. Gedurende hetgroeiseizoen isdegehele proef intensief met Curzate Mgespoten,
waarbijgestreefd is naar eenminimaleaantasting inhetgewas. Op2 momenten(9en20 dagen)na
loofvernietiging is de proef geoogst. Doelvanhetvroege oogsttijdstip wasom deinoculatie goedte laten
aanslaan op nogniet afgehardeknollen.

2.2 Knolbehandelingen
Direct naoogst zijndeknollen kunstmatig geïnoculeerd(ziefoto 1)enongeveer 15 minuten nainoculatie
metfungiciden behandeld. Dezefungiciden behandelingen zijn uitgevoerd met dePieperdoes (Mafex),zie
foto 2. Deknolbehandelingen zijnvolgens schema uitgevoerd,zietabel 1.
Opdezelfde dagzijndeknollen ineenklimaatcel geplaatst metRV= 95%eneentemperatuur van 18°C
(m.u.v. object D).Object Disonder normale bewaaromstandigheden bewaard.Vanobject Dzijnop
verschillende tijdstippen monsters genomen eningevroren t.b.v. residubepalingen.

Foto1.Kunstmatigeinoculatie
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Foto2. Knolbehandelingmet de Pieperdoes

tabel 1:Knolbehandelingen tegen Phytophthora (2009)
Oogst na 9 of 20 dagen
behandeling1
20
9
A
X
X
onbehandeld
B
X
onbehandeld
X
X
Product 1
C
X
Product 1
D
X
Product 2a
E
X
X
Product 2b
F
X
X

Kunstmatige inoculatie
X
X
X
X

Object Dis toegevoegd om residubepalingen van Product 1te kunnen doen.
Product 2 is inverschillende doseringen toegepast. De dosering van 2b is tweemaal zo hoog als 2a.
Na ongeveer twee weken is de eerste knolbeoordeling op aantasting door Phytophthora uitgevoerd. Na
ongeveer een maand de tweede beoordeling.
Aangezien(nog)geen enkelmiddelvoor dezetoepassing istoegelaten,worden middelen onder codevermeld.
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2.3

Proefomstandigheden

tabel 2: Proefomstandigheden inhet veld en bijbewaring (2009)
oogst 1
aardappelen gepoot
gespoten met 2,5 kg/ha CurzateM
aardappelen doodgespoten 4 liter/ha Reglone
aardappelen rooien (machinaal)
kunstmatige inoculatievandeknollen
knollen behandeld met Pieperdoes
knollen inklimaatcel
eerste knolbeoordeling
knollen spoelen
tweede knolbeoordeling

2.4

oogst 2

02-06
wekelijks
01-09
10-09
21-09
10-09
21-09
10-09
21-09
10-09
21-09
28-09
02-10
12-10
16-10
12-10
16-10

Waarnemingen

Na de oogst zijn op het oog geen zieke knollen waargenomen. Afhankelijk van de ziektedruk zijn de knollen
na inoculatie en knolbehandeling 2 maal beoordeeld (zie foto 3). Vóór de finale beoordeling zijn de knollen
eerst gewassen, zodat zieke knollen beter zichtbaar zijn. Voor het vaststellen van het totaalpercentage
zieke knollen na de tweede beoordeling is het aantal zieke knollen dat bij de eerste beoordeling geteld en
verwijderd is, meegeteld.

Foto 3. Aantastingbij onbehandeldeknollenvandeIe oogstophetIe beoordelingsmoment
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2.5 Statistiek
Debehandelingen met devier herhalingenzijngeloot alseengewarde blokkenproef.Deuitkomstenzijn
bewerkt inGENSTAT l l t h Edition.Indiennodigiseentransformatie opderesultaten uitgevoerd. Resultaten
gevolgd door dezelfde letter zijnniet significantverschillend.
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Resultaten
De kunstmatige inoculatie bij het inschuren is goed geslaagd. De geïnoculeerde, niet met fungicide
behandelde knollen zijn zwaar aangetast. De niet geïnoculeerde knollen zijn nauwelijks aangetast, zie tabel 3
en figuur 1. De aantasting bij vroeg na doodspuiten geoogste pootaardappelen is hoger dan bij de op het
normale tijdstip geoogste aardappelen. Beide producten hebben op beide oogsttijdstippen een significante
werking vergeleken met onbehandeld. Product 1 heeft significant minder aangetaste knollen dan product 2.
Product 2b heeft een 2 maal zo hoge dosering als 2a, maar geeft geen statistisch betrouwbaar betere
resultaten.
tabel 3: Totaal gewichtspercentage zieke knollen van oogst 1 en oogst 2
Oogst 1
Oogst 2
behandeling
(9 dagen na loofvernietiging)
(20 dagen na loofvernietiging)
93 . . (
74
onbehandeld- geïnoculeerd
1 ;ä . .
onbehandeld-niet geïnoculeerd
O a...
Product 1
6 .b..
15 . b .
67 . . c
Product 2a
26 . . c.
66 . . c
Product 2b
25 . . c .
'Binneneenkolom zijnwaarden gevolgd door dezelfde letter niet significant verschillend.(Dezeletteraanduiding geldt
nietvoor verschillen tussen kolommen.)

gewichtspercentage zieke knollen
iOogst 1
iOogst 2

onbehandeld geïnoculeerd

onbehandeld niet geïnoc.

Product 2a

Product 1

Product 2b

Figuur 1. Gewichtspercentagezieke knollenbij oogst1 en oogst2 (resp. 9 en20 dagennaloofvernietiging)
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Conclusies
Dematevanaantasting nainoculatie bijoogst 9 dagen naloofdoding is hoger danbijoogst na20dagen.
Na20 dagenzijndeknollen meer afgehard dan9 dagen naloofdoding,waardoor minder beschadigingen
ontstaan. Phytophthora kandeknolmakkelijker infecteren, naarmate deze zwaarder beschadigdis.
Knolbehandeling metfungiciden, bijinschuren,kanknolaantasting sterk verminderen.Beide geteste
middelengevensignificant minder aantasting danonbehandeld.Product 1geeft betere resultatendan
product 2.
Knolbehandeling metfungicidenwerkt relatief beter opaardappelen die meer afgehardzijn.
Beide producten zijn(nog)niettoegelatenvoor dezetoepassing. Detoelatinghouders bestuderen of zeeen
(uitbreidings)toelating voor dezetoepassing gaanaanvragen.
Alséénvandeze producten wordttoegelaten zullenadviezennodigzijnom aante gevenonder welke
omstandigheden eendergelijke toepassing kanbijdragen aanhetvoorkomenvanknolaantasting door P.
infestans.Factorendiedaar eenrol bijkunnenspelenzijn:
• Hoeveelheid aantasting inhetloof tijdens hetseizoen
• Hoeveelheid neerslagtijdensteelt ennadoodspuiten
• Vochttoestandvandebodemtijdens het seizoentot aanrooien.
• Zwaarte bodem
• Rasgevoeligheidvoor knolphytophthora
• Gebruik van(knol)beschermendefungicidentijdens seizoen
• Aanwezigheidvanaangetaste gewasseninomgeving nadoodspuiten
• Omstandighedentijdens rooien
• Matevanafhardingvande knollen nadoodspuiten
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