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Tot verleden week bleef het
in veel regio’s kurkdroog en
de vrees voor plaag was bijzonder klein. De regenbuien
van de afgelopen week hebben de situatie helemaal veranderd. De aardappelen
beschermen tegen aardappelplaag is nu voor iedereen
een prioriteit. Zie ook hoe
snel aardappelopslag groeit
in de buurtpercelen.
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voor uitmuntend. Zorvec Enicade
kreeg de beste score, maar ook de vol
gende middelen halen hoge scores:
Canvas + Mancozeb, Revus + Cymoxa
nil, Revus, Valbon, Banjo Forte, Infinito.
Mancozeb kreeg de slechtste score (2),
maar deze werkzame stof is wel de
beste partner van veel systemische of
lokaal-systemische werkzame
bestanddelen. Mancozeb is eveneens
een bron van mangaan, belangrijk voor
de bladgroenwerking.
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Een
preventief
laagje
voorkomt
dat een
spore kiemt
op het blad.

maar pas gebeurd is, kunnen enkele
middelen deze binnengedrongen
plaagspore ‘terugroepen’. De werkzame
stof cymoxanil, beschikbaar in veel
handelsmiddelen (zie tabel p. 25),
werkt maximaal 48 uur terug. De
andere component of mengpartner
zorgt voor een beschermende werking
en nawerking. Acrobat, Orvego Star
(+ Dash), Banjo Forte, Valbon, Valis,
Infinito en Zorvec Enicade hebben een
heel beperkte terugwerkende kracht, al
zijn absolute cijfers niet beschikbaar.

en

Het is ieder jaar opnieuw zowel technisch als financieel een grote
uitdaging om een aardappelgewas te beschermen tegen de meest
vernietigende schimmelziekte. We hebben vandaag de keuze uit een
zeer groot aanbod van middelen, die elk enkele grote troeven hebben.
Het is nu zaak om de middelen goed te positioneren en bij de keuze
vooral rekening te houden met enkele belangrijke eigenschappen zoals
terugwerking, antisporulerende werking, bescherming van nieuwe
groei, sporendodende werking of een snelle opdroging na regen. We
lichten deze eigenschappen hier toe.

nd

Veel middelen tegen
aardappelplaag

Preventieve werking of
bladbescherming

Kort na de opkomst groeit een aardap
pelgewas zeer snel, soms zelfs ‘twee
dagen per dag’. Sommige middelen
kunnen nog een beetje meegroeien
wanneer je ze toegepast hebt op een
bladknop of op een pas ontloken
blaadje. Deze eigenschap is zeer
belangrijk in het begin van de gewas
ontwikkeling. Ranman, Revus, Infinito
en Zorvec Enicade doen dat zeer goed.

Terugwerking of
curatieve werking
Wanneer een spore op het blad kiemt,
groeien er korte tijd nadien schimmel
draden in het blad. Wanneer dat nog
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Een allereerste voorwaarde om een
gewas plaagvrij te houden, is uiteraard
ervoor zorgen dat de rondvliegende
sporen die op een blad terechtkomen
niet kiemen en in het blad doorgroeien.
Daarom moet je steeds een laagje fun
gicide aanbrengen op het blad. Alle
gebruikelijke fungiciden voldoen aan
deze voorwaarde. De grootste verschil
len komen tot uiting bij veel regen, bij
snelle loofgroei of extreem hoge druk
van plaag.
De EuroBlightwerkgroep (zie ook
euroblight.net) hanteert een nume
rieke waarde om de kracht van de mid
delen met elkaar te vergelijken: het cij
fer 2 staat voor matig, het cijfer 5 staat

Bescherming van nieuwe groei

Een pas
binnengedrongen
spore kan
nog ‘teruggeroepen’
worden.

Middelen die hoog scoren bij nieuwe
groei zijn de beste spelers voor een
vroege behandeling, wanneer het loof
in het begin ‘twee dagen per dag’ groeit.
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zowel een curatieve als een antisporu
lerende component bevat. In de tabel
vind je voorbeelden van zulke midde
len of combinaties.

Wat als je plaag vaststelt?

nd

graad tegen plaagsporen zeer belang
rijk. Veel van de vroege aardappelras
sen zijn minder vatbaar voor
bladplaag, maar knolinfectie tijdens
de oogst kan onaangename verras
singen opleveren (gevlekte knollen).
Ook voor bewaaraardappelen starten
we vroeg in het seizoen met midde
len die de knol beschermen, want
sporen van vroege infecties kunnen
zich ook later nog laten gelden en
knolinfecties veroorzaken. Deze
eigenschap geldt dus al vanaf het
begin van het seizoen.
Knolbescherming gebeurt dus vaak
met middelen met een goede anti
sporulerende werking. Sommige mid
delen hebben bovendien een recht
streekse werking op de sporen zelf.
Ranman Top scoort daar zeer goed in,
gevolgd door Shirlan, Banjo Forte en
Infinito.

Er zijn regio’s waar hevige neerslag wel
consequenties zal hebben op de
bestrijding van aardappelplaag. Snelle
loofgroei en/of uitstel van een plaagbe
handeling zal zich vroeg of laat onge
twijfeld vertalen in blaadjes met zicht
bare plaag. Wie dat vaststelt, is
eigenlijk al terechtgekomen in een
‘lawine’ van cycli en moet middelen
combineren die ingrijpen op alle
momenten van de cyclus: curatief,
antisporulerend en een werking op de
sporen. Combineer dus de curatieve
werking van cymoxanil of Proxanil met
de antisporulerende werking van Infi
nito, Acrobat, Valbon, Valis of Revus en
de ‘sporendodende’ werking van Ran
man Top. In deze uitzonderlijke situa
ties zijn combinaties van Proxanil +
Ranman Top, Infinito + Cymopur of
Cymbal een goed voorbeeld. Hou het
interval dan ook kort.

Bo

Een schimmelspore die doorheen het
blad gegroeid is, vormt aan de onder
kant van het blad sporendragers, met
sporen die het gewas verder kunnen
besmetten (vergelijkbaar met onkruid
dat bloeit). Wanneer middelen de vor
ming van deze sporendragers kunnen
afremmen, noemen we ze antisporule
rend. De volgende middelen hebben
deze eigenschap: Zorvec Enicade,
Acrobat, Orvego Star (+ Dash), Valbon,
Valis, Banjo Forte, Proxanil en Infinito.
Deze eigenschap heeft een (on)recht
streekse bijdrage aan de bescherming
van de knollen.
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Antisporulerende werking

en
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Wanneer de schimmel
door het blad gegroeid
is, verschijnen er sporangioforen vanuit de
huidmondjes. Deze
sporangioforen dragen
later de sporen.

Regenvastheid
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Niets is vervelender dan behandelen
tussen opeenvolgende regenperiodes.
Hoewel Mancozeb een ‘theoretische’
regenvastheid heeft van 25 mm water,
is het middel wel als eerste verdwenen
of afgespoeld na een intense regenbui.
Ranman, Revus, Infinito en Zorvec
Enicade blinken uit in regenvastheid.
Ook Acrobat, Valbon, Valis en Orvego
Extra zijn regenvast, maar één
component van de twee is afspoelbaar.
Een klein druppelspectrum droogt
sneller dan grove druppels. Een middel
is uiteraard ook sneller regenvast op
een kurkdroog blad dan op een licht
bedauwd blad.

Knolbescherming
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Voor vroege aardappelen, met een
vroege knolvorming, is de werkings
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Bovengronds gevormde
sporen komen via neerslag in de grond terecht
en kunnen de knollen
aantasten. Sporen
kunnen ook via de
stengel in de ruggen
terechtkomen.
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Altijd curatief starten
Al vanaf de eerste behandeling moet
je cymoxanil toepassen, omdat deze
werkzame stof een goede terugwer
king heeft en dus ook meer zekerheid
biedt. Wie nu nog niet behandeld
heeft, moet in functie van de
opkomstdatum of de grootte van het
gewas kiezen voor een combinatie die
een grotere zekerheid geeft en dus

Onweders en hagel
De onweders met hagel van vorige week
en begin deze week, hebben plaatselijk
veel gewassen vernield. Bij aardappe
len zullen de getroffen planten wel
terugkomen, maar het verleden leert
ons dat dit wel gepaard gaat met pro
blemen. Het gewas kan na het wond
helen verrassend snel nieuwe stengels
en bladeren vormen. Omdat deze won
den wel een invalspoort zijn voor aller
lei ziekten, is een blijvend goede
bescherming zeker nodig, vooral omdat
veel velden aangetast waren door de
plaag. Gebruik middelen met een
goede opname via de stengels, zoals
middelen die propamocarb bevatten.
Akkerbouwers vinden op www.boerenbond.be/gewasbescherming een
aanvulling over de onkruidbestrijding
in aardappelen.

De belangrijkste fungiciden tegen aardappelplaag

Translaminaire
Acrobat WG
Banjo Forte
Cabrio Duo

co

Valbon
Vercilus
Valis M
Vendetta

Systemisch
Zorvec Enicade
+ Gachinkopack
Zorvec Enicade
+ Trimanoc WG-pack
Zorvec Enicade + Curzate
M-pack
Fantic
Fubol Gold

Aantal
toepass.

14
14
14

12
12
12
6
6
6
10

7(1)
7
7

6
12
12
1
7
8
2

0,45 kg
0,6 l
2-2,5
0,6 kg
2-2,5 kg
2-2,5 kg

7
7
14
14
21
21

6
6
6
6
12
12

Dimethomorph 7,5%
Dimethomorph 200 g/g
Dimethomorph 72 g/l
Pyracolstrobin 40 g/l
Propamocarb + fluopicolide

2-2,5 kg
0,75-1 l
2,5 l

14
7
7

8
4
3

1,2-1,6
2,5 kg

7
7

5
4

0,8 l
0,3 kg
0,85 l
0,6
0,6 l

7
14
7
3
3

3
?
5
6
3

Mancozeb 60%
Fluazinam 375 g/l

Dimethomorf 225 g/l
Dimethomorph 50%
Dimethomorph 180 g/l
Mandipropamid 250 g/l
Mandipropamid 250 g/l
Difenaconazole 250 g/l
Benthiovalicarb 1,75%
Benthiovalicarb 15%
valifenalate
Azoxystrobin 150 g/l

1,6 kg
0,5 kg
2 à 2,5 kg
0,5 l

7
3
20
7

6
8
3
3

Amisulbron 200 g/l

Oxathiapiproline 100 g/l

0,15 l + 0,3 l

7

4

Mancozeb 75%

Oxathiapiproline 100 g/l

0,15 l + 1,5 kg

Oxathiapiproline 100 g/l

0,15 l + 1,5 kg

Benalaxyl-M 4%
Metalaxyl-M 3,88%

2,5 kg
2,5

14
14

3
2

Famoxate 25%*
Mancozeb 65%
Mancozeb 68%

Cymoxanil 33%
Cymoxanil 18%
Cymoxanil 50 g/l
Cymoxanil 25%
Cymoxanil 4,5%
Cymoxanil 4,5%
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7
21
21
6
10
7
30

Mancozeb 67%
Fluazinam 200 g/l

Mancozeb 48% +
Initium 8%
Initium 300 g/l

Zoxamide 180 g/l

py

Orvego Star
Paraat
Presidium
Revus
Carial Star*

VT (dg)

0,6 l
0,2-0,25 kg
0,26-0,32 kg
0,2 kg
0,5 l
0,5 kg
2l

Fluazinam 37,5%
Chloorthalonil
375 g/l
Zoxamide 33%

Cymoxanil 200 g/l
Cymoxanil 45%
Cymoxanil 35%
Cymoxanil 60%
Cymoxanil 225 g/l
Cymoxanil 25%
Cymoxanil 50 g/l

rig

Infinito
Orvego Extra

Zoxamide 8,3%*

Mancozeb 70%

Mancozeb 65%
Mancozeb 65%
Mancozeb 64%

Mandipropamid 25%
Propamocarb 400 g/l

Bo

Reboot
Pergovi Flex*
Proxanil, Axidor
Tanos
Cymoxanil-Mancozeb**
Cymoxanil-Mancozeb**

Fluazinam 300 g/l

1,9 kg
2 kg
3l
0,3 l + MCZ
0,5 l
0,3-0,4 l
1,8 kg

ht

Middelen met cymoxanil
Afenato SC
Cymbal 45 WG*
Cymopur WG
Curzate Partner
Danso, Drum
Kunshi
Mixanil

Dosis (kg/l)

Cymoxanil 4,5%

©© SHUTTERSTOCK.COM

Mancozeb 80%
Mancozeb 75%
Mancozeb 500 g/l
Amisulbron 200 g/l
Cyazofamid 160 g/l
Fluazinam 500 g/l
Mancozeb 66,7%

Translaminair

nd

Contactmiddelen
Mancozeb WP*
Mancozeb WG*
Mastana SC
Canvas, Evitto, Santinas
Ranman Top
Shirlan*
Unikat Pro

Penetrerend

bo

Contact

en

Middel

(*) enkele handelsnamen beschikbaar; (**) dosering en aantal toepassingen verschillen naargelang van het handelsmerk

Boer&Tuinder • 13 juni 2019

25

