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Dossier
Ontwikkelingen in
de aardappelteelt
Zowel een proefveld van PCA als de internationale
aardappelvakbeurs PotatoEurope brachten een
aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de
aardappelteelt in beeld.
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PCA toonde proeven in de praktijk
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“Iedereen doet aan
precisielandbouw,
behalve de boeren”

Bo

Het wordt voor het Interprovinciaal Proefcentrum voor de
Aardappelteelt (PCA) een traditie om toelichting te geven bij de
lopende proeven in het veld. Dat dit aardappeltelers helpt om de
proefresultaten beter te duiden, bleek uit de ruime interesse.
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Het proefveld in Wortegem-Petegem
had graan als voorvrucht.

Alternaria
Pieter Vanhaverbeke van PCA lichtte
de resultaten toe van het lopende
onderzoek rond alternaria: “De vragen
die we ons stellen zijn: ‘Wat is alterna
ria?’, ‘Wanneer treedt het op?’ en
‘Welke middelen zijn werkzaam en
wanneer moeten we ze inzetten?’
Fytoftora trekt zich niets aan van de
toestand van het gewas, maar bij alter
naria speelt dat zeer sterk. Je krijgt niet
zomaar infectie op basis van sporen en
gunstige weersomstandigheden. Hier
lukte het niet om de proef kunstmatig
te besmetten. De eerste symptomen
zagen we slechts enkele dagen geleden.
Een belangrijke conclusie uit onze
onderzoeken is dat alternaria een afrij
pingsziekte is.” PCA ontleedde dit sei

zoen 1500 stalen met mogelijk aange
taste bladeren. “Op drie vierde daarvan
was geen alternaria te vinden. Bij de
andere stalen ging het over ozon- of
hitteschade of verticilium. De stalen
waarin we alternaria vonden, dateren
bijna allemaal van het einde van het
seizoen.”
In de sector leven discussies over wan
neer men best start met behandelen
tegen alternaria. Een proef, die ook
aanligt bij Inagro en Arvalis, moet
meer duidelijkheid brengen. Een eerste
reeks veldjes werd behandeld op
25 juli. Nadien werd wekelijks een
nieuwe groep behandeld. Zo kan men
(weliswaar achteraf) de datum vast
stellen waarop men het best was
gestart. “Die datum was hier in dit veld
met Fontane 15 augustus. We merken
dat de vroeger behandelde veldjes uit
eindelijk hetzelfde resultaat geven als ->
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Precisielandbouw
“Iedereen doet aan precisielandbouw,
behalve de boeren.” Kurt Cornelissen
van PCA wees met die uitspraak op het
feit dat je er vooral mee in aanraking
komt via de vakpers en in het onder
zoek, maar hij merkt dat er verandering
komt. “Men begint hier en daar te
experimenteren met opbrengstmetin
gen. Daarom is het hoog tijd dat we
uitzoeken of die technieken iets bij
brengen voor het nettoresultaat.” De
bodem van het proefperceel werd
gescand met de Veris-bodemscanner.
Daardoor zijn de plaatselijke verschil
len in bodemtype, verdichting en voe
dingstoestand (via het meten van de
geleidbaarheid, EC), pH en koolstofge
halte bekend. Er werden taakkaarten
gemaakt voor het variabel toedienen
van compost en kalk. Op basis van de
EC werden op het perceel vier manage
mentzones afgebakend. Op de stroken
met de hoogste EC werd nauwer

geplant. Dat resulteerde niet in meer
opbrengst, maar zorgde wel voor een
grotere uniformiteit in de maat 50-70.
In de zones met de laagste EC was er
geen opbrengstverlies ten gevolge van
ruimer planten. “Dat veroorzaakte geen
minderopbrengst en je kan wat plant
goed uitsparen. Vooral de uniformere
sortering is positief, zeker bij tafelaard
appelen of chips.” In een andere proef
proberen de onderzoekers de bewaar
baarheid van de aardappelen te voor
spellen op basis van de gemeten para
meters tijdens de veldfase. “Dat laat toe
om de percelen met de beste bewaar
baarheid eerst te rooien en in te schu
ren. Eigenlijk willen we nog wat verder
gaan en de ventilatiestrategie baseren
op die metingen.”

nd

de onderzoekers uiteindelijk – anders
dan bij fytoftora – weinig toewijsbare
invloeden vinden. “De essentiële factor
is bladnat. In een droog jaar ontbreekt
het aan vocht om alternaria te laten
ontwikkelen.”
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deze behandeld op 15 augustus.
Gemiddeld over 7 jaar komen we uit op
16 augustus, maar we hadden ook een
jaar dat het al eind juli nodig was om te
behandelen. Het is geen slecht idee om
voordien al eens een breedwerkend
plaagmiddel zoals mancozeb in te zet
ten.” Op het veld was er een meetstation,
maar bij al die weersgegevens konden

co
Alternaria kan je herkennen aan de hoekige vlekjes die stoppen bij de nerven
van het blad.
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Kurt Cornelissen vertelde dat de pH op
dit perceel plaatselijk varieerde van 5,2
tot 6,2. Dat valt mee. Vorig jaar werden
op een perceel pH’s tussen 4,8 en 8,7
gemeten.

Loofdoding
Het wegvallen van diquat noopt tot het
zoeken naar alternatieven. Ilse Eeck
hout van PCA stelde dat het grote plus
punt van Reglone de snelle werking
was. In de proef werd Reglone vergele
ken met Beloukha (pelargonzuur),
Gozai en Spotlight plus. Een eerste
behandeling gebeurde op 8 augustus,
een tweede op 15 augustus. “Die
tweede behandeling is nodig om het
diepere blad te raken. Men moet toch
drie weken rekenen vooraleer het
gewas voldoende is afgestorven. Het is
ook aan te raden om te wachten met
loofdoden tot het gewas tekenen van
afrijping begint te tonen. Andere alter
natieven zijn loofklappen of -branden,
zoals in de bioteelt.” De luchtfoto
gemaakt op 20 augustus toont mooi de
verschillen tussen de verschillende
behandelingen. n

We leerden dat
alternaria een
afrijpingsziekte is.

Driftreductie
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De donkerste percelen werden geloofdood met
Reglone, de percelen behandeld met alternatieve
middelen hebben duidelijk meer tijd nodig.
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Jan Vanwijnsberghe van Inagro verzorgde een
demonstratie met verschillende driftreducerende
doppen. “We krijgen vragen uit de praktijk of het
inzetten van 50% reducerende doppen de effecti
viteit van de bespuitingen beïnvloedt. We hebben
tientallen proeven gedaan en stellen vast dat die
dezelfde is, mits men de doppen juist gebruikt.”
Daarbij spelen de spuitdruk en de gebruikte hoe
veelheid water. De foto toont de spuitbeelden van
verschillende types doppen bij verschillende druk
en waterhoeveelheid in vergelijking met een stan
daardspleetdop (links). Vanwijnsberghe gaf ook
nog mee dat de drift enorm stijgt naarmate de
spuitboom hoger boven het gewas hangt.
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Veerle De Blauwer van PCA/
Inagro verstrekte uitleg bij de
rassenproef thuisverkooprassen
die voor de tweede keer aanligt.

Ilse Eeckhout
stelt vast dat de
alternatieve
middelen voor
loofdoding meer
tijd vragen dan
Reglone.

Driftreducerende doppen leveren grotere druppels,
maar met de juiste druk en waterhoeveelheid bereik
je toch een goede bedekking van het gewas.
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