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Proef onkruid en rhizoctonia
Volledig links het object met een goedkope onkruid
bestrijding en zonder rhizoctoniabehandeling (1). Het staal
bevat duidelijk minder aardappelen in de commerciële
maten dan in het gelijkaardige, wel behandelde object
rechts ervan (2). Het derde object kreeg een rhizoctoniaen herbicidenbehandeling volgens het advies, wat meer
knollen in de grote maat opleverde (3).
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Proef aardappelplaag
De linkerstrook is afkomstig van een object met
goedkoop schema (4). In het object behandeld
volgens het complete maar duurdere schema
(5) konden de planten langer groeien. Dat leverde duidelijk meer grote aardappelen op.

Gewasbescherming

nd

Goedkoop of duur
compleet schema?

bo

Op het proefplatform van Belchim Crop Protection lagen dit jaar enkele proeven aan
waarin een minimaal gewasbeschermingsschema vergeleken werd met een
adviesschema. De resultaten na het rooien wezen uit dat je beter op veilig speelt.

Onkruid en rhizoctonia

en

Patrick Dieleman

beperkte onkruidbestrijding”, vertelt technisch en commercieel manager Stef Dierickx.
“Voor de Bintjes betekende dit zelfs de doodsteek. De groei viel stil en het gewas rijpte snel
af, met een extreem lage opbrengst tot gevolg.
Fontane hield zich iets beter, waardoor het
verschil in opbrengst tussen de behandelingen
ook veel kleiner is. Op een deel van het proefveldje hebben we nog een correctie toegepast
in na-opkomst. De opbrengst was daar wat
beter maar niet optimaal, terwijl dit in totaal
toch ongeveer evenveel kostte als ons adviesschema.”
Wat de rhizoctoniabehandeling betreft, zag
men in de niet-behandelde veldjes een min- ->
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ht
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In een proef werden drie objecten vergeleken.
Het pootgoed van het eerste object werd voor
het planten behandeld tegen lakschurft (Rhizoctonia solani) met het fungicide Monarch
(flutolanil). Een tweede object kreeg die
behandeling niet, maar wel dezelfde onkruidbestrijding in vooropkomst met Metric (clomazon + metribuzin), Proman (metobromuron) en aclonifen. Een derde object kreeg ook
de rhizoctoniabehandeling, maar een goedkopere onkruidbestrijding. Tabel 1 laat de resultaten zien. “We stelden vast dat zwarte nachtschade, hanenpoot en melganzenvoet zeer
competitief waren voor water op het deel met

Tabel 1. De impact van lakschurft (rhizoctonia) op de opbrengst
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Kostprijs Opbrengst Kostprijs Inkomsten
(euro/ha) (ton/ha)
(euro/ton) (euro)

Inkomsten bestrijdings
kost (1) (euro)

Onderwatergewicht (g/5 kg)

Bintje

Onbehandeld

0

42,6

125

5325

5325

368

Bintje

Behandeld

49,5

48,8

125

6100

6050,5

388

Fontane

Onbehandeld

0

54,2

125

6775

6775

408

Fontane

Behandeld

49,5

58,8

125

7350

7300,5

418

Tabel 2. De invloed van onkruid op de opbrengst

5
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Ras

Kostprijs Opbrengst
(euro/ha) (ton/ha)

Kostprijs
(euro/ton)

Inkomsten
(euro)

Inkomsten bestrijdings
kost (1) (euro)

Onderwater
gewicht
(g/5 kg)

Bintje

Goedkoop schema 57,5

25,4

125

3175

3117,5

366

Bintje

Adviesschema

48,8

125

6100

5972,8

388

Fontane

Goedkoop schema 57,5

53,3

125

6662,5

6605

384

Fontane

Adviesschema

58,8

125

7350

7222,8

418

127,2
127,2

(1) De andere kosten werden niet afgetrokken. Die zijn vergelijkbaar voor de beide schema’s.
Ten gevolge van de proefveldomstandigheden liggen de opbrengsten 10 tot 20% hoger dan in de praktijk.
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Het wegvallen van diquat (Reglone)
maakt dat er binnen de aardappelsector over loofdoding wordt nagedacht en gediscussieerd. “Elektrisch
loofdoden en looftrekken kosten ook
geld en ook hier moet de financiële
balans gunstig blijven voor de teler”,
redeneert Stef Dierickx. “Bovendien
hebben deze technieken ook heel
andere fysiologische effecten. We
mogen niet vergeten dat we loof
doden om de aardappelen te laten
afrijpen en de bewaring te verbeteren.” Het wegvallen van CIPC zal ook
effecten hebben in de bewaring zelf.
Stef overloopt de mogelijke alternatieven. Met maleïnehydrazide,
1,4 Sight, Biox-M en ethyleen is het
lijstje vrij kort. “Voor thuisverkopers
is er nog niet echt een oplossing.
Moeten ze mechanisch gaan koelen?
Er worden oplossingen gezocht,
maar zeker is dat dit de professionalisering in de sector zal versnellen.”

en
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Loofdoding en
bewaring

Bo

401,1 euro kostte vergeleken met een
duurder adviesschema dat 639,8 euro
kostte. Het aantal behandelingen was
bij beide 16. “Op basis van de metingen
stellen we vast dat de opbrengst van het
minder goed beschermde perceel
18,9 ton lager is. De waarde van de
meeropbrengst is een veelvoud van de
meerkosten van bijna 240 euro. Ook
hier stellen we vast dat het onderwatergewicht in het lagekostenprogramma
flirt met de 360 g/5 kg.”
“Algemeen kan men stellen dat een
sterke gewasbescherming nog steeds
de hoeksteen vormt van een financieel
rendabele aardappelteelt”, besloot Stef.
“We moeten gewasbescherming meer
zien als plantengeneeskunde, waarbij
we onze gewassen zo gezond mogelijk
door het seizoen helpen.” n

py
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deropbrengst van 6,2 ton bij Bintje en
4,6 ton bij Fontane. “Ook hier bedragen
de uitgespaarde behandelingskosten
een fractie van de meeropbrengst die
een behandeling oplevert. De nietbehandelde percelen haalden vooral
minder opbrengst in de grote sortering.
We kunnen besluiten dat een rhizoctoniabehandeling de aardappelen helpt
om zo ongestoord mogelijk te groeien.
Opvallend is ook dat het onderwatergewicht telkens hoger is bij de behandelde percelen. Bij de niet-behandelde
perceeltjes Bintje flirt die met de 360 g,
wat bij veel verwerkers de ondergrens
is voor frietaardappelen.”

er

De verschillende schema’s gaven duidelijk een ander effect op de onkruidgroei
in vergelijking met de niet-behandelde strook vooraan.

Aardappelplaag

co

In een tweede proef werd een goedkoop
aardappelplaagschema dat in totaal

Tabel 3. Impact van phytoftorabestrijding
op de opbrengst van Fontane
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Kostprijs
(euro/ha)

Opbrengst
(ton/ha)

Opbrenst
(euro/ha)

Opbrengst Onderwater
plaagbehande gewicht
ling (euro/ha) (g/5 kg)

Goedkope behandeling

401,1

56,7

7091,3

6690,2

357

Adviesbehandeling

639,8

75,7

9457,5

8817,7

381
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“Sterke gewasbescherming
is de hoeksteen van
een financieel rendabele
aardappelteelt.”

