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Aandachtspunten
bij nieuwe
aardappelseizoen

18

Boer&Tuinder • 16 april 2020

Gewasbescherming

co

py

en

rig

Emelten zijn dikke, grijsbruine vlezige
larven van de langpootmug. Ze zijn het
meest gevreesd in pas gezaaid grasland,
maar ook jonge en pas opgekomen bieten kunnen volledig door deze toch wel
grote larven worden opgegeten. Ze zijn
dus heel vraatzuchtig. Emelten zijn, in

Percelen waarbij de rotatie van aardappelen al vele jaren net iets te kort was,
worden vaak getroffen door aardappelmoeheid, veroorzaakt voor het aardappelcystenaaltje. Er bestaan twee soorten: Globodera rostochiensis en Globodera
pallida, afgekort als Ro en Pa. Deze soorten worden dan nog eens onderverdeeld
in diverse pathotypen: vijf bij Ro (Ro1
tot Ro5) en drie bij Pa (Pa1 tot Pa3). Via
een laboratoriumonderzoek krijg je
zekerheid over het soort aaltje. In België
komt Globodera rostochiensis het meest
voor, in Nederland Globodera pallida.
Daarom wordt een ras als Innovator in
Nederland gepromoot als een resistent
ras, terwijl het bij ons als ‘gevoelig’ wordt
bestempeld. Op percelen met bodem- ->

Tabel 1. Overzicht van granulaten tijdens planten van aardappelen
Force Evo

Sherpa 0,8 GR

Nemathorin 10 G

Vydate 10 G

Werkzame stof

Tefluthrine
+ N-P-Mn-Zn

cypermethrin

fosthiazaat

oxamyl

Chemische groep

pyrethroïde

pyrethroïde

organofosfor

carbamaat

—

—

✶✶✶

✶✶✶

Werkingsgraad tegen
- aaltjes

Schade in aardappelen door ritnaalden.

Aardappelcystenaaltje

er

Emelten

ht

De laatste jaren worden we steeds
vaker geconfronteerd met schade door
ritnaalden, de koperkleurige larven van
de kniptor. Deze ‘koperwormen’ blijven
in tegenstelling tot emelten vele jaren
in de grond en het zijn vooral de tweeen driejarige larven die de meeste
schade veroorzaken. Deze slanke en
beweeglijke insecten kunnen diepe
gaatjes maken in de knollen en naargelang hun populatiedichtheid kunnen
percelen soms worden geweigerd.
De enige maatregel om schade door
ritnaalden te beperken, is een granulaat gebruiken tijdens het planten.
Tabel 1 toont een overzicht van de werkingsgraad en eigenschappen van de
toegelaten granulaten in aardappelen.
Ritnaalden gaan na het planten snel op
zoek naar hun eerste ‘prooi’ – de moederknol – en zo wordt al een groot deel
van de populatie afgedood. In het beste
scenario haal je een bestrijdingsniveau
van 60%. Logisch, want een granulaat
rond de poter beschermt onvoldoende

latere dochterknollen die verder zijn
weggegroeid van het insecticide. Vermits de oplosbaarheid en de verspreiding van Sherpa 0,8 GR in de bodem na
toepassing beperkt is, is een brede verdeling rond de knol tijdens het planten
belangrijk. De leverancier van het middel biedt speciale kits aan (zogenaamde
‘vissenstaarten’) om te monteren op de
uitstroomopening. Ook voor de andere
granulaten is dit een aanbeveling, ook
al heeft de werkzame stof van nieuwkomer Force Evo (tefluthrin) een meer
uitgesproken ondergrondse dampwerking. Maar hou er rekening mee dat
een microgranulaat tegen ritnaalden
nooit 100% garantie biedt …
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Ritnaalden of koperwormen
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Geert Verhiest, Sanac Fyto

tegenstelling tot ritnaalden, niet in staat
diepe gangen te maken in aardappelknollen. Hun monddelen zijn immers
niet sterk genoeg om een ‘harde’ knol te
doorboren, maar tijdens de knolvorming kunnen ze jonge, ‘zachte’ knolletjes wel gaan schrapen, waardoor die
toch enigszins misvormd worden. We
merken dat vooral stoppels met veel
ontwikkelde planten van muur en
straatgras de langpootmuggen in het
najaar aantrekken om daarin eitjes te
gaan leggen. Resultaat: een emelt wordt
ook ‘geboren’ op akkerland en niet
noodzakelijk in grasland.

bo

In de aardappelteelt moet je alle risico’s vooraf goed inschatten en
preventief handelen. Vaak schuilt het gevaar in de grond zelf en speelt
vooral de teeltrotatie een beslissende rol. Bodeminsecten, aaltjes en
rhizoctonia zijn daar perfecte voorbeelden van. Deze problemen hebben
vaak ook te maken met een zekere voorgeschiedenis …

- ritnaalden

✶✶✶

✶ ✶ (✶)

✶✶✶

✶

Werkingswijze

contact- en
dampwerking

contactwerking

systemisch

systemisch

Dosis

16 kg/rij

24 kg/rij

7,5 kg/rij

10 kg/rij

120 dagen

120 dagen

Wachttijd voor
volggewassen
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Tabel 2. Aardappelrassen en hun resistentie tegen
aardappelcystenaaltje
Globodera pallida
(wit aardappelcystenaaltje)
• cysten verkleuren van
wit ➜ bruin
• weinig resistente rassen Pa1, Pa2

resistent

resistent

vatbaar

Bij gevoelige rassen is er na de teelt
een verdere toename van het aantal
cysten. Bij Bintje is de reproductie
factor zelfs meer dan tien.

Geen vermeerdering Wel vermeerdering
en weinig schade
maar weinig
schade
Challenger

er

tylenchus penetrans het meest voor.
Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne
fallax zijn quarantaineorganismen en
rond besmette percelen stelt het FAVV
een bewakingszone in. Meer informatie over deze quarantainemaatregelen
vind je op de website van het FAVV.
Tabel 2 toont in welke mate aardappelen schade zullen ondervinden van het
desbetreffende aaltje en in welke mate
het aaltje zich op aardappelen zal vermeerderen. Op de website www.aaltjesschema.nl vind je meer informatie
over andere gewassen met hun schadekans en mate van vermeerdering.
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Tegen het aardappelcystenaaltje kies je
dus voor een resistent ras en op mogelijk besmette grond gebruik je best ook
een nematicide. Je hebt de keuze uit een
granulaat dat met een granulaatstrooier
tijdens het planten wordt toegepast:
Vydate 10 G (10 kg in de rij) en Nemathorin 10 G (7,5 kg in de rij). Verleden
jaar werd ook Velum Prime toegelaten,
een vloeibaar middel dat je voor het
planten vollevelds moet spuiten en op
een diepte van 10 tot 20 cm moet
inwerken. Deze toepassing kun je vanaf
drie dagen voor het poten uitvoeren,
aan een dosering van 0,625 l/ha.

Wortelknobbelaaltje

Rhizoctonia is een schimmel die de
ondergrondse scheuten kan aantasten.
Vooral als de groei van deze stolonen
traag evolueert, is de kans op een zware
aantasting groot. Alle omstandigheden
die de opkomst van aardappelen vertragen, zijn dus in het voordeel van de
schimmel. Rhizoctonia brachten we
vroeger altijd in verband met een
slechte opkomst. De laatste jaren werd
het ook duidelijk dat deze schimmel de
kwaliteit van de knollen kan beïnvloeden. Uit een Nederlandse studie bleek
dat rhizoctonia ook aanleiding kan
geven tot kleine gaatjes in de knol. Als
een schimmeldraad in contact komt
met de schil of in een huidmondje, zul-

Meloidogyne fallax
Bedrieglijk maïs wortelknobbelaaltje

Pratylenchus penetrans
Wortellesieaaltje

Pratylenchus crenatus
Graanwortellesieaaltje

Wortel
lesieaaltje

Meloidogyne chitwoodi
Maiswortelknobbelaaltje

co

Het aandeel van de vrijlevende aaltjes
nam de laatste jaren toe in Vlaanderen.
In tegenstelling tot het cystenaaltje
kunnen deze aaltjes vele gewassen
aantasten en hebben ze bijgevolg ook
heel veel waardplanten waarop ze zich
kunnen vermeerderen. In ons land zijn
de groep van de wortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne spp) en de wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp) het belangrijkst.
Tegen deze groep aaltjes is geen enkel
aardappelras tolerant. In Vlaanderen
komen vooral Meloidogyne hapla en Pra-

Bestrijding van aaltjes

Aandacht voor
rhizoctoniabehandeling

Meloidogyne naasi
Graswortelknobbelaaltje

Andere aaltjes

Agria

Tabel 3. Mate van schade en
vermeerdering bij aardappelen

Meloidogyne hapla
Noordelijk wortelknobbelaaltje
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moeheid kies je dus best voor een resistent ras, maar hou er rekening mee dat
zelfs resistente rassen ook last kunnen
hebben van cystenaaltjes. Als een resistent ras in een besmette grond geteeld
wordt, zullen de larven uit de eitjes toch
vrijkomen en de wortels binnendringen,
maar worden er nadien weinig tot geen
nieuwe cysten meer gevormd. Na de
teelt zal het aantal cysten in de grond
dus afnemen. Een resistent ras moet wel
heel kort de strijd aangaan met deze
aaltjes en in periodes van lange droogte
zie je vaak een tijdelijke groeiremming
van deze rassen. Gevoelige rassen zoals
Bintje en Challenger vermeerderen
daarentegen het aantal cysten. In een
matig besmette grond met 150 cysten
per kilo grond heb je na de teelt van
Bintjes soms een vermeerdering tot
1500 cysten …

Wel vermeerdering Innovator
en ook nog eens
schade
Bintje, Innovator

en

Tolerant ras

vatbaar

bo

Gevoelig ras Geen vermeerdering,
maar wel schade
Fontane, Asterix,
Première, Amora,
Anosta, Santé

nd

Globodera rostochiensis
(gele aardappelcystenaaltje)
• cysten verkleuren van
wit ➜ geel ➜ bruin
• resistente rassen Ro1, Ro2, Ro3, Ro4

•••

-
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•••

•••

•

Legenda vermeerdering

Legenda schade

•

weinig

geen

••

matig

matig

•••

sterk

sterk
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Zwarte spikkelziekte

Door zilverschurft aangetaste knollen
worden slap en rimpelig.

en

Zilverschurft vaak onderschat

bo

nd

Deze naam laat ook meteen de symptomen vermoeden: zwarte spikkels op
de schil. Vooral telers van tafelaardappelen vrezen deze symptomen op
gewassen aardappelen voor de versmarkt. De schimmel overwintert op
ondergrondse en bovengrondse plantenresten en ontwikkelt zich op stengels, knollen, stolonen en wortels van
het aardappelgewas. Verleden jaar veroorzaakte deze schimmel op enkele
percelen een vroegtijdig afsterven van
het gewas. Met een loep kon je toen de
zwarte spikkels op de basisstengel
waarnemen. n
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Afgeleverd pootgoed kan ook symptomen van zilverschurft vertonen. Zoals
de naam laat vermoeden, zie je op de
knollen zilvergrijze vlekken die vooral
opvallen als je een poter in het zonlicht
bekijkt. De schil van aangetaste knollen
is poreus en de knollen worden na verloop van tijd slap en rimpelig als gevolg
van indrogen. De kieming van aangetaste knollen gaat achteruit. Condens
en vocht op geleverd pootgoed moet je
vermijden, want zilverschurft kan zich
onder vochtige, warme omstandigheden sterk uitbreiden. Om de ziekte te
voorkomen, worden de pootaardappelen bij de pootgoedteler na het inschuren direct drooggeblazen en nadien
drooggehouden. Ook een pootgoedbehandeling kan de schadelijke gevolgen
van zilverschurft reduceren.
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len op dit punt geen verdere celdelingen
meer gebeuren. Dit resulteert dan in een
klein gaatje, een symptoom dat vaak
verward wordt met een aantasting door
ritnaalden. Ook misvormde knollen
worden vaak veroorzaakt door rhizoctonia. Een ander symptoom zijn ‘bovengroeiers’ met veel groene knollen.
Het is dus aanbevolen om het pootgoed tijdens het poten te behandelen.
Je kunt kiezen uit de poederformuleringen Symphonie en Emesto Prime
DS of de vloeibare formuleringen
Monarch, Emesto Prime FS en Emesto
Silver. Een overzicht van deze middelen
vind je in tabel 4. De MRL van pencycuron (de werkzame stof van Monceren en Monceren FS 250) zal door de
Europese autoriteiten worden teruggebracht naar 0,01 ppm. Vermoedelijk zal
deze beslissing tegen juni officieel zijn,
gevolgd door een overgangsperiode
van zes maanden. Op dat moment
moeten ook geïmporteerde aardappelen aan deze nieuwe EU-MRL voldoen.
Het is dus zeker niet meer aangewezen
om pootgoed te behandelen met Monceren, want de kans dat de werkzame
stof ook na de oogst nog wordt teruggevonden, is reëel. Op de lijst met toegelaten middelen staan ook Rizolex
10 DS en Maxim 100 FS nog vermeld,
maar die worden niet meer gecommercialiseerd. Pootgoedtelers en telers van
tafelaardappelen willen de slaagkans
van de rhizoctoniabehandeling nog
eens extra verhogen door een pootgoedbehandeling aan te vullen met een
grondbehandeling met Amistar.

Zwarte spikkelziekte tast de schil
en de stengels aan.

Tabel 4. Overzicht van middelen voor knolbehandeling
in aardappelen
Werkingsgraad
Dosis

rhizoctonia

zilverschurft

zwarte spikkel

Symphonie

2 kg/ton

✶✶✶

✶✶

✶

Emesto Prime DS

1 kg/ton

✶✶✶

✶✶

✶

Monarch

0,2 l/ton

✶✶✶

✶✶

✶

Emesto Prime FS

0,4 l/ton

✶✶✶

✶✶

✶

Emesto Silver

0,2 l/ton

✶✶✶

✶✶✶

✶

3 l in rij
6 l volleveld

✶✶

✶ (✶)

✶✶

Poeder

Vloeibaar

Gevolgen van rhizoctonia:
bovengroeiers, kloven op knollen
en zwarte korstjes op de schil.

Grondbehandeling
Amistar
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