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Gewasbescherming
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Aardappelplaag loert
om de hoek

meest courante middelen hebben bij
een stabiel vegetatief gewas een
nawerking van één week. Zorvec Enicade heeft een zeer lange nawerking
die tot 3 dagen langer is dan de meeste
courante middelen.
Zolang er nog nieuw blad gevormd
wordt, bijvoorbeeld bij laat geplante
percelen, is het belangrijk dat op het
moment van bespuiting niet enkel het
aanwezige, maar ook nog te vormen
blad beschermd wordt zodat plaag
geen kans krijgt om te infecteren. Ook
bij aardappelvariëteiten die na de bloei
verder nieuw blad vormen (bijvoorbeeld Challenger), blijft dit een aandachtspunt. In dit geval moet er gekozen worden voor middelen die
‘meegroeien’ met het nieuwe blad zoals
Revus, Infinito, Ranman Top en Zorvec
Enicade.
Met het verschijnen van de bloei start
ook de knolaanleg. Vanaf dat moment
is er een potentieel gevaar op plaaginfectie van de knollen en moet er naast
bladbescherming ook aandacht
besteed worden aan de knolbescherming. Gevaarlijke situaties ontstaan
vooral als via overvloedige neerslag en
scheuren in de rug de plaagsporen tot
aan de knollen zouden geraken.
Bescherming moet gebeuren vóór
regenval zodat het product mee kan
afstromen tot aan de knollen en daar
bescherming kan bieden. Middelen die
een goede bladbescherming en knolbescherming combineren zijn Infinito,
Ranman Top, Revus, Presidium,
Orvego star, Banjo Forte Valis M. Daarnaast zijn ook combinaties van middelen die de eigenschappen combineren
mogelijk. ->
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Het onstabiele weer en de overmatige neerslag van de voorbije weken
maken dat iedere aardappelteler momenteel in de hoogste staat van
paraatheid verkeert. Plaag loert immers om de hoek en de
weersomstandigheden laten niet altijd toe om het gewas op het juiste
moment te behandelen. Middelenkeuze en de juiste positionering zijn
dan ook cruciaal om gepast te reageren op de situatie.
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Evert Van Crombrugge, Sanac Fyto

Infinito, Orvego Extra en Pergovi flex.
Naast de middelenkeuze speelt ook de
druppelgrootte een rol in de aandroogtijd. Een fijn druppelspectrum zal
immers sneller regenvast zijn dan een
grof druppelspectrum.
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Een
preventief
laagje
voorkomt
kieming
van
plaagsporen
op het blad.
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Preventief beschermen van
blad en knol
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Regenvastheid en aandroogtijd

Om infectie door invliegende of opgespatte sporen te vermijden is het
belangrijk dat het aanwezige blad en
stengels altijd beschermd zijn door een
‘laagje’ fungicide. De meeste fungiciden komen hiervoor in aanmerking, al
moet er rekening worden gehouden
met onderlinge verschillen in duurwerking. Middelen zoals Cymoxanil (3
dagen) en mancozeb (5 dagen) hebben
eerder een beperkte nawerking. De

Inwendige
groei van de
schimmeldraden kan je nog
‘terugroepen’.
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Wanneer er tussen de buien door moet
worden behandeld, willen we dat het
product zo snel en zo lang mogelijk aan
het blad kleeft. Hierbij is niet enkel de
snelheid van hechten (aandroogtijd)
aan het blad belangrijk, maar ook de
hoeveelheid regen dat een product
‘aankan’ alvorens te verdunnen en af te
spoelen van het blad (regenvastheid).
Poedervormige plaagmiddelen hebben
een veel langere aandroogtijd (2 tot 6
uur) dan vloeibare plaagmiddelen (0,5
tot 2 uur). De regenvastheid van een
product is afhankelijk van de actieve
stof en de manier van hechting aan de
waslaag. Enkele middelen die uitblinken in zowel regenvastheid als in een
korte aandroogtijd (0,5 tot 1 uur) zijn
Revus, Ranman top, Zorvec Enicade,
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zakelijk om nieuwe verspreiding in het
gewas te voorkomen. Er zijn slechts
enkele actieve stoffen die deze sporendodende eigenschap bevatten: cyazofamide (Ranman Top), fluazinam
(Shirlan) en propamocarb (component
van Infinito en Proxanil). n

nd

Banjo Forte, Valbon en Valis hebben
een geringe en eerder beperkte terugwerking.
Wanneer de plaaginfectie al verder
gevorderd is, zijn de schimmeldraden
volledig doorheen het blad gegroeid en
klaar om sporendragers te vormen
onderaan het blad. Op dat moment is
de plaag nog steeds niet waarneembaar, maar zal een curatief middel niet
meer voldoende zijn om de plaaginfectie stil te leggen. In dat geval is een toegevoegde antisporulerende werking
nodig om de vorming van de sporen te
beletten. Middelen met deze eigenschap zijn Zorvec Enicade, Acrobat,
Orvego Star (+ Dash), Valbon, Valis,
Banjo Forte, Proxanil en Infinito.

Kort samengevat
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Antisporulerende werking om de vorming
van de sporen onderaan het blad (antisporulerende werking)
te beletten.
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Wanneer plaag wordt
vastgesteld

Plaag wordt zichtbaar wanneer de
schimmel sporendragers heeft kunnen
vormen onderaan het blad, die dan op
hun beurt nieuwe sporen vormen. Dit
complex is het kenmerkende grijsgrauwe schimmelpluis die op dat
moment onderaan het blad waarneembaar is.
Afdoding van de nieuwgevormde sporen (sporendodende werking) is nood-

Sporendodende werking
om verspreiding nieuwe
sporen te voorkomen.
© SHUTTERSTOCK.COM
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Wanneer de weersomstandigheden of
de berijdbaarheid van het perceel het
niet toelaten om tijdig een volgende
bespuiting uit te voeren, kan het blad
gedurende een periode onvoldoende of
niet beschermd zijn. Plaagsporen kunnen dan kiemen op het onbeschermde
blad waarna de schimmeldraden het
blad binnendringen. Als de infectie
nog maar net heeft plaatsgevonden
kunnen sommige middelen de inwendige groei van de schimmeldraden stilleggen (curatieve werking) en de plaag
als het ware ‘terugroepen’. Cymoxanil
(onder verschillende merknamen en
als component in verschillende middelen) heeft een maximale terugwerking
van 48 uur. Infinito en Zorvec Enicade
hebben een maximale terugwerking
van 24 uur. Enkele andere middelen
zoals Acrobat, Orvego Star (+ Dash),
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Als het interval tussen twee
bespuitingen te groot wordt

Samengevat vereist het stoppen van
actieve plaag op het moment dat ze
reeds zichtbaar is een aanpak op alle
fronten:
• Preventief beschermen van het blad
tegen de nieuwgevormde sporen;
• Curatieve werking op de schimmeldraden aanwezig in het blad;
• Antisporulerende werking op de
vorming van nieuwe sporendragers;
• Sporendodende werking van reeds
gevormde sporen om nieuwe verspreiding te voorkomen.
Twee combinaties die al deze eigenschappen combineren zijn Proxanil +
Ranman Top en Cymoxanil + Infinito.
Omdat in geval van plaaginfectie
vaak verschillende plaagcycli door
elkaar lopen, is het noodzakelijk om
dezelfde combinatie na 3 tot 4 dagen
te herhalen.

Plaag wordt zichtbaar wanneer de schimmel sporendragers heeft kunnen
vormen onderaan het blad, die dan op hun beurt nieuwe sporen vormen.
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