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Het zonnige weer doet gewas en teler duidelijk deugd na een kletsnatte en grauwe
eerste helft van juli die nog duidelijk zijn sporen achterlaat. Met voldoende vocht aan
de wortels dient augustus zich aan als een maand van volle groei. Aardappelen en
bieten verdienen nu dan ook alle zorg met het oog op een goede opbrengst.
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Bieten en aardappelen
verdienen nu alle zorg
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Symptomen van alternaria zijn her
kenbaar als donkerbruine hoekig afge
lijnde vlekken met concentrische rin
gen erin. De lesies ontstaan vaak al
vroeger, soms reeds rond de bloei, en
groeien dan vanaf kleine stipjes uit tot
de kenmerkende vlekken. Aantasting
begint steeds op de oudste, onderste
bladeren en werkt zich zo verder op
naar de jongere bladeren. Aangetaste
bladeren vergelen in eerste instantie
en kunnen op relatief korte tijd volledig
verdorren. Er zijn twee verschillende
soorten alternaria: Alternaria solani, die
eerder grotere duidelijk afgelijnde
vlekken veroorzaakt (tot 2 cm), en
Alternaria alternata die talrijke kleine
vlekken (tot 0,5 cm) geeft. Alternaria
solani is in onze streken overheersend
en zal als eerste het gewas infecteren.
Alternaria alternata zal zich eerder naar
het einde van het groeiseizoen mani
festeren.
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Symptomen

Typerende concentrische
ringen bij aantasting door alternaria.

den we ons in een veranderende situa
tie. 2021 is immers het laatste jaar van
gebruik voor mancozeb (tot 4 januari
2022). Vele jaren was mancozeb een
referentie in de bestrijding van alter
naria. Met een degelijke werking tegen
de schimmel en zijn ‘greening effect’ op
de planten wordt het middel vooral na
de bloei en vóór de afrijping van het
gewas gepositioneerd in combinatie
met een plaagmiddel. Bovendien is
mancozeb een multisitefungicide dat
niet resistentiegevoelig is. Juist daar
schuilt het gevaar bij andere actieve
stoffen die deze eigenschap niet heb
ben en waar resistentie al snel op de
loer ligt. ->
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Alternaria is een bladvlekkenziekte die
in sommige jaren zeer agressief uit de
hoek kan komen en het aanwezige
aardappelloof op korte tijd als het ware
kan ‘ontbladeren’. De ziektecyclus is
vergelijkbaar met die van de aardappel
plaag: alternaria overleeft in de bodem
onder de vorm van sporen of op aange
taste loofresten onder de vorm van
mycelium (schimmeldraden). Ook op
waardplanten van de nachtschade
familie, zoals zwarte nachtschade,
wordt de ziekte in stand gehouden. Via
wind en/of opspattend water worden
deze sporen verspreid en komen ze op
het aardappelblad terecht, waar ze
kunnen kiemen en infecteren. Op de
bladvlekken die hierdoor ontstaan
worden nieuwe sporen gevormd, die op
hun beurt weer een nieuwe cyclus zul
len starten. Alternaria is een typische
zwakteparasiet. Op een gezond groei
end aardappelgewas zal niet snel infec
tie plaatsvinden. Vanaf de bloei daalt
de ‘fysiologische weerstand’ van het
gewas echter geleidelijk. Ook door
fysiologische stress zal de weerstand
van de plant verminderen en kan de
schimmel zich snel manifesteren.
Afwisselend droge en natte periodes
bij relatief hoge temperaturen zijn zeer
bevorderlijk voor infectie. Vooral bij
regen na een periode van droogte en/of

hittestress. Echter, ook lange periodes
waarin de grond waterverzadigd blijft
zonder zuurstof aan de wortels zijn
nefast voor verspreiding en infectie.
Lange perioden van regen en/of vochtig
weer daarentegen zijn eerder ongun
stig voor de sporenvorming.
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Aandacht voor alternaria in
aardappelen

Middelenkeuze

py

Wat de middelenkeuze betreft, bevin

• Pak alternaria preventief aan;
• Wees aandachtig voor gunstige omstandigheden voor
ontwikkeling vanaf de bloei;
• Hou rekening met variëteitgevoeligheid;
• Wissel middelen af met een verschillende werkingswijze;
• Kies voor actieve stoffen zonder resistentievorming;
• Voeg mancozeb toe als antiresistentiestrategie (laatste
seizoen);
• Respecteer dosis en aantal toepassingen.

© EVERT VAN CROMBRUGGE
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Goede antiresistentiestrategie
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Tabel 1. Erkende middelen, werking tegen alternaria en reeds
geweten resistentievorming
Dosering

Actieve stof

Middelen met werking tegen fytoftora en alternaria

Boer&Tuinder • 29 juli 2021

Resistentie

Mancozeb

2 kg

Mancozeb

Acrobat Extra

2-2,5 kg

Mancozeb + Dimetomorf

Orvego Extra

2,5 kg

Mancozeb + Ametoctradin

Unikat Pro

1,8 kg

Mancozeb + Zoxamide

Valbon

1,6 kg

Mancozeb + Benthiavalicarb

✷✷

Valis M

2-2,5 kg

Mancozeb + Valifenalaat

✷✷

Tanos

0,6 kg

Famoxadone + Cymoxanil

✷✷

Ja

Cabrio Duo

2,5 l

Dimetomorf + Pyraclostrobin

✷ ✷ (✷ )

Ja

Carial Star

0,6 l

Mandipropamid + Difeconazool

✷✷✷✷

Vendetta

0,5 l

Fluazinam + Azoxystrobin

✷ ✷ ✷ (✷ )

Ja

Azoxystrobin

✷ ✷ ✷ (✷ )

Ja

0,75 l

Difeconazool + Fluxapyroxad

✷✷✷✷

Ja

0,5 l

Difeconazool

✷✷✷✷

0,2 kg

Boscalid + Pyraclostrobin

✷ ✷ ✷ (✷ )

0,45 l

Fluopyram + Prothioconazool

✷ ✷ ✷ (✷ )

✷✷

✷✷

✷✷
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✷ ✷ (✷ )

Middelen met uitsluitend werking tegen alternaria

Narita
Terminett
Recital

gemaakt tussen middelen met werking
tegen alternaria en fytoftora en de
middelen met uitsluitend alternaria
werking.

Monitor de aanwezigheid van
bladziekten in bieten
In de bietenteelt houden we voorna
melijk rekening met vier bladziekten:
cercospora, ramularia, witziekte (echte
meeldauw) en roest die vanaf eind juli
gemonitord moeten worden op aanwe
zigheid in het gewas.
Cercospora zal zich vooral ontwikkelen
bij hoge temperaturen (25-30 °C) en
kan op korte tijd grote delen van het
blad infecteren. Symptomen zijn waar
neembaar als kleine ronde, grijsachtige
vlekken met een duidelijk afgelijnde
donkerbruine tot rood afgelijnde rand.
Zeer kenmerkend zijn de kleine zwarte
puntjes (sporendragers) in het midden
van de vlekken. Op verschillende bie
tenpercelen werden de voorbije weken

Ja

reeds kleine donkere onregelmatige
vlekken waargenomen. Vaak werd dit
verkeerdelijk aanzien als een zeer
vroege cercospora-aantasting. In wer
kelijkheid ging het meestal om een
aantasting door de pseudomonasbac
terie die via bladverwondingen door
het stormachtige weer en de vele
regenval het blad kon binnendringen
en zich kon ontwikkelen.

© BIETENINSTITUUT

Dagonis

0,25 l
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Amistar
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Uit onderzoek blijkt dat er voor strobi
lurines (Qol-fungiciden), fungiciden
met een gelijkaardige werking (famo
xadone, fenamidone) en SDHI-rem
mers reeds 70% van de alternariastam
men mutaties vertonen, met een sterk
verminderde gevoeligheid voor deze
actieve stoffen tot gevolg. Het verdere
gebruik van zulke middelen en een
geslaagde aanpak van alternaria zon
der mancozeb vereist dan ook een
goede antiresistentiestrategie. Vanuit
IPM-oogpunt is het belangrijk om
rekening te houden met de verschillen
tussen variëteiten naar gevoeligheid
voor alternaria. Rassen zoals Felsina en
Bintje zijn gevoelig voor aantasting.
Andere rassen zoals Première of Ano
sta zijn minder gevoelig. Kijken we
naar middelenkeuze, dan is vooral het
afwisselen en combineren van actieve
stoffen en middelen met een andere
werkingswijze en uit een andere che
mische familie zeer belangrijk. Nieuwe
middelen zoals Recital (fluopyram +
prothioconazool) combineren twee
verschillende actieve stoffen en passen
daarmee zeer goed in de antiresisten
tiestrategie. Wanneer gebruik wordt
gemaakt van een middel met slechts
één actieve stof, wordt bij voorkeur
gekozen voor een actieve stof waarte
gen nog geen resistentievorming is
(bijvoorbeeld difeconazool). Wanneer
toch een middel wordt toegepast met
mogelijke resistentievorming (bijvoor
beeld Amistar en Terminett) wordt dit
best vooraan in de spuitschema’s gepo
sitioneerd en versterkt met een ander
middel dat bijdraagt aan de werking.
Voor dit seizoen past het toevoegen
van mancozeb aan de schema’s als
extra actieve stof uiteraard nog zeer
goed in de antiresistentiestrategie.
Daarnaast is het ook zeer belangrijk
om het aantal toepassingen en de
doseringen te respecteren.
Tabel 1 geeft een overzicht van de
erkende middelen, hun werking tegen
alternaria en reeds geweten resisten
tievorming. Het onderscheid wordt

De symptomen lijken inderdaad op die
van cercospora, maar wie goed kijkt
ziet toch de verschillen. In tegenstel
ling tot cercospora zijn de vlekken bij
pseudomonas eerder onregelmatig van
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Witziekte is nogal wispelturig en houdt
van de afwisseling van warme en droge
dagen en koele en vochtige nachten. De
eerste symptomen uiten zich als kleine

Middelenkeuze
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De meeste erkende fungiciden hebben
zowel een preventieve als een curatieve
werking en zijn dus best in staat om
wat reeds aanwezige ziekte ‘terug te
pakken’. Vanwege het gevaar en de
reeds gekende resistentievorming
tegen strobilurines mogen producten
op basis van deze groep van actieve
stof niet solo worden toegepast. Ook
bij de triazolen zien we met name
tegen cercospora de laatste jaren een
verminderde curatieve werking. Daar
bij zijn er onderlinge verschillen tussen
enerzijds de erkende triazolen en
anderzijds de verschillende cercospo
rastammen. Om een optimale bladbe
scherming te verkrijgen en de kans op
resistentievorming zo laag mogelijk te
houden, moet bij een bespuiting
daarom steeds de combinatie gemaakt
worden tussen een triazole en een
strobilurine. Dit kan in een kant-enklaar mengsel of door zelf twee midde
len te combineren. Daarnaast moet bij
de middelenkeuze ook rekening
gehouden worden met de wachttijd,
zodat er geen problemen ontstaan bij
de levering van de bieten. Tabel 2 geeft
een overzicht van de erkende fungici
den. Deze mogen zowel in voeder- als
suikerbieten toegepast worden. n
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Een fungicidenbehandeling in bieten is
pas financieel verantwoord vanaf er
een bepaalde mate van aantasting aan
wezig is in het gewas. Hiervoor wordt
er gewerkt met schadedrempels voor
de vier belangrijkste bladziektes. Deze
schadedrempels veranderen afhanke
lijk van het moment in het groeisei
zoen. Vroeger in het seizoen liggen
deze lager, vermits de potentiële schade
en opbrengstverliezen ten gevolge van
aantasting groter zullen zijn dan later
in het seizoen. Voor cercospora en
ramularia ligt deze drempel rond begin
augustus op 5% aangetast blad. Voor
witziekte en roest bedraagt de drempel
15%. Een blad wordt als aangetast
beschouwd als ten minste één vlek op
het blad wordt waargenomen. Triazo
len en fungiciden hebben een nawer
king van maximaal vier weken. In som
mige seizoenen en op gevoelige
variëteiten kan het dan ook nodig zijn
om twee keer te behandelen indien de
schadedrempels opnieuw overschre
den worden en een herbehandeling
nog steeds verantwoord is.

ht

Roest ontwik
kelt zich mak
kelijk in lange
vochtige peri
oden bij fris
sere temperaturen tussen 15 en 22 °C.
Over het algemeen komt roest eerder
later in het seizoen voor. De ziekte is
makkelijk herkenbaar aan de typische
kleine, rood-oranje tot bruine puntjes
die een fijn roodbruin poeder bevatten
(de sporen). De roestpuntjes zijn dui
delijk omgeven door een gele rand.

Wanneer behandelen?

rig
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Ramularia (zie hierboven) manifesteert
zich vooral bij eerder koele zomertem
peraturen (optimum 17 °C) en vochtige
omstandigheden. Symptomen uiten
zich als kleine, lichtbruine onregelma
tige vlekken omringd door een bruine
rand met in het centrum kleine witte
puntjes. Deze zijn echter met het blote
oog moeilijk waarneembaar.

stervormige witte vlekken (mycelium)
die verder uitgroeien tot wit, grijs
schimmelpluis langs beide bladzijden.
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vorm en afgelijnd met een brede don
kere rand. Bovendien zijn er ook geen
zwarte sporendragers terug te vinden
in het midden van de vlekken. Tegen
pseudomonas is geen behandeling
nodig. De aantastingen drogen op en
verdwijnen vanzelf bij zonnig, drogend
weer en de vorming van nieuw blad.

Tabel 2. Overzicht van erkende fungiciden in bieten

Middel

Werkzame stof

Dosis

Wachttijd Roest
(dagen)

Witziekte

Bladvlekken

Geyser (e.a.)

Difeconazole

0,5 l

21

✷✷✷

✷✷✷

✷✷✷

Belrose
Eminent
Rivior

Tetraconazole

0,8 l

42

✷✷✷

✷ ✷ ✷ (✷ ) ✷ ✷ ✷

Corbel

Fenpropimorf
(Gebruik tot 31/11/22)

0,75 l

45

✷✷✷

✷✷✷

✷✷

Mirador Extra

Cyproconazole
Azoxystrobine
(Gebruik tot 31/11/22)

1l

35

✷✷✷✷

✷✷✷

✷✷✷

Agora

Cyproconazole
Tryfloxystrobine
(Gebruik tot 31/10/21)

0,35 l

21

✷✷✷✷

✷✷✷

✷✷✷

Spyrale

Difeconazole
fenpropidin

1l

28

✷✷✷

✷✷✷✷

✷✷✷

Bicanta
Quadris Gold
Angle

Difeconazole
Azoxystrobine

1l

35

✷✷✷✷

✷✷

✷✷✷✷
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