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Phytophthora special

'DIT JAAR KUNNEN
WE ELKE KILO GOED
GEBRUIKEN'

'AGRESSIEVERE PHYTOPHTHORA VERGT NIEUWE AANPAK'
Dankzij de droogte was Phytophthora in 2018
nauwelijks een probleem. Toch moeten aardappeltelers zich opmaken voor agressievere varianten,
die met een standaard aanpak niet langer onder
de duim te houden zijn, waarschuwt onderzoeker Geert Kessel van Wageningen UR. ,,Door slim
gebruik te maken van resistente rassen, blijven
we de ziekte ook in de toekomst de baas.''
Wie dacht dat Phytophthora van warmte houdt, weet
na een bezoek met Geert Kessel aan een Wageningse
klimaatcel wel beter. Bij 15 graden Celsius is het er
niet echt aangenaam toeven. ,,Toch is dit de temperatuur waarbij Phytophthora zich optimaal kan ontwikkelen'', vertelt de phytophthora-onderzoeker. Samen
met promovenda Florencia Lucca uit Argentinië bekijkt
hij enkele bakken met stukken aardappelblad, die in
belichte rekken langs de wand staan. Ze zijn besmet
met sporen van in de praktijk veel voorkomende
phytopthoraklonen. Tweemaal daags controleert Lucca
onder de microscoop of het blad al een begin van aan-
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,,In een normaal jaar hadden we deze
Agria's allang doodgespoten. Maar nu
laat ik ze maximaal doorgroeien, want we
kunnen elke kilo goed gebruiken'', zegt
akkerbouwer Hans Eelderink in Zelhem
(Gld.) tijdens zijn laatste spuitronde tegen
Phytophthora. Vooral het tal valt dit seizoen flink tegen. ,,Normaal zitten er zeker
acht knollen aan een plant. Op dit perceel
moeten we het met vier of vijf stuks doen.''
Gelukkig zijn de knollen nog wel redelijk
grof gegroeid - onder meer dankzij vijf
rondjes beregenen. ,,De 50 ton halen we hier
waarschijnlijk wel, maar dat is nog steeds
15 ton minder dan normaal. En dan is dit
ook nog een van de betere percelen; gemiddeld halen we die 50 ton vermoedelijk niet'',
zo benadrukt de akkerbouwer.
'De laatste ronde...',
lees verder op pagina 2.

tasting laat zien. Deze bepaling is belangrijk, omdat het
veel zegt over agressiviteit van de ziekteverwekker.

EU36 en EU37
Het onderzoek is een verlengstuk van het onderzoek
naar de verschillende klonen die in de Europese
aardappelvelden voorkomen. Binnen het Europese
samenwerkingsverband Euroblight sturen adviseurs
van toeleveringsbedrijven en gewasbeschermingsfirma’s in heel Europa Phytophthora-monsters op naar
laboratoria in Schotland, Frankrijk en Nederland. Op
die manier wordt duidelijk, waar welke klonen actief
zijn. Ook bij Kessel ligt een aantal enveloppen op het
bureau. Het aantal inzendingen valt dit jaar tegen door
de droogte; er is simpelweg weinig aantasting. ,,Toch
is het dit jaar extra spannend'', zegt Kessel. ,,Er zijn
de laatste jaren twee nieuwe klonen in opmars, die

behoorlijk agressief zijn: EU36 en EU37. Ik ben
heel benieuwd hoe vaak we die gaan terugvinden.
Ze blijken zodanig agressief dat we waarschijnlijk de
rekenregels in de beslissingsondersteunende systemen
moeten aanpassen, omdat ze de plant sneller aantasten
dan we gewend zijn.''
'Telers moeten alert zijn op nieuwe, agressieve
phytophthoraklonen', lees verder op pagina 7.

UITNEEMBARE POSTER!
Alle belangrijke bladziekten en verschijnselen
in aardappelen samen op een uitneembare
poster. Haal 'm uit deze Koerier en hang 'm op!

Meld u aan voor onze nieuwbrief via agro.bayer.nl/nieuwsbrief. Of volg ons op Twitter, Facebook en Youtube: BayercropNL.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

DE LAATSTE RONDE...
Door het langdurig droge weer heeft Phytophthora dit seizoen geen grote rol gespeeld in de aardappelteelt. Maar dat betekent niet dat de schimmel
er helemaal niet was... Vanaf eind augustus heeft de ziekte her en der toch nog even toegeslagen, al bleef dat veelal bij wat kleinere infecties.
Aardappel Koerier peilde de stand van zaken bij vijf telers tijdens hun laatste spuitronde.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

'BLADSCHADE LIJKT OP PHYTOPHTHORA'
Phytophthora is vanwege de droogte geen groot item
geweest op bedrijf van Hans Eelderink in Zelhem
(Gld.), al durft hij niet met zekerheid te zeggen dat
zijn percelen ook allemaal ziektevrij zijn gebleven.
,,Her en der heb ik wat bladschade gevonden die
lijkt op Phytophthora. Maar het zou ook Alternaria-,
luizen- of spuitschade kunnen zijn; dat is in dit
gewasstadium best lastig om te bepalen.'' Tijdens
de droge zomermaanden heeft Eelderink lange tijd
een spuit-interval van 10 tot 14 dagen aan kunnen
houden. Pas na de regen van begin september keerde
hij terug naar een wekelijkse spuitronde. Alle aardappelpercelen zitten in een 'vaste ronde' en worden
dus even vaak gespoten. ,,Onderscheid maken naar
ras, perceel of gebied is op ons bedrijf vrijwel niet te
doen. Naast fritesaardappelen, telen we namelijk
ook pootaardappelen en bloembollen. Om infecties
te voorkomen móeten we voor regelmaat en zekerheid gaan.''

LAATSTE SPUITRONDE
IN RAMOS
In de omgeving van Nieuw-Vennep (N-H) maakt
akkerbouwer Hugo Kort zijn laatste spuitronde in
een perceel Ramos. Hoewel het gewas over een paar
dagen wordt dood gespoten, is een laatste bespuiting
tegen Phytophthora nog wel even nodig. ,,Na een vrij
makkelijk spuitseizoen is er de laatste weken toch
weer wat druk ontstaan. Om knolinfecties te voorkomen zitten we er daarom nog even strak op'',
vertelt zoon Robert Kort. Tijdens de kurkdroge
zomer heeft het bedrijf de spuitinterval iets opgerekt
van wekelijks naar ongeveer tien dagen. Ook zijn de
doseringen iets teruggeschroefd, waardoor er zo'n
20 procent minder is gespoten dan normaal.

INFINITO

AL VELE JAREN DÉ VERTROUWDE
KRACHT TEGENPHYTOPHTHORA!

'LAATSTE MAAND GEEN
PHYTOPHTHORA MEER GEVONDEN'
In de laatste week van september voert Wim Straver
van het gelijknamige landbouwbedrijf in Almkerk
(N-Br.) zijn laatste spuitronde tegen Phytophthora
uit. Het perceel Agria's waarop hij bezig is heeft
zich goed gehouden, al heeft een MH-behandeling
wel voor een wat versnelde afrijping gezorgd. ,,Toch
verwacht ik dat er minimaal 50 ton onder zit en
daarmee moeten we in een jaar als dit jaar denk ik
gewoon tevreden zijn'', zo vertelt Wim.

2007
'Bij de introductie van Infinito is de
belangstelling meteen overweldigend'

Straver heeft het vroeg geplante perceel vijf keer
beregend, waardoor er regelmatig nieuw blad werd
gevormd. Dat leverde begin augustus - alleen in dit
perceel - toch even wat Phytophthora op. ,,We
waren denk ik net even iets te losjes met de bladbescherming, al hebben we dat met een middelencombinatie met Infinito wel weer recht kunnen
trekken. De laatste maand hebben we in ieder geval
geen Phytophthora meer gevonden.''

2008
'Infinito groeit snel door tot een vaste
partner in het spuitschema'

'AL GAUW TWINTIG PROCENT
MINDER MIDDELEN GESPOTEN'

TOCH NOG EVEN VINGER AAN
DE POLS BIJ 'GROENE' FONTANE
Het is al avond wanneer Henk van de Westeringh
uit Zeewolde (Fl.) zijn laatste spuitronde in de
Innovator's maakt. Het gewas is half september
al flink op z'n retour, maar heeft het volgens de
akkerbouwer toch erg lang volgehouden. ,,We hebben
ze vijf keer beregend, waardoor ze lang aan de groei
zijn gebleven. Ook staan ze op een wat lichter,
goed bemest perceel; dat helpt bij Innovator om
een goede opbrengst te krijgen. Ik denk dat we
daarom wel op het meerjarig gemiddelde uitkomen.''
De (late) dreiging van Phytophthora heeft volgens Van de Westeringh niet echt gespeeld in de
Innovator's, omdat het gewas toen al op zijn retour
was. Maar bij Fontane speelde dit wél volop, omdat
dit ras in september nog behoorlijk groen was en
nieuw blad maakte. ,,Daar hebben we dus nog even
goed de vinger aan de pols moeten houden.''
Al met al heeft de akkerbouwer veel minder hoeven
spuiten tegen Phytophthora dan in andere jaren.
De Innovator's kregen negen behandelingen, de
Fontane's twaalf. ,,Normaal zitten we bij beide
rassen zeker aan de 15 tot 16 keer spuiten.''

Eind september spuit Harm Jan Panman uit Tweede
Exloërmond (Dr.) voor het laatst zijn Festienzetmeelaardappelen tegen Phytophthora. Het gewas
staat er - hoewel er de hele zomer niet beregend
is - toch nog redelijk groen en vitaal bij. ,,Gezien de
extreme omstandigheden die we hebben gehad, ben
ik hier best wel tevreden over. Ik heb nog niet echt
zitten krabben in de grond, dus over de opbrengst
durf ik nog niks te zeggen. Maar ik verwacht wel dat

dit perceel tot de betere behoort'', zegt Panman,
die het bedrijf in maatschap met zijn zoon Bé runt.
Phytophthora heeft dit seizoen eigenlijk geen rol
gespeeld op het bedrijf. ,,Ja, in een hoekje of op
de kopakker vind je heel soms een enkel aangetast
blaadje. Maar dat mag zo op het eind van het seizoen
eigenlijk geen naam hebben'', vindt hij. Tijdens de
gortdroge zomer heeft de maatschap de spuitfrequentie verruimd van een keer per week naar tweewekelijks. ,,Daardoor hebben we toch al gauw twintig procent minder middelen gespoten als in andere jaren.''

'PHYTOPHTHORA BLIJFT ZICH
VOORTDUREND VERNIEUWEN'
In hoeverre is de Phytophthora-schimmel de afgelopen jaren veranderd? Welke isolaten zijn echt
gevaarlijk en hoe pak je die als teler dan aan? Aardappel Koerier vroeg het aan Huub Schepers,
onderzoeker en Phytophthora-specialist bij Wageningen University & Research - Open Teelten in Lelystad.

Phytophthora past zich voortdurend aan aan z'n
leefomgeving. Welke veranderingen heeft de
schimmel de afgelopen jaren ondergaan?
,,Binnen de grote klonale groepen (genetische
families, red.) - die we binnen ons vakgebied met
12 verschillende kleuren aanduiden - vinden er
voortdurend veranderingen en verschuivingen
plaats. In Noordwest-Europa zijn Blue, Green, Pink
en Yellow de meest voorkomende groepen, waarbij in Nederland vooral de Yellow-populatie sterk
is gegroeid. De meest voorkomende variant is nu
Yellow 36 (of EU-36). Deze kan op een of andere
manier beter overleven dan z'n soortgenoten, al
weten we op dit moment nog niet waarom dat zo is.
Om hier achter te komen hebben we een agressiviteitsonderzoek opgestart, waarvan we komende

2009
'Bedrijfszekerheid belangrijke reden
om voor Infinito te kiezen'

2010
'In de overgang van blad- naar
knolbescherming maakt Infinito
het verschil'

winter de eerste resultaten verwachten. Hopelijk
bieden deze handvatten om Yellow 36 beter te
begrijpen en ook beter onder controle te krijgen.
Een andere genetische variant die steeds verder
oprukt is Darkgreen 37 (of EU-37). Darkgreen 37
is het 'agressievere neefje' van Green 33 - de variant
die een aantal jaren geleden sterk vertegenwoordigd
was vanwege zijn ongevoeligheid voor de werkzame
stof fluazinam. Inmiddels hebben we Darkgreen 37
ook getest op gevoeligheid voor fluazinam en blijkt
deze eveneens verminderd gevoelig.''

'Uiteindelijk doel is om te komen tot een
stammen-gericht, preventief spuitadvies',
lees het volledige interview op:
www.agro.bayer.nl

2011
'De flexibele dosering van Infinito wordt
breed gewaardeerd in de praktijk'

IN AARDAPP

PYHYTOPHTHORA...

Bladziekten en verschi j n
Aardappelziekte (Phytophthora infestans)

Phytophthora kan zowel bladeren als stengels en knollen aantasten. Op de blaadjes worden eerste waterige, later

Typisch voor Phytophthora is het witte schimmelpluis ('baard') aan de onderkant van het blad. Dit zijn sporendragers

grijsgroene vlekken (lesies) zichtbaar. Deze vlekken zijn vaak het eerst te vinden op bladranden en bladpunten. Ideale

waaraan sporen kunnen ontstaan, die voor de verdere verspreiding van de aardappelziekte zorgen. Het schimmelpluis

omstandigheden voor een infectie zijn een periode met hoge relatieve luchtvochtigheid van 8 tot 10 uur, gevolgd door

breidt zich snel uit; binnen een dag verkleurt het sporulerende deel van de lesie van groen naar bruin. De lesie breidt

een periode met vrij water (regen/dauw) op bladeren en stengels van 4 tot 5 uur bij een temperatuur van 15 - 20°C.

zich uit totdat het hele blad is aangetast.

Alternaria (Alternaria solani en alternata)

Alternaria is een warmteminnende schimmel die met name het blad aantast. Er bestaan twee varianten: Alternaria

Kenmerk van Alternaria zijn de kleine, vaak iets hoekige, bruinzwarte vlekken (tot 2 cm) met daarin concentrische

solani en Alternaria alternata, waarvan alleen A. solani primair bladvlekken kan veroorzaken. A. alternata komt wel op

ringen. Als de vlekken zich uitbreiden op het blad is er vaak een smalle chlorotische ring rondom de vlek te zien.

het blad voor, maar richt in het algemeen weinig schade aan. Ook knolinfecties kunnen voorkomen. Deze zijn vaak het

Deze wordt veroorzaakt door toxinen die door de schimmel worden afgescheiden om het gezonde plantweefsel te

gevolg van knolbeschadiging tijdens de oogst onder zeer droge omstandigheden.

beschadigen.

Grauwschimmel (Botrytis cinerea)

Verwelkingsziekte (Verticillium dahliae)

Grauwschimmel - of Botrytis - komt vooral tegen het eind van het groeiseizoen voor. Kemerkend is dat een aantas-

Verwelkingsziekte is te herkennen aan de eenzijdige verkleuring van het blad. Aangetaste bladeren zijn enigszins slap,

ting vrijwel altijd vanuit de bladpunt plaatsvindt. Grauwschimmel ontwikkelt zich vooral bij vochtig weer. Er is dan

afgestorven stengels ogen loodkleurig. Verticillium blijft in de grond over als microsclerotiën, die jarenlang vitaal blijven.

een grauw, sporulerend schimmelpluis te zien op het aangetaste weefsel. De schade door grauwschimmel is in de regel

Deze kiemen in het voorjaar, waarna de schimmel via de wortels de plant binnendringt. Droogte, hoge temperaturen en

gering.

een beperkt aanbod van stikstof bevorderen het optreden van de ziekte.

APPELEN

of toch niet?

hi j nselen in aardappelen

Bij zonnig weer drogen de lesies snel in tot bruinzwarte, scherp begrensde vlekken. Ook stengels kunnen worden aangetast
door Phytophthora. Stengellesies ontstaan meestal door infectie van een bladoksel of door uitgroei van een geïnfecteerde
moederknol. Ook kan de schimmel via aangetast blad de stengel 'binnengroeien'. Stengellesies zijn meestal langwerpig en
grauwbruin van kleur en blijven veel langer in het gewas zichtbaar dan bladlesies.

Alternaria-aantastingen komen vooral voor op oudere bladeren en worden vaak pas vanaf het begin van de afrijping
goed zichtbaar. Infecties ontstaan meestal bij regen na een droge periode. Daarna duurt het zo'n 6 tot 8 dagen voordat
een aantasting zichtbaar is. Rassen verschillen sterk in gevoeligheid voor aantasting van blad en knol.

Wel of niet Phytophthora?
Niet helemaal zeker of de aantasting het gevolg is van Phytophthora? Doe enkele aangetaste blaadjes in een plastic
zakje en voeg een paar druppels water toe. Leg het zakje weg bij kamertemperatuur (ongeveer 20°C). Als de volgende dag wit schimmelpluis aan de onderkant van de blaadjes zit, is het Phytophthora.

Alternaria of ozonschade?
Bladvlekken blijken relatief vaak het gevolg van schade door ozon. Ozonschade is een reactie van het blad op
een te hoog onzongehalte. Het ontstaat vaak na een plotselinge overgang van een warme periode (veel zon,
weinig wind) naar een een periode met regen (of beregening). Ozonschade is op het oog niet te onderscheiden

Magnesiumgebrek

Bladvlekken of -aantastingen kunnen ook het gevolg zijn van magnesium- of mangaangebrek. Bij magnesiumgebrek
wordt het blad tussen de nerven eerst lichtgroen tot geel, waarna er bruinzwarte vlekjes rondom de nerven ontstaan
(foto). Magnesiumgebrek is vooral te vinden in oudere bladeren. Mangaangebrek lijkt veel op magnesiumgebrek;
verschil is dat de verkleuring vooral in de topbladeren te vinden is.

van Alternaria.

Schimmelziekte of virus?
Sommige virussen - vooral Y-virus - kunnen vlekjes en necrose op de bladeren achterlaten.
Vaak gaat dit samen met mozaïek- en krinkelsymptomen. Bij hoge temperaturen komen vlekken en necrose
duidelijker naar voren.

Foto's: Bayer Crop Science, NAK, HLB

ZO GING DAT TOEN...

PHYTOPHTHORA-BESTRIJDING IN DE JAREN '50
De strijd tegen Phytophthora is van alle tijden. Uit het recente verleden zijn vooral de jaren 1998, 2007, 2014 en 2016 berucht; maar hoe was dat bijvoorbeeld net
na de Tweede Wereldoorlog, toen de kennis over ziekte nog niet zo groot was en er amper gewasbeschermingsmiddelen waren? Aardappel Koerier sloeg er
een aantal oude documenten op na en zag dat de berichtgeving over 'de aardappelziekte' of 'het kwaad' ook toen al flink wat pagina's in beslag nam.
Met name 1951 en 1952 waren 'zeer ernstige phytophthorajaren'. Een kleine bloemlezing uit die jaren.

Inzicht via schriftelijke enquêtes...
,,In verband met de radioberichtgeving van het
K.N.M.I. te de Bilt omtrent het optreden van aardappelziekte werd in 1951 en 1952 onder een groot aantal
telers een enquête gehouden ...(...)... en werden resp.
ca. 600 en 500 ingevulde formulieren terugontvangen.

gemiddelde opbrengst van 30.000 kg/ha en
een gemiddelde prijs van fl. 5,- per 100 kg geschat
worden op fl. 75,- per ha. Bij de tegenwoordige
prijzen van de aardappelen is bestrijding dus beslist
lonend.''

Koperoxychloride was populair
,,Het percentage percelen waarop koperoxychloride
is aangewend, is de afgelopen jaren zeer constant.
Het gebruik van koperoxyduul is in 1953 flink
afgenomen en dat van colloïdale kopermiddelen
juist toegenomen.''

Bron: Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag,
data

mei

juni

juli

augustus

1951

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25 31

1952

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25 31

Rood = kritieke weersomstandigheden

Zoals uit de tabel blijkt waren de waren de eerste kritieke data in 1952 ca. 10 dagen vroeger dan in 1951. In
beide jaren kwamen kritieke dagen voor in de regenrijke augustus maand ...(...)... Bij de oogst kwam in
1951 veel knolaantasting voor, vooral in Zeeland bij
Bintje. Partijen met 25% zieke knollen waren geen
uitzondering... (…)... Ook later in opslag viel het
percentage zieke knollen sterk tegen.''

type bestrijdingsmiddel

augustus 1951

Twee tot vijf behandelingen per seizoen
,,...(...)... In de zeekleigebieden waren de meeste
kritieke periodes en is de bestrijding veel intensiever geweest. Het gemiddelde aantal behandelingen
bedraagt hier vijf, in tegenstelling tot de zandgebieden
waar gemiddeld maar twee keer een behandeling is
toegepast. ...(...).. ook zijn in de zeekleigebieden bijna
alle percelen reeds éénmaal of vaker behandeld vóór de
eerste aantasting op het perceel werd geconstateerd.''

gem. aantal

Bron: Jaarboek 1951 -1952 (Wageningen UR)

1952

behandelingen
per seizoen

1951

1952

1953

koperoxychloride

82

81

81

koperoxyduul

4

11

4

coll. Kopermiddelen

0

2

11

Bordeauxse pap

3

1

1

Bourgondische pap

4

3

1

0

2

3

7

0

0

ethyleen
bisdithiocarbamaten
onbekend

Bron: Jaarboek 1952 -1953 (Wageningen UR)

percentage
preventief
behandelde
percelen

Zeekleigebieden
zuid

4

95

midden

5

98

noord

5

71

totaal

5

84

Zandgebieden

(Foto: Loonbedrijf Tamminga, Harkstede)

''Drie maal sproeien voor fl. 84,- per ha'
,,Het jaar 1951 zal bekend blijven als een echt
Phytophthora-jaar. Wanneer we de polders ingaan,
zien we naast 'zwarte' aardappelvelden, waarvan het
loof geheel is afgestorven, ook aardappels staan die
het loof nog groen hebben behouden. Hiermee wordt
duidelijk welke grote betekenis het bespuiten der
aardappelen met koperhoudende middelen heeft...(...)
Bespuiting van het gewas met koperpreparaten kan
grote schade voorkomen. Wél gaat dit bespuiten met
kosten gespaard, doch deze worden in 't algemeen en
zeker dit jaar ruimschoots vergoed door de meerdere
en betere opbrengst...(...)
Volgens berekeningen van het LEI bedragen de
kosten (sproeimiddelen en loon en afschrijving
machines) bij drie maal sproeien fl. 84,- per ha.
Doch de oogstderving door ontijdig afsterven
van het loof en door aantasting van de knollen, inclusief het arbeidsloon voor het uitzoeken, kan bij een

2012
'Lage milieubelasting van Infinito telt
steeds meer mee bij middelenkeuze'

zuid

2

50

midden

2

noord

2

36

totaal

2

47

(Foto: Delvano)

KENNIS WERD
STEEDS GROTER...

Bron: Jaarboek 1952 -1953 (Wageningen UR)

Minder spuiten, meer vernevelen
,,Het vernevelen bij de Phytophthorabestrijding vindt
hoe langer hoe meer ingang. Uit proeven is gebleken
dat het mogelijk is, behalve door bespuiting met 800 1000 l per ha, ook met verneveling in 100 l en 50 l per
ha het gewas in voldoende mate te beschermen...(...)...
Vóór 1952 werd nog betrekkelijk weinig verneveld. In
1952 werd reeds 21,3% en in 1953, 40% van het aantal
percelen op deze wijze behandeld.

1952 percentage vernevelde percelen
Zeekleigebieden

Zandgebieden

zuid

45

zuid

32

midden

43

midden

noord

23

noord

43

totaal

40

totaal

36

,,...(...)... Men heeft in Amerika geconstateerd dat
de schimmel vaak het eerst voorkomt op opslag
van weggeworpen Phytophthora-zieke knollen.
Het vernietigen van dit opslag heeft dus zeker
betekenis.''
,,Uit enquêtes ...(...)... blijkt dat Phytophthora
bijna elk jaar het eerst in één der provincies
aan de zeekust wordt geconstateerd, en wel in
veel gevallen in de kop van Noord-Holland. In
dit gebied worden in Broek-op-Langedijk en in
De Streek zeer vroege aardappelen verbouwd.
Aangezien het zeer gevoelige ras Eersteling hier
overheersend geteeld wordt, is het ook niet te
verwonderen, dat de aardappelziekte hier veelal
het eerst optreedt.''
Bron: Proefschrift 'Overwintering en epidemiologie van
Phytophthora Infestans', D.E. Van der Zaag, 1956

Bron: Jaarboek 1952 -1953 (Wageningen UR)

2013
'Infinito is voor het eerst
marktleider in het segment
phytophthorabestrijding'

'TELERS MOETEN ALERT ZIJN OP DE
NIEUWE, AGRESSIEVE KLONEN'
Phytophthora-onderzoeker Kessel benadrukt meerdere keren dat aardappeltelers extra alert moeten zijn
op de nieuwe, agressieve klonen die eraan zitten te komen. ,,Het is nu al zo dat telers in een regenachtige
periode, infectie bijna niet meer kunnen voorkomen. Zeker niet in de fase van snelle loofgroei. Die wedstrijd
kunnen we met de gangbare aanpak niet meer winnen. De verzameling phytophthorapopulaties is als een
peloton wielrenners. Telkens gaat er weer een nieuwe, sterkere variant voorop fietsen, terwijl de langzaamste afvalt. Daardoor is Phytophthora beduidend agressiever, of sneller, dan vroeger. In de jaren ’80 was de
latente periode (de periode tussen het landen van een spore op een aardappelblad tot de vorming van een
nieuwe spore, red.) van Phytophthora nog 7 tot 10 dagen. Tegenwoordig heeft de ziekteverwekker daar
nog maar 2 tot 3 dagen voor nodig. En over een tijdje kan hij het waarschijnlijk nog sneller.''

IPM 2.0 - aanpak
Met alleen een chemische aanpak, gaan telers de
strijd tegen de aardappelziekte volgens Kessel verliezen. Een meer duurzamere aanpak is niet alleen
een wens van de maatschappij en van de sector zelf,
maar is zelfs bittere noodzaak om in de toekomst
aardappelen te kunnen blijven telen, stelt de onderzoeker. Zo’n nieuwe gewasbeschermingsstrategie ligt
al op de plank in Wageningen. De IPM 2.0-aanpak,
zoals hij wordt genoemd, wordt inmiddels in een
Europees project verder uitgewerkt. De strategie rust
op drie pijlers: het gebruik van resistente aardappelrassen, het monitoren van de ziekteverwekker (welke
kloon is in het veld actief?) en het gericht inzetten
van chemie (niet spuiten tenzij…).
Jarenlang is er vanuit het Parapluplan - opgezet door
de sector zelf - en daarna vanuit het project Durph,
gewerkt aan goede resistenties. Dat heeft onder
andere rassen opgeleverd, waar met behulp van
genetische modificatie resistenties zijn ingebouwd.
Europese regels en maatschappelijke weerstand laten
dat echter niet toe. Ook ging er afgelopen zomer
een streep door de inzet van de Crispr-Cas techniek,
waarmee nog preciezer de genetische eigenschappen
van de plant aangepast kunnen worden, zonder dat
er DNA wordt toegevoegd. Het leek de ideale oplossing, maar ook deze techniek wordt gezien als een
GMO en kreeg vooralsnog geen uitzondering op de
regels. ,,De regelgeving rond GMO staat duurzaamheid in de weg'', is de conclusie van Kessel.

Resistenties beschermen
Resistentie is de basis onder de IPM2.0 aanpak. Nu
het aanpassen van bestaande rassen niet mogelijk
is, zijn de pijlen daarom nu gericht op de resistente
rassen die langs de klassieke weg zijn veredeld. Ook
daar heeft Wageningen UR met haar kennis van
resistentiegenen aan bijgedragen. Inmiddels liggen
er meerdere bruikbare rassen in het winkelschap
en dat worden er de komende jaren nog meer. De
biologische sector legde afgelopen jaar in een convenant met afnemers vast, dat er in het jaar 2020
alleen nog maar robuuste rassen te koop zullen zijn.
,,Veredelaars hebben flink vooruitgang geboekt. Toch
moet ook de biologische sector aan de slag met IPM'',
zegt Kessel. ,,Biologische telers kunnen niet ingrijpen met gewasbeschermingsmiddelen om de ziekte
te bestrijden. Zij moeten daarom extra alert zijn op
aantasting in resistente gewassen, om te voorkomen
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'Combinaties met Infinito zijn
gemakkelijk, sterk en betrouwbaar'

dat resistenties op grote schaal worden doorbroken. Zeker nu de resistenties veelal nog op één
gen berusten, kan dat snel gebeuren. Het monitoren
van de phytophthorapopulaties kan ze daarbij
helpen, omdat je dan de beperkingen van de
resistentiegenen kent en bijvoorbeeld de juiste
rassen bij het juiste teeltgebied kunt zoeken. En
als het nodig is, moet een aangetast gewas snel
(plaatselijk) worden doodgebrand. Het is heel
belangrijk om zuinig te zijn op de resistenties want
veel resistentiegenen zijn er niet. Er wordt wel
gezegd dat we er een stuk of twintig hebben, maar
als je bekijkt welke op elkaar lijken, dan houd je er
eigenlijk maar een stuk of zeven over. Resistenties
moet je beschermen. Biologische telers moeten zich

Samen met promovenda Florencia Lucca uit Argentinië bekijkt
Geert Kessel enkele bakken met stukken aardappelblad, die in
belichte rekken langs de wand staan. Ze zijn besmet sporen
van in de praktijk veel voorkomende phytopthoraklonen. Lucca
onderzoekt de agressiviteit van de phytophthorastammen
EU36 en EU37 die in Nederland oprukken.

'Telers kunnen resistenties
beschermen, door op kritieke
momenten te spuiten'
daar goed van bewust zijn.''
Ook in de gangbare landbouw kunnen resistente rassen
een enorme sprong voorwaarts betekenen. Daar kunnen telers de resistenties beschermen, door op kritieke
momenten te spuiten. ,,Dan moet je denken aan enkele
keren per jaar'', aldus Kessel. ,,Dat betekent een
enorme reductie van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en een flinke kostenbesparing voor de teler.
Chemie speelt dus een kleinere rol, maar wel een heel
belangrijke.''

Drive-in McDonalds
Hoe zet je die resistente rassen het beste in en hoe
verspreidt de ziekteverwekker zich in een gebied waar
meerdere resistente rassen worden geteeld? Dit jaar
promoveerde Francine Pacilly in Wageningen op een
modelstudie naar het inzetten van resistente rassen.
Op zich zit je bij het gebruik van een resistent ras
safe, stelt Kessel. De kans dat er een mutant voorbij
komt die de plant kan aantasten is klein. Er moet
dan eerst in de buurt van het perceel een mutant ontstaan. Dat kan alleen op vatbare, aangetaste planten.

Maar, als dat gebeurt, en de resistentie is doorbroken, dan gaat het ook gelijk goed mis, volgens
Kessel: ,,Dan wordt zo’n resistent veld een soort
drive-in McDonalds. De mutant heeft dan het
alleenrecht en is er niets of niemand die hem
meer tegenhoudt.''
Pacilly rekende door wat het effect is als er op
grotere schaal gebruik zou worden gemaakt van
resistente rassen. Zij zag dat agressieve varianten
van Phytophthora zich sneller kunnen verspreiden naarmate er meer resistente rassen worden
geteeld. Maar, wanneer 50 procent van het areaal
uit resistente rassen bestaat neemt die kans weer
af, blijkt uit haar modelstudie. ,,Dat is sneller dan
we hadden verwacht'', zegt Kessel. Het bewijst volgens hem dat het gebruik van resistente rassen tot
een robuuste aanpak leidt. En die aanpak wordt
nog robuuster, zodra er meerdere resistentiegenen in een ras worden gecombineerd. ,,Van bijna
niet meer te bestrijden, wordt de beheersing van
phytophthora straks ineens een stuk makkelijker.
Al wordt het wel een stuk kennisintensiever.''
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'Specialisten waarderen Infinito 'zeer
hoog' op blad- en knolbescherming'

'Infinito houdt Phytophthora onder
controle, ondanks extreme ziektedruk'
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,,Her en der heb ik wat
bladschade die lijkt op
Phytophthora. Maar het zou
ook Alternaria-, luizen- of
spuitschade kunnen zijn; dat
is in dit gewasstadium best
lastig te zien.''

,,We waren denk ik net even
iets te losjes met de bladbescherming, al hebben we dat
met een middelencombinatie
met Infinito wel weer recht
kunnen trekken.''

,,Na een vrij makkelijk
spuitseizoen is er de laatste
weken toch weer wat druk
ontstaan. Om knolinfecties
te voorkomen zitten we er
daarom nog even strak op.''

,,In een hoekje of op de
kopakker vind je heel soms
een enkel aangetast blaadje.
Maar dat mag zo op het eind
van het seizoen eigenlijk geen
naam hebben.''

Hans Eelderink, akkerbouwer
in Zelhem (Gld.)

Wim Straver, akkerbouwer in
Almkerk (N-Br.)

Robert Kort, akkerbouwer in
Kudelstaart (N-H).

Harm Jan en Bé Panman,
akkerbouwers in Tweede
Exloërmond (Dr.)

PUZZEL MEE EN WIN EEN
DINER VOOR TWEE!
Houdt u van lekker eten en drinken in een goed restaurant? Los dan de onderstaande woordzoeker op! Uit de goede inzendingen worden drie winnaars
getrokken. Zij krijgen elk een dinerbon ter waarde van €150.
De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
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Bedrijf + aantal ha. aardappelen:

De oplossing van de woordzoeker is:

Stuur de ingevulde bon uit deze krant in een ongefrankeerde envelop naar:
Bayer CropScience SA-NV
T.a.v.: Aardappel Koerier
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Antwoordnummer 55074 - 3640 WB Mijdrecht
Actievoorwaarden:
Deze prijsvraag loopt van 25 oktober t/m 25 november 2018. Uit de goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken.
Deze prijswinnaars krijgen tussen 25 november en 15 december bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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'Infinito beschermt nieuw gevormd blad
uitstekend na late regenperiode'

'We werken nu tien jaar met Infinito en
zien dat dit middel het altijd goed doet'

Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 231
NL-3640 AE Mijdrecht
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als
schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste
weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en
toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product, resp. gegevens
over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.
Bayer Crop Science aanvaart geen enkele
verantwoordelijk over gepubliceerde uitspraken
en/of meningen. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van Bayer Crop
Science SA-NV.
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2019
'Hoe het seizoen ook verloopt,
met Infinito zijn uw aardappelen
optimaal beschermd'
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