
“IPM = Informatie”
Aardappelziekte

(P. infestans)
Alternaria
(A. solani)



2013 – ’17: vijf seizoenen intensieve opvolging

▪ 2017: werd uiteindelijk een ‘normaal’ 
alternaria -seizoen..

• (zeer) late start van aantastingen
• toename van A. solani tegen einde seizoen
• epidemische uitbreiding enkel in sterk afrijpend gewas
• geen effect op opbrengst en sortering

ALHOEWEL …

▪ 2017: een allesbehalve ‘normaal’ groeiseizoen..
• (zeer) hoog waterdeficit: was er een invloed van stress op 

het optreden van alternaria?
• hoe reageerde het adviesmodel op deze 

groeiomstandigheden?
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= aandeel van A. solani (%) in de analyse van verzamelde ‘alternaria’-bladvlekken

 late start aantastingen  toename einde seizoen  afrijpend gewas





juni / juli 2017: toegenomen vatbaarheid door 
droogtestress?
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Bladnaturen

May 4.3

June 4.6

July 7.7

August 11.2

September 14.4

Total 9.3
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Gemiddeld aantal uren per dag met bladnat - 2017



▪ Het aardappelgewas was zeker blootgesteld aan 
droogtestress: wat was het effect op aantastingen 
door Alternaria?
• zeer moeilijk in te schatten

▪ We kunnen de vraag ook omdraaien:
• welke stressfactor moeten we in rekening brengen om het 

ziektemodel te laten overeenstemmen met de vele 
waarnemingen (percelen, proeven, onbehandeld gewas)?

juni / juli 2017: toegenomen vatbaarheid door 
droogtestress?



start bescherming aantasting (%)

28 aug 0.9

4 sept 25.6

11 sept 24.1

onbehandeld 37.5







rekening houdend met  een toename van de vatbaarheid
van het gewas met +33% :



▪ We kunnen de vraag ook omdraaien:
• welke stressfactor moeten we in rekening brengen om het 

ziektemodel te laten overeenstemmen met de vele 
waarnemingen (percelen, proeven, onbehandeld gewas)?

➢een toename van de vatbaarheid van het gewas met 
+33% in het ziektemodel, stemt overeen met de 
waarnemingen in onbehandeld gewas 

➢ tijdens het seizoen werd - voor het advies - rekening 
gehouden met een toename van +50%

juni / juli 2017: toegenomen vatbaarheid door 
droogtestress?





Gebruik van fungiciden - 2016



Gebruik van fungiciden - 2017



 Nog veel ruimte voor verbetering, zónder 
verhoogd risico

 De toename van mutaties met verminderde 
gevoeligheid voor veel fungiciden, is verontrustend

Een betere timing van de gewasbescherming,
aangepast aan de werkelijke ziektedruk,
in combinatie met een goed antiresistentie-
management, is noodzakelijk voor het
behoud van werkzame middelen.

Huidige praktijk vs. een IPM-aanpak





 gemiddeld spuitinterval volgens advies:
➢ tot eind juni: 12,0 dagen
➢ juli: 7,5 dagen
➢ augustus: 6,8 dagen

 19 juli: eerste aantastingen in aardappelopslag
vanaf 29 juli: ook in praktijkpercelen



aardappelziekte
web applicatie

www.PCAinfo.be

✓weersgegevens van de (4) meest nabije weerstations

✓alle informatie om de 3 uur geactualiseerd

✓gedetailleerde (per uur) regionale weersvoorspelling (+ 96 u)

+ registratie van percelen en bespuitingen

+ berekening van de bescherming

+ berekening van het RISICO tot 3 dagen vooruit

http://www.pcainfo.be/


Nieuw logo
Oud logo => nieuw logo

bedankt voor de aandacht!


