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Polycyclische ‘schimmel’ziekten in aardappelen

Aardappelziekte
(P. infestans)

Alternaria
(A. solani)

weersfactoren!!
vatbaarheid gewas
besmettingsbronnen

weersfactoren
gewasstadium

rotatie

Welke info?

+ kennis van de gewasbeschermingsmiddelen: 
 beschermingsduur
 aandroogtijd en regenvastheid
 werking: preventief, curatief, nieuwe groei, knol…



Netwerk van 48 automatische
weerstations in Vlaanderen



Van weersgegevens naar ziektemodel

Meten van weer  vertalen naar ontwikkeling van de ziekte

 Empirisch
historische data van de ziekte vergelijken met de 
weersomstandigheden en uit de verbanden ‘regels’ opstellen.

 Fundamenteel of epidemiologisch
relaties (uit experimenten) vastleggen in formules die processen 
kwantitatief berekenen.
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aardappelziekte
web applicatie

https://advies.PCAinfo.be

 alle informatie om de 3 uur geactualiseerd

weersgegevens van de (4) meest nabije weerstations

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

+ registratie van percelen en bespuitingen

+ berekening van de bescherming

+ berekening van het RISICO tot 3 dagen vooruit

https://advies.pcainfo.be/






Alternaria spp. in aardappel
een toenemend probleem in Vlaanderen?

• middelen tegen P. infestans worden meer en 
meer specifiek

– gebruik van mancozeb e.a. daalt

• stikstofbemesting nauwkeuriger

• hogere (gemiddelde) temperaturen, meer 
extreem weer?



“Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak 
van Alternaria in aardappel” (2013 – 2018)
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2013 - 2016: opvolging van 100 tot >120 percelen per seizoen, diverse 
veldproeven,  > 400 waarnemingen,  gem. 300 bladstalen, > 200 isolaten:

wat leert het ons over alternaria?

wekelijkse beoordelingen + nemen van bladstalen (vlekken)
registratie van teeltmaatregelen en weersgegevens



zeer laag niveau van aantastingen
géén epidemische ontwikkeling
onbehandeld: 0,2% eind september

laag tot matig niveau van aantasting
epidemische ontwikkeling vanaf 20/8
onbehandeld: 0,1 tot 5% , 1ste week sep

laag gemiddeld niveau van aantasting
epidemische ontwikkeling vanaf 31/8
onbehandeld: 1 tot 9% [75%!]op 10 sept

laag gemiddeld niveau van aantasting
epidemische ontwikkeling vanaf 26/8
onbehandeld: < 2% op 8 september

2013

2014

2015

2016



Voornaamste conclusies
2013 – ‘16

 in ons klimaat spelen de fysiologische weerstand van het gewas en 
het groeistadium op z’n minst een even belangrijke rol als de 
weersfactoren en de aanwezigheid van inoculum.

 van de klimaatfactoren is bladnat verreweg de meest bepalende

 een ruimere aardappelrotatie heeft een significante invloed op de 
aantasting (tijdstip en ernst)

 voldoende afrijping van het gewas is een voorwaarde voor 
epidemische ontwikkeling in een normaal groeiend aardappelgewas.

 de verspreiding verloopt veel trager in vergelijking met de 
aardappelziekte; niettemin kunnen bladvlekken snel toenemen en 
een blad vernielen binnen 8 tot 10 dagen.

 in de populatie A. solani worden mutaties met verminderde 
gevoeligheid voor QoI- en SDHI-fungiciden in toenemende mate 
aangetroffen



28/7/2014 16:10

28/7/2014 16:16

28/7/2014 16:17

• 9 x sporen aangebracht vanaf 29 juni 2014

• géén zichtbare vlekken tussen 30/7 en 5/8

• eerste vlekken op 6 aug

• start epidemie op 20 aug







Voornaamste conclusies
2013 – ‘16

 in ons klimaat spelen de fysiologische weerstand van het gewas en 
het groeistadium op z’n minst een even belangrijke rol als de 
weersfactoren en de aanwezigheid van inoculum.

 van de klimaatfactoren is bladnat verreweg de meest bepalende

 een ruimere aardappelrotatie heeft een significante invloed op de 
aantasting (tijdstip en ernst)

 voldoende afrijping van het gewas is een voorwaarde voor 
epidemische ontwikkeling in een normaal groeiend aardappelgewas.

 de verspreiding verloopt veel trager in vergelijking met de 
aardappelziekte; niettemin kunnen bladvlekken snel toenemen en 
een blad vernielen binnen 8 tot 10 dagen.

 in de populatie A. solani worden mutaties met verminderde 
gevoeligheid voor QoI- en SDHI-fungiciden in toenemende mate 
aangetroffen





start epidemie: 



bloei (5/7 - 29/7)

bloei (10/8 – 2/9)



Voornaamste conclusies
2013 – ‘16

 in ons klimaat spelen de fysiologische weerstand van het gewas en 
het groeistadium op z’n minst een even belangrijke rol als de 
weersfactoren en de aanwezigheid van inoculum.

 van de klimaatfactoren is bladnat verreweg de meest bepalende

 een ruimere aardappelrotatie heeft een significante invloed op de 
aantasting (tijdstip en ernst)

 voldoende afrijping van het gewas is een voorwaarde voor 
epidemische ontwikkeling in een normaal groeiend aardappelgewas.

 de verspreiding verloopt veel trager in vergelijking met de 
aardappelziekte; niettemin kunnen bladvlekken snel toenemen en 
een blad vernielen binnen 8 tot 10 dagen.

 in de populatie A. solani worden mutaties met verminderde 
gevoeligheid voor QoI- en SDHI-fungiciden in toenemende mate 
aangetroffen



27/8/2014 14:28 28/8/2014 14:02

29/8/2014 16:25 2/9/2014 14:01

4/9/2014 13:17

van een niveau van aantasting van 2%
tot volledig vernield blad

binnen 8 dagen



1/9/2015 16:17

7/9/2015 16:17

3/9/2015 16:14

8/9/2015 16:15

9/9/2015 15:17

bladvlekken
Alternaria:
toename en
groeisnelheid



1/9/2015 16:20

7/9/2015 16:23

3/9/2015 16:15

8/9/2015 16:14

9/9/2015 15:24

bladvlekken
Alternaria:
toename en
groeisnelheid
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week weerstand -0,00798 0,4043 -4,16267

26 0,950 0,95

27 0,930 0,94

28 0,900 0,90

29 0,850 0,85

30 0,775 0,78

31 0,700 0,70

32 0,595 0,60

33 0,475 0,49

34 0,325 0,36

35 0,175 0,21

36 0,050 0,05

y = -0,008x2 + 0,4043x - 4,1413
R² = 0,9988

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

26 28 30 32 34 36

Weeknummer

Fysiologische weerstand

weerstand

vorming van 
sporendragers  

+ sporen

verspreiding 
(wind en 

regen)

kieming

infectie

vlekgroei

sporen-
potentieel

toevoegen van fysiologische
weerstand van het gewas
met invloed op de infectie

• bladnat
• temperatuur
• + gewasgevoeligheid!

(~ max. vlek-
grootte)





Simulatie van het aantal vlekken veroorzaakt door

A. solani op basis van gedetailleerde weersgegevens

(Kruishoutem 2015) én rekening houdend met de

afrijping van het gewas (~ toenemende vatbaarheid)
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Voornaamste conclusies
2013 – ‘16

 in ons klimaat spelen de fysiologische weerstand van het gewas en 
het groeistadium op z’n minst een even belangrijke rol als de 
weersfactoren en de aanwezigheid van inoculum.

 van de klimaatfactoren is bladnat verreweg de meest bepalende

 een ruimere aardappelrotatie heeft een significante invloed op de 
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aardappelziekte; niettemin kunnen bladvlekken snel toenemen en 
een blad vernielen binnen 8 tot 10 dagen.
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gevoeligheid voor QoI- en SDHI-fungiciden in toenemende mate 
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F129L mutatie in A. solani isolaten:
gevolgen voor de gevoeligheid t.o.v. QoI fungiciden

USA 
o 1999: erkenning azoxystrobine in aardappelen; 4 tot 6 (8) toepassingen praktijk
o 2000: eerste resistente isolaten gedetecteerd (Nebraska)
o snelle toename vanaf 2002 in alle aardappelgebieden, gemiddeld > 95% 

mutaties (op 4238 isolaten)

Duitsland
o detectie sinds 2005, toename tussen 2009-’11
o 36% mutaties op 203 isolaten (81 locaties)
o > 75% sinds 2014

Vlaanderen
o 2014: 10% mutante isolaten gedetecteerd
o 2015: 50% isolaten met F129L mutatie



F129L mutatie in A. solani isolaten:
gevolgen voor de gevoeligheid t.o.v. QoI fungiciden

Sterk verminderde gevoeligheid voor zowel strobilurines
(azoxystrobine, pyraclostrobine) – ongeacht de dosis - als
niet-strobilurine QoI-fungiciden (famoxadone, fenamidone)

 bovendien ook sterk verminderde gevoeligheid voor SDHI-fungiciden 
(boscalid)

Combinatie en afwisseling met 
breedwerkende contactmiddelen 
(mancozeb, chloorthalonil) is nodig

Soms effect van synergie,
bv. Tanos + Shirlan (proeven Duits-
land; eigen proeven 2014 en ‘15)



Fungiciden
2015



Fungiciden
2016

FRAC Guidelines: “QoI fungicides only in 
mixture with partners
contributing to the effective control”



Voornaamste conclusies voor de praktijk

Afrijpingsziekte!

Behandelingen:

 na bloei

 focus op einde teelt

Middelenkeuze: sterk 
verminderde gevoeligheid QoI-
fungiciden!

Adviesmodel in ontwikkeling


