
Terugblik op het 
aardappelseizoen 2015 



Het WEER van 2015 in een notendop 

o relatief zachte, natte winter 

o droog, zeer zonnig (schraal?) voorjaar 

o warme, droge en zonnige zomer 

o ‘normale’ herfst 
 
 

o lente in december… 
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kans op doorwas? 

problemen met bladluizen? 

veel Alternaria? 
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vrij veel infectiebronnen, 
vanaf 2de helft april 

cv. Première, 27 mei 2015 







regionale spreiding infectiekans 
groen = geen of zeer laag risico 

20 mei 

9 juni 

OPKOMST BEWAARAARDAPPELEN 
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Wat valt er aan te doen? 

• Inductie voorkomen of verkleinen 

– Rassenkeuze 

– Optimale gewasontwikkeling 

• potermaat, plantafstand, rotatie, … 

– Tijdig beregenen 

– Matig met stikstof 

 

• Symptomen beheersen 

– Secundaire groei afremmen → maleïnehydrazide (MH) 



Remt de celdeling, dus ook kiem- en scheutvorming en secundaire knolletjes 
 kiemremmer en opslagbestrijding 

De voorwaarden voor toepassing luisteren nauw: 

80% van de knollen zijn reeds groter dan 35 mm: 
CONTROLEREN! 

 kleine scheuten of secundaire knolletjes < 10 mm: 
CONTROLEREN! 

 vitaal gewas, geen stress, goed transport mogelijk 

 temperatuur < 25 °C, min. 12 u (liefst 24 u) droog na toepassen 



opvolging groeicurve | september 2015 

• Bintje: symptomen op alle percelen 

– grote variabiliteit 

– 3 op 5 percelen met matige symptomen 
behandeld met MH: meestal gunstig resultaat 

• effect op sortering, vorm, OWG en frietkwaliteit 

• Voor het eerst ook in Fontane, vanaf eind aug 

– vooral popperigheid, maar ook secundaire knollen 
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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? 
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2013, ‘14 en ‘15: opvolging van > 120 percelen per seizoen, diverse 
veldproeven,  > 400 waarnemingen, > 250 bladstalen, > 200 isolaten: 

wat leert het ons over alternaria? 

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



Enkele (voorlopige...) conclusies 
2013 - 2014 - 2015 

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

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

 de verspreiding van de ziekte (in een perceel, tussen percelen) 
is veel trager in vergelijking met de aardappelziekte; niettemin 
kunnen – in afrijpend gewas - bladvlekken snel toenemen en 
een gezond blad vernielen binnen 8 tot 10 dagen. 



laag gemiddeld niveau van aantasting 
late start epidemie, ca. 30/8, maar soms explosieve ontwikkeling 
(onbehandelde percelen: 1 tot 9% [75% !] , 10 september) 

alternaria 2015 



Onbehandelde Bintjes in proeven 2015: eerste aantastingen 
waargenomen in de laatste week van augustus, explosieve 

ontwikkeling 1ste helft september   





Onbehandeld veld (Bintje) - Kruishoutem, 10 sep 2015 



 

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) 





Prediction is very difficult, 

especially about the future 

      Niels Bohr 

“ 


