
aardappelziekte:
risico beheersen met up-to-date en perceelsgerichte info 
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persoonlijke login

aanmaken van percelen

 registreren van bespuitingen

weersgegevens van de 4 
dichtstbijzijnde weerstations

 regionale weersvoorspellingen

1



spreiding van infectiekansen

dagelijks, op basis van 48 weerstations

 tot +96 u met weersvoorspelling

 klikken voor detailweergave
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lokale infectiekansen, per dag

 gedetailleerd ziektemodel

 op basis van weersgegevens +
beschikbare sporen

 rekening houdend met cultivar-
gevoeligheid
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toestand gewasbescherming

gewasgroei + effect van bespuitingen

op basis van dosis en eigenschappen 
 slijtage (duurwerking) en afregening

 terugwerking kort na infectie

 bescherming nieuwe groei
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risico!

 combinatie van infectiekans en

bescherming van het gewas

het voorspelde risico tot + 3 dagen laat

toe om tijdig en optimaal te beschermen
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weersgegevens en -voorspelling

 bijkomende info: neerslag en temperatuur 
voor de 4 gebruikte weerstations

 regionale voorspelling van neerslag / 
temperatuur
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dynamisch, steeds up to date

alle berekeningen worden

continu ververst

de oranje lijn geeft de

huidige datum (= vandaag)

aan in alle grafieken
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plaagsituatie in Vlaanderen

 korte adviestekst, update 2 x per week

 info over controlemaatregelen

 klikken voor uitgebreide tekst
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meldingen

 actuele kaart met

aantastingen (besmettingsbronnen)

 per soort infectiebron, cultivar en

graad van aantasting

 in rekening gebracht voor ziektedruk per regio

 klikken voor detailweergave
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Alternaria:
hoe preventief aanpakken

op basis van kennis en actuele info?



Voornaamste conclusies voor de praktijk
(2013 – 2016)

Afrijpingsziekte

Behandelingen:

 na bloei

 focus op einde teelt

Mutaties: sterk verminderde 
gevoeligheid QoI-fungiciden!

Adviesmodel in ontwikkeling



Fungiciden

FRAC Richtlijnen: “QoI fungiciden
enkel in menging met partners die
bijdragen tot een effectieve controle”

Twee vliegen in één klap?



Simulatie van het aantal vlekken veroorzaakt door A. solani

op basis van weersgegevens én rekening houdend met 

de afrijping van het gewas

vorming van 
sporendragers  

+ sporen

verspreiding 
(wind en 

regen)

kieming

infectie

vlekgroei

sporen-
potentieel

ziektecyclus
Alternaria solani



aardappelziekte én Alternaria:

risico beheersen met meer en betere info 


