
2014: kroniek van een aangekondigd 
plaagjaar? 





P. infestans overwintert in knollen 

veel overlevende knollen   =   veel aardappelziekte 

geen overlevende knollen   =   geen aardappelziekte ?? 

hoe minder overlevende knollen, hoe minder 
(vroege) aardappelziekte… 



winter gem. T° 
(°C) 

vorstdagen (*) 
(min T° < 0 °C) 

winterse dagen (*) 

(max T° < 0 °C) 

2007 6,6 16 0 

2008 5,6 23 1 

2009 2,4 41 5 

2010 1,8 45 18 

2011 2,9 42 13 

2012 4,0 23 14 

2013 2,9 42 14 

2014 6,3 4 0 

(*) maanden december, januari en februari | bron: KMI Ukkel 
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Webapplicatie 
aardappelziekte 

 alle info meermaals per dag actueel 

weersgegevens van nabije weerstations 

 gedetailleerde regionale weersvoorspelling (+ 96 u) 

 registratie van percelen en bespuitingen 

berekening van de bescherming 

RISICO op aantasting, per perceel, voor de komende 3 dagen 



Alternaria 



 Uitgebreide opvolging van percelen in gans Vlaanderen 
 Veld- en laboproeven 
 Identificatie en analyse 

 Ontwikkeling en implementatie van een adviessysteem 



Analyse van bladvlekken op het voorkomen van 
A. solani  |  seizoen 2014 (n = 168) 
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Waarnemingen alternaria (A. solani na analyse) 
in Vlaanderen | seizoen 2014 



Waarnemingen alternaria (A. solani na analyse) 
in Vlaanderen | seizoen 2014 



 aantastingen A. solani  en afrijping | seizoen 2014 



Waarnemingen alternaria 
seizoen 2014  |  regio Kust 



Waarnemingen alternaria 
seizoen 2014  |  regio West 



Waarnemingen alternaria 
seizoen 2014  |  regio Kempen 



Waarnemingen alternaria 
seizoen 2014  |  regio Oost 



28/7/2014 16:10 

28/7/2014 16:16 

28/7/2014 16:17 

geen zichtbare aantastingen tot 5 augustus 
eerste ziektevlekken waargenomen op 6 augustus 
epidemisch verloop vanaf 20 augustus 



1/9/2014 12:10 



2/9/2014 17:42 



3/9/2014 17:28 



4/9/2014 16:18 



9/9/2014 08:50 



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 aantasting van ca. 2% 
tot volledig vernield blad 

in 8 dagen tijd. 



fungiciden veldproef 

nr. fungicide(n) behandeling (ABCD …) 

1 onbehandeld 

2 TANOS SC + SHIRLAN E F G H I J K L M 

3 TERMINETT WG E    G     I   K 

4 NARITA EC E    G     I   K 

5 CARIAL STAR SC / AMISTAR SC E    G     I / K     M    O 

treatment date

E 16 jul 2014

F 23 jul 2014

G 30 jul 2014

H 5 aug 2014

I 13 aug 2014

J 20 aug 2014

K 27 aug 2014

L 2 sep 2014

FDR (%)

Object 02 sep

1 12.250

2 0.004

3 1.276

4 0.003

5 0.008



Significante verschillen tussen 
de onbehandelde veldjes en de 
behandelingen voor wat betreft 

het verloop van de aantasting en 
de eindaantasting 

… 



...maar geen significant 
verschil voor wat 

betreft opbrengst 
(totale opbrengst en 

+50 mm) 

Is A. solani alleen verantwoordelijk voor de (niet-significante) 
opbrengsdaling,  

of spelen andere factoren mee? 



In de onbehandelde veldjes werden nogal wat afgestorven (holle) stengels 
waargenomen, met snelle verwelking en afsterven van alle bladeren op de stengel 
tot gevolg, onafhankelijk van de ernst van Alternaria aantastingen: 

• Sclerotinia? 
• Botrytis? 
• ?? 

object # afgestorven stengels op 28 aug 

1 62.5 

2 35.8 

3 20.5 

4 35.3 

5 34.3 

 alternariamiddelen hebben een zeer 
breed spectrum, met een werking 
tegen een zeer groot aantal 
schimmelziekten. 



 in ons klimaat lijken de vitaliteit en het groeistadium van het gewas minstens even 
belangrijk als de weersomstandigheden en de aanwezigheid van sporenbronnen. 

 afrijping (of rijpheid van de knollen) lijkt een voorwaarde te zijn voor een (epidemische) 
ontwikkeling van Alternaria solani in een normaal groeiend, stressvrij aardappelgewas. 

 de verspreiding van de ziekte (in een perceel, tussen percelen) verloopt veel trager dan bij 
de aardappelziekte; niettemin kunnen bladvlekken snel groeien en een gezond blad 
vernietigen in 8 à 10 dagen tijd. 

 in een afrijpend gewas geven zelfs ernstige aantastingen geen aanleiding tot significant 
opbrengst- of kwaliteitsverlies ; andere (afrijpings)ziekten spelen in dit stadium een even 
belangrijke rol. 

 de combinatie van Shirlan en Tanos geeft een duidelijke synergie in de werking tegen 
Alternaria. 

enkele voorzichtige en voorlopige conclusies 
over Alternaria in seizoen 2014 (en 2013) … 


