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WEBAPPLICATIE AARDAPPELZIEKTE PCA 

SNEL STARTEN: 

1. GA NAAR DE PCA-WEBSITE www.PCAinfo.be EN MELDT U AAN MET UW 

GEBRUIKERSNAAM EN PASWOORD 

2. KIES IN DE MENUBALK ONDER “AARDAPPELZIEKTE” VOOR “PERCELEN” 

3. MAAK EEN NIEUW PERCEEL AAN: NAAM VAN HET PERCEEL, POSTCODE + GEMEENTE, TYPE 

LOCATIE – EN KIES “OPSLAAN”  

!! (X,Y COÖRDINATEN HOEFT U NIET IN TE VULLEN, LAAT DE “0” INGEVULD STAAN) 

4. SELECTEER HET PERCEEL IN DE LIJST EN KIES “TEELTEN” 

5. VOEG EEN AARDAPPELTEELT (= CULTIVAR + JAARTAL) TOE OP HET PERCEEL, MET PLANT- 

EN (INDIEN REEDS GEKEND) OPKOMSTDATUM 

6. KEER TERUG NAAR HET STARTSCHERM DOOR IN DE MENUBALK DE PAGINA 

“AARDAPPELZIEKTE/ADVIES” TE KIEZEN! 

7. UW PERCEEL KOMT (NA ENIGE TIJD) IN DE OVERZICHTSLIJST EN KAN OPGEVOLGD WORDEN: 

SELECTEER HET PERCEEL EN KLIK OP DE KNOP ‘DETAILS’, OF DOOR DUBBELKLIKKEN OP HET 

PERCEEL 

8. VOEG EEN BESPUITING TOE VIA DE LINK “BESPUITINGEN” IN DE LIJST MET PERCELEN 

TIP: voor percelen in dezelfde regio/gemeente die samen behandeld worden, 

volstaat het om 1 enkel perceel/teelt aan te maken 

 

INLEIDING 

De webapplicatie geeft u een zicht op de relevante, actuele en plaatsgebonden informatie die nodig is om 

op een beredeneerde manier Phytopthora infestans in aardappelen aan te pakken. 

➢ Relevant: in de achterliggende databank gebeuren heel veel berekeningen die de ontwikkeling van de 

ziekte of de evolutie van de gewasbescherming simuleren. Uit de grote hoeveelheid data wordt enkel 

die informatie getoond die de uiteindelijke beslissing (al dan niet beschermen) ondersteunt. 

➢ Actueel: om de drie uur worden gedetailleerde weersgegevens, afkomstig van een netwerk van meer 

dan 50 weerstations in Vlaanderen, verwerkt in het ziektemodel. Twee maal per dag worden ze 

aangevuld met voorspellingen per uur tot 5 dagen vooruit, per klimaatregio. 

➢ Plaatsgebonden: voor elke postcode wordt rekening gehouden met de meest nabije weerstations. 

  

http://www.pcainfo.be/
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STARTPAGINA VAN DE APPLICATIE: DE PAGINA “ADVIES” ONDER “AARDAPPELZIEKTE”  

De informatie op deze startpagina bestaat uit: 

1. Overzicht van uw percelen waarop in het huidige jaar een aardappelteelt staat: 

• naam van het perceel 

• datum, middel en dosis van de laatste bespuiting op dit perceel 

 de naam van het middel is eveneens een link naar de lijst met bespuitingen 

• het berekende risico voor de komende 5 dagen 

o per perceel kunt u de grafieken bekijken door te dubbelklikken, of door het perceel te 

selecteren en boven de lijst op “Details” te klikken 

2. Kaartjes per dag met de spreiding van infectiekansen in Vlaanderen, op basis van metingen in onze 

weerstations [groen = geen infectiekans | bruin = matig |rood = zware infectiekans] 

3. Actuele meldingen van aantastingen in kaart gebracht, per soort haard. 

4. Bijkomend advies Alternaria, zowel kort als uitgebreid (na doorklikken) 

Op de pagina "Percelen" kan de gebruiker eigen percelen aanmaken, en vervolgens een teelt (= 

aardappelcultivar + jaartal) ingeven en bespuitingen registreren. U kunt eventueel een perceel als 

standaard (default) instellen, dit wordt dan als eerste getoond in de overzichtslijst van de startpagina. 

PERCELEN BEHEREN 

Op de pagina "Percelen" (in het menu onder “Advies”) vindt u een module voor het aanmaken en beheren 

van percelen:

 

Met de knoppen bovenaan kunt u: 

• een nieuw perceel toevoegen 

• een perceel dupliceren 

 

https://advies.pcainfo.be/Webapplicatie%20AZ/3.%20Percelen%20beheren.aspx
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Via de link ‘Teelten’ of ‘Bespuitingen’ komt u respectievelijk bij de teelt (= aardappelcultivar én teeltjaar) 

of bij de lijst met bespuitingen voor het perceel. Selecteer de rij met het perceel om aan de rechterkant 

meer gegevens van het perceel te bekijken: 

 

• het adres (ligging) 

• of er eventueel ziekte vastgesteld werd (of reeds afgemeld) 

• de gekoppelde weerstations voor dit perceel  

 dit gebeurt automatisch, maar pas na toevoegen van een teelt voor dat jaar mét gekende 

opkomstdatum! 

• een link om deze gegevens van het perceel te bewerken, en een link om het perceel te verwijderen. 

EEN NIEUW PERCEEL AANMAKEN 

Bij het aanmaken van een perceel moet u minimum volgende gegevens invullen: 

• een unieke naam voor het perceel 

• de postcode en de gemeente waar het perceel gelegen is 

• de ligging van het perceel duidt aan of er verhoogd risico op aantasting is, of het perceel 'normaal' 

gelegen is. 

 OPGELET! kiezen voor een ligging met verhoogd risico kan leiden tot meer bespuitingen; kies dit 

enkel als er écht sprake is van omstandigheden die leiden tot een minder goed opdrogend gewas. 

• De (X, Y) coördinaten van het perceel hoeft u niet in te geven! Laat de “0” ingevuld staan. 
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In de loop van het teeltseizoen kan aangegeven worden dat er ziekte in het perceel wordt vastgesteld 

(datum en tijd worden daarbij automatisch ingevuld). Zolang deze melding aangevinkt blijft, wordt het 

perceel in de overzichtslijst met een rode kleur aangegeven. 

 OPGELET! het aanduiden van ziekte in het perceel heeft gevolgen voor de inschatting van het risico 

op dit perceel, en leidt tot een hoger aantal bespuitingen. Vink dit enkel aan indien echt nodig, en 

haal het vinkje weg indien de ziekte onder controle is (d.w.z. dat er geen verse vlekken meer 

bijkomen). 

Op het perceel kan nu een teelt geregistreerd worden (= seizoen + cultivar) en kunnen bespuitingen 

geregistreerd worden. 

 pas na aanmaken van een teelt met een gekende opkomstdatum worden de meest nabije 

weerstations aan een perceel gekoppeld (tot max. 4 weerstations, afhankelijk van de afstand). 

TEELTEN 

Een teelt op een perceel wordt samengesteld uit een jaartal (seizoen) + aardappelcultivar. Per teelt moet 

een plant- en opkomstdatum ingevuld worden, later eventueel een loofdodingsdatum. 

 

https://advies.pcainfo.be/Webapplicatie%20AZ/3.2.%20Teelten.aspx
https://advies.pcainfo.be/Webapplicatie%20AZ/3.3.%20Bespuitingen.aspx
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 zolang er geen opkomstdatum gekend is voor de teelt, worden er geen weerstations gekoppeld en 

geen berekeningen gemaakt voor het perceel!! 

 vul de datum van loofdoding is op het einde van de teelt, om de berekeningen aardappelziekte af 

te sluiten en de SMS berichten stop te zetten. 

AUTOMATISCHE VERWITTIGING PER SMS 

Een kort bericht per SMS kan worden verstuurd bij een verhoging van het risico voor het perceel in 

de komende dagen, bv. van laag naar matig of van matig naar hoog, en dit op basis van de 

voorspelde infectiekansen en de resterende gewasbescherming of onbeschermde nieuwe groei. 

Het bericht wordt eenmalig verstuurd (bij elke verhoging van risico). 

Enkel tussen 07u00 en 22u00 worden berichten verstuurd, met als afzender 8686. 

Een voorbeeld van een bericht vind je hieronder: 

"PCA AARDAPPELZIEKTE. OP UW PERCEEL ********* WORDT OP 28/07, 29/07 EN 30/07 

RESPECTIEVELIJK EEN LAAG, LAAG EN HOOG RISICO AANGEGEVEN!" 

 

Wenst u gebruik te maken van deze dienst? 

✓ Stuur dan een mail naar plaag@proefcentrum-kruishoutem.be met uw naam + GSM -nummer. 

Deze SMS-dienst wordt dan zo spoedig mogelijk geactiveerd. 

✓ Geef in het scherm PERCEEL – TEELT aan voor welk perceel (of percelen) u een SMS verwittiging 

wenst te activeren: 

 

  

mailto:plaag@proefcentrum-kruishoutem.be
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BESPUITINGEN 

De uitgevoerde bespuitingen (middel, dosis, datum + uur) worden op het perceel geregistreerd: 

 

 

Elke bespuiting in de lijst kan worden bewerkt of verwijderd via de respectievelijke link. 

Druk op de knop “Nieuw toevoegen” voor het ingeven van een nieuwe bespuiting. 

NIEUWE BESPUITING INGEVEN 

Bij het registreren van een bespuiting op een perceel moet volgende informatie ingegeven worden: 

• datum waarop de bespuiting werd uitgevoerd 

• het uur waarop de bespuiting beëindigd werd; dit is van belang voor slijtage en afregening van het 

middel, waarvan de berekening gebeurt op basis van uurgegevens 

• het toegepaste fungicide, te kiezen uit de lijst met erkende middelen 

https://advies.pcainfo.be/Webapplicatie%20AZ/3.3.1.%20Nieuwe%20bespuiting.aspx


 
7 

 ingeven van een bespuiting met 

een meerdere middelen gebeurt door 

dezelfde datum en tijd te kiezen voor de 

middelen in kwestie 

• toegepaste dosis per ha 

o bij keuze van een fungicide uit de 

lijst, wordt de erkende dosis (van...tot…) 

ter info weergegeven 

o in het vak ernaast wordt 

bijkomende informatie gegeven en de 

eigenschappen van het middel 

samengevat 

• In het veld 'Memo' kunt u extra 

notities kwijt die met de bespuiting te 

maken hebben, bv. als er een 

bladbemesting is bijgevoegd, een 

insecticide, enz. 

GRAFIEKEN IN DE WEBAPPLICATIE AARDAPPELZIEKTE  OP DE PAGINA “ADVIES” 

Per perceel worden steeds 4 grafieken getoond voor dezelfde periode. Standaard is deze periode ingesteld 

op [vandaag - 3 weken] tot [vandaag + 1 week]. De actuele datum (‘vandaag’) wordt met een verticale rode 

stippellijn over alle grafieken heen getoond. 

Met behulp van de kalendertjes links bovenaan kan een aangepaste periode (datum Van...Tot…) gekozen 

worden. In het veld ernaast kan een ander perceel gekozen worden. 

 OPGELET! klik op de knop [Toepassen] na elke wijziging van datum of van perceel. 
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INFECTIEKANSEN 

De bovenste grafiek toont de infectiekansen per dag (rode balkjes); de infectiekansen worden per uur 

berekend, zowel kwalitatief als kwantitatief, en samen geconsolideerd per dag weergegeven. 

BESCHERMING EN NIEUWE GROEI  

De tweede grafiek toont het verloop van de bescherming (indien behandeld met fungiciden) en van de 

geschatte nieuwe groei van het gewas. 

De bescherming wordt in het bruin weergegeven boven de horizontale as, de onbeschermde nieuwe groei 

in het groen onderaan; het gedeelte nieuwe groei dat door het fungicide toch nog beschermd wordt 

(afhankelijk van de eigenschappen) wordt in het geel weergegeven. 

De bescherming neemt af onder invloed van slijtage (de duurwerking van een fungicide is beperkt) en 

afregening (afhankelijk van de regenvastheid van het middel) en wordt per uur berekend. Zolang het 

niveau niet onder de ca. 9% daalt (aangegeven met de zwarte lijn op de grafiek), is de bescherming van het 

behandelde loof in principe nog voldoende; eenmaal onder dit niveau wordt de bescherming onvoldoende. 

De nieuwe (onbeschermde) groei wordt ingeschat op basis van opkomstdatum, vroegheid van de cultivar 

en groeistadium. 

• bepaalde fungiciden beschermen enigszins de nieuwe groei: dit wordt mee berekend en in het geel 

aangegeven in de grafiek; dit deel van het nieuwe loof is dus toch nog beschermd. 
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• de terugwerking van een fungicide wordt berekend afhankelijk van de temperatuur (groeisnelheid 

schimmel) en getoond in de grafiek. Indien er sprake is van terugwerking (kort) na infectie, dan 

wordt het risico voor de betreffende periode opnieuw berekend. 

Samen vormen beide niveaus (afname van fungicidewerking + nieuwe onbeschermde groei) - het 

onbeschermde deel van het aardappelgewas. 

RISICO 

Op basis van infectiekansen en het onbeschermde deel van het gewas wordt per uur berekend hoe groot 

het risico op aantasting is. Zolang het niveau van bescherming voldoende is en er niet veel nieuwe 

(onbeschermde) groei is, blijft dit risico beperkt, ook al doen er zich infectiekansen voor. Als er zich geen 

infectiekansen voordoen, blijft het risico eveneens (zeer) laag, ongeacht het niveau van bescherming of de 

nieuwe groei. Het is duidelijk dat een combinatie van (zware) infectiekansen en onvoldoende bescherming 

of veel nieuwe groei kan leiden tot een (zeer) hoog risico. 

Het is de bedoeling om dit risico voldoende laag te houden, maar anderzijds weten we dat in het geval van 

Phytphthora infestans dit zelden of nooit nul is... 

Op de grafiek worden 3 zones weergegeven (grijze lijnen): laag | matig | hoog risico 

TEMPERATUUR EN NEERSLAG 

De vierde grafiek toont het verloop van temperatuur en neerslag voor de meest nabije weerstations 

(+voorspellingen) ter informatie. De waarden kunnen bovenaan afgelezen worden door met de 

muisaanwijzer de grafiek te volgen (aangegeven door een bolletje op de lijn of het balkje). 

 


