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Neerslag 2021
(mm), Ukkel

T° normaal (KMI)

Temperatuur 2021
(°C), Ukkel

(***) vanaf januari 2021 is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen de periode 1991-2020



(***) vanaf januari 2021 is de nieuwe referentieperiode voor de 

berekening van de normalen de periode 1991-2020

APRIL
koudste aprilmaand sinds 1986
+ overwegend droog

MEI
lage temperaturen, opkomst later dan 
gemiddeld

JUNI
warm én nat (vooral 2

de
helft), + snelle 

en uitzonderlijke gewasgroei

JULI & AUGUSTUS
aanhoudend infectieweer



Spreiding van dagelijkse infectiekansen in Vlaanderen 
[groen = geen infectiekans tot rood = zware infectiekans]

maand juli:
28 op 31 dagen met
(zware) infectiekans

maand augustus:
30 op 31 dagen met
(zware) infectiekans



ziekte-

cyclus

incubatie

infectiekans

sporenvorming

sporenkieming

infectienieuwe vlek
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[meldingen x zwaarte] van aantastingen aardappelziekte

2016 2017 2018 2019 2020 2021



webapplicatie
aardappelziekte



• ACROBAT EXTRA (8730P/B)
• AGRO MANCOZEB 80 WP (8841P/B)
• ATTA-CYMANCO (1349P/P)
• AVTAR 75 WG (10865P/B)
• BELCHIM CYMOXANIL-M (8764P/B)
• CURZATE M WG (9520P/B)
• CYMOZEB 725 WG (10398P/B)
• CYMTER (10933P/B)
• DEQUIMAN MZ WG (8606P/B)
• DITHANE GARDEN (10095G/B)
• DITHANE WG (8055P/B)
• EBRIMAX 725 WG (10396P/B)
• EMENDO M (10103P/B)
• FANTIC M (9613P/B)
• FESTIVAL (9752P/B)
• FORTUNA GOLD (10966P/B)
• FUBOL GOLD (9475P/B)
• FUDAN GOLD (10967P/B)
• FUNGITEX 725 WG (10397P/B)
• INFDOFIL M-45 (9036P/B)
• INDOMATE 725 WG (10980P/B)
• MANCOPLUS 75 WG (9621P/B)

• MANFIL 75 WG (9478P/B)
• MASTANA SC (9110P/B)
• MOXIMATE 725 WG (10279P/B)
• MOXIMATE 725 WP (10277P/B)
• NAUTILE (10701P/B)
• NAUTILE WP (10350P/B)
• ORVEGO EXTRA (10016P/B)
• PENNCOZEB (7512P/B)
• PENNCOZEB WG (7949P/B)
• PROFILUX 725 WG (10395P/B)
• PROZEB (8864P/B)
• PROZEB EXTRA 75 WG (10215P/B)
• SOLUTION (10887P/B)
• SPOUTNIK (9113P/B)
• TRIDEX WG (10228P/B)
• TRIDEX WP (10226P/B)
• TRIMANOC WG (10823P/B)
• UNIKAT PRO (9258P/B)
• VALBON (9422P/B)
• VALIS M (10100P/B)
• ZETANIL (9089P/B)
• ZETANIL WG (10123P/B)

o Breed werkend

o Effect vooral op de kostprijs van de plaag-
bestrijding

▪ bij gelijk resultaat, d.w.z. bij lage ziektedruk!

o Meerdere aangrijpingspunten in de schimmel 
(‘multi-site’)

o Belang bij antiresistentie-management:

▪ vooral in de aanpak van alternaria





Alternaria is een afrijpingsziekte

Een normaal groeiend, vitaal gewas biedt 
voldoende weerstand

Bladnat speelt een belangrijke rol; 
aardappelrotatie heeft ook een invloed

Mutaties van de schimmel zijn blijvend

Bladvlekken met andere oorzaak leiden vaak 
tot verwarring





28%

72%

A. solani andere oorzaak

Analyse van 1386 bladstalen (2013 – ’18)



Evaluatie van detectiemethode 
voor A. solani:

app voor beeldherkenning (HLB)

vs.

analyse in labo







30/06/
2020

Challenger



Wanneer starten
met behandelen voor een optimaal resultaat?
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10 aug

adviesmodel voor 1ste behandeling
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✓ Er is zeker nog ruimte voor verbetering, zónder verhoogd risico.




