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2. Doelstellingen 

In combinatie met de nieuwe kiemremmingsmiddelen tijdens de bewaring wordt sterk geadviseerd 

om tijdens het groeiseizoen middelen in te zetten op basis van maleïnehydrazide (MH). Als deze op 

een correcte manier en op het gepaste moment ingezet worden, kunnen zij er mede voor zorgen dat 

de aardappelknollen rustiger de schuur binnenkomen. Dit verhoogt de slaagkans van een goede 

kiemremming tijdens het bewaarseizoen. 

Van 2005 tot 2008 werden reeds heel wat proeven aangelegd met deze actieve stof in kader van het 

Landbouwcentrum Aardappelen. Toen lag de nadruk niet enkel op kiemremming maar eveneens op 

opslagbestrijding en het beperken van doorwas. De proeven in 2021 waren hoofdzakelijk gericht op 

een goede kiemremming.  

In Poperinge (VTI) en in Sint-Niklaas (LTCW) lag de klemtoon op het correcte tijdstip van de 

behandeling. In Sint-Niklaas lagen op eenzelfde veld 3 verschillende rassen aan; in Poperinge één ras.  

In Tongeren (PIBO-Campus) werd behandeld op twee tijdstippen en werd nagegaan of Ranman Top 

een gunstig effect (uitvloeiende werking) uitoefende. 

3. Materiaal en methoden 

3.1. DE EXPERIMENTALE CONDITIES VAN DE PROEF 

3.1.1. Locaties 

De proeven met maleïnehydrazide werden aangelegd op drie locaties namelijk Poperinge (VTI), Sint-

Niklaas (LTCW) en Tongeren (PIBO-Campus). 

3.1.2. Rassen 

In Tongeren en Poperinge werd gewerkt in het grootste ras in Vlaanderen namelijk Fontane. 

In Sint-Niklaas lagen op één proeflocatie drie rassen aan: Fontane, Challenger en Bintje.  

3.1.3. Objecten 

Elke locatie had zijn eigen klemtoon in het onderzoek: tijdstip van bespuiting, verschillen tussen 

rassen of het effect van MH in tankmix met Ranman Top (=uitvloeiende werking). 

In Sint-Niklaas en Poperinge werd gekozen voor 5 kg/ha Fazor, terwijl in Tongeren gespoten werd 

met 11 l/ha Itcan al dan niet in combinatie met 0,5 l/ha Ranman Top.  

Op elke locatie werd gespoten aan 300 liter water per ha.  
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Tabel 1 Overzicht van de objecten per locatie 

 Nr  Tijdstip 1 Tijdstip 2 

Tongeren   

 1 Onbehandeld - - 

 2 Tijdstip 1 MH solo 29 juli - 

 3 Tijdstip 1 MH + Ranman Top (tankmix) 29 juli - 

 4 Tijdstip 2 MH solo - 11 aug 

 5 Tijdstip 2 MH + Ranman Top (tankmix) - 11 aug 

 6 Tijdstip 2 MH solo - ochtend - 11 aug 

Poperinge   

 1 Onbehandeld - - 

 2 Tijdstip 1 28 juli - 

 3 Tijdstip 2 - 11 aug 

Sint-Niklaas   

 1 Challenger onbehandeld - - 

 2 Challenger Tijdstip 1 28 juli - 

 3 Challenger Tijdstip 2 - 11 aug 

 4 Fontane onbehandeld - - 

 5 Fontane Tijdstip 1 28 juli - 

 6 Fontane Tijdstip 2 - 11 aug 

 7 Bintje onbehandeld - - 

 8 Bintje Tijdstip 1 28 juli - 

 9 Bintje Tijdstip 2 - 11 aug 

 

3.1.4. Proefplannen 

In Poperinge werd de proef geplant op 16 april, in Sint-Niklaas op 23 april en in Tongeren op 28 april. 

 

Figuur 1  Proefplan in Sint-Niklaas (LTCW) 

 

204 207 201 404 407 401

209 203 206 409 403 406

10 m

202 205 208 402 405 408

104 107 101 304 307 301

109 103 106 309 303 306

102 105 108 302 305 308

3 m



Pagina: 5/18 MH op het veld 

 

Figuur 2 Proefplan in Tongeren (PIBO-Campus) 

 

 

Figuur 1 Proefplan in Poperinge (VTI) 
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4. Meteorologische waarnemingen 

De objecten met het eerste tijdstip werden behandeld op 28 of 29 juli. Op dat moment kenden we 

gunstige omstandigheden en waren de knollen voldoende groot om opbrengstderving te beperken. 

Het tweede tijdstip vond op elke proeflocatie plaats op 11 augustus. 

 

Tabel 2 Meteorologische omstandigheden tijdens en na de bespuitingen 

Parameter 28 juli – 
Poperinge 

29 juli – 
Tongeren 

11 aug – 
Poperinge 

11 aug - 
Tongeren 

11 aug ochtend - 
Tongeren 

Timing  10u30  14u45 9u00 

Temperatuur (°C) 20°C 18°C 22°C 22°C 15,4°C 

Relatieve vochtigheid (%) ± 65% 63,6% ± 65% 63,4% 96% 

Windsnelheid gemiddeld 
(km/u) 

 24  5 0,5 

Windsnelheid maximum 
(km/u) 

 44  15 8 

Toestand bodem  Vochtig  Vochtig Vochtig (ook 
vochtig gewas met 

mist tot ± 11u) 

Aantal uren droog na 
behandeling 

48u 25u > 4 d > 4 d > 4 d 

 

 

Grafiek 1 Weersgegevens Metinet Sint-Niklaas 
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Grafiek 2 Weersgegevens Metinet Poperinge 

 

 

Grafiek 3 Weersgegevens Metinet Tongeren 
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5. Resultaten 

De resultaten werden verwerkt via het statistisch pakket AGROVA-R ontwikkeld door Inagro in R-taal 

en gevalideerd met SPSS. 

Legende bij de resultaten tabellen: 

• Waarden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (p=0,05) 

• KWV = Kleinste wezenlijk verschil; VC = variatiecoëfficiënt (%) 

• p-waarde: * = Significant (p<0,05); ** = Zeer significant (p<0,01); *** = Uiterst significant 

(p<0,001); N.S. = Niet significant (p>=0,05) 

 

5.1. SINT-NIKLAAS 

5.1.1. Veldwaarnemingen tijdens het seizoen 

Uit de waarneming op 26 juli blijkt dat het gewas vlak voor de eerste bespuiting zeer homogeen was 

met nauwelijks verschillen in gewasstand. Eén week na de eerste behandeling zijn er wel duidelijke 

verschillen te zien. De behandelde veldjes (object 2, 5 en 8) vertonen een minder goede gewasstand. 

De overige objecten werden (nog) niet gespoten en hadden dezelfde uitstekende gewasstand. Eén 

week na tijdstip 2 zien we bij de drie rassen dezelfde verschillen met een zeer goede gewasstand bij 

de onbehandelde, een mindere (maar nog steeds goede) stand na een latere bespuiting en de 

slechtste gewasstand bij de objecten met een vroege bespuiting. 

De proef lag aan op een zeer lichte zandbodem. Elke vorm van stress kan snel aanleiding geven tot 

groeiachterstand.  

Tabel 3 Gewasstand op drie tijdstippen tijdens het groeiseizoen – Sint-Niklaas (schaal 1: zeer slecht tot 9: zeer goed) 

Nr Object 26 juli 5 aug 19 aug 

1 Challenger onbehandeld 7,6 a                                                   8,4 a 9,0 a                                                   

2 Challenger Tijdstip 1 7,6 a                                                   6,9   b 6,9     c                                               

3 Challenger Tijdstip 2 7,5 a                                                   8,5 a 7,6   b                                                 

4 Fontane onbehandeld 7,8 a                                                   8,4 a 9,0 a                                                   

5 Fontane Tijdstip 1 7,5 a                                                   6,5   b 6,5     c                                               

6 Fontane Tijdstip 2 7,5 a                                                   8,8 a 8,3   b                                                 

7 Bintje onbehandeld 7,5 a                                                   8,6 a 9,0 a                                                   

8 Bintje Tijdstip 1 7,4 a                                                   6,4   b 6,4     c                                               

9 Bintje Tijdstip 2 7,5 a                                                   8,5 a 7,8   b                                                 

Gemiddeld 7,5   7,9   7,8   
KWV (n.v.t.)     (*) 1,2     (n.v.t.)     (*) 

VC (%) 6,6   6,4   4,5   
p-waarde Factor 1 0,992 N.S. 0,000 *** 0,000 *** 

(*) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd 

vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 
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Op vlak van de afrijping zijn de verschillen veel kleiner.  

Tabel 4 Afrijping op twee tijdstippen – Sint-Niklaas (schaal 1: geen afrijping tot 9: volledig afgerijpt) 

Nr Object 26 aug 22 sept 

1 Challenger onbehandeld 3,0   b 6,6 ab 
2 Challenger Tijdstip 1 3,6 ab 7,3 ab 

3 Challenger Tijdstip 2 3,8 ab 7,5 ab 

4 Fontane onbehandeld 3,3 ab 7,0 ab 

5 Fontane Tijdstip 1 4,1 a 7,4 ab 

6 Fontane Tijdstip 2 3,4 ab 7,3 ab 

7 Bintje onbehandeld 3,0   b 6,5   b 

8 Bintje Tijdstip 1 4,3 a 7,6 a 

9 Bintje Tijdstip 2 3,4 ab 6,8 ab 

Gemiddeld 3,5   7,1   
KWV 1     1,09     

VC (%) 11,9   6,4   
p-waarde Factor 1 0,002 ** 0,015 * 

 

5.1.2. Opbrengst 

Bij elk van de drie rassen zijn er duidelijke verschillen aanwezig in de totale opbrengst (bruto) als ook 

in verschillende sorteringen.  

Na een bespuiting op 28 juli werd een opbrengstdaling gemeten die het grootst was bij Fontane  

(-22%) en het kleinst bij Challenger (-12%). Na een bespuiting op 11 augustus lag de opbrengstdaling 

tussen 6 en 9%. Hetgeen we dus visueel aan de gewasstand zagen, wordt ook gemeten in de totale 

opbrengst.  

In de sortering +50mm zijn de verschillen nog groter met vooral bij Fontane een veel kleinere grofte 

(-37%) na een vroege bespuiting, maar ook nog na de latere bespuiting (-14%).  

 
Tabel 5 Opbrengst en sortering bij oogst 25 oktober 2021 – Sint-Niklaas (9 m² geoogst per plot) 

Nr Object 35-50mm 
(kg/ha) 

50-70mm 
(kg/ha) 

+70mm 
(kg/ha) 

Totaal (bruto) 
(kg/ha) 

+50mm 
(kg/ha) 

1 Challenger 
onbehandeld 

1.756   b 8.053 abc 33.125 ab 46.808 ab 41.178 ab 

2 Challenger Tijdstip 1 2.628   b 8.733 ab 25.050     cd 41.139     c 33.783       d 

3 Challenger Tijdstip 2 1.739   b 7.061 abc 33.097 ab 44.209   bc 40.159 ab 

4 Fontane  
onbehandeld 

2.420   b 7.311 abc 35.453 a 47.060 ab 42.764 a 

5 Fontane Tijdstip 1 5.634 a 6.153   bcd 20.983       d 36.697       d 27.136         e 

6 Fontane Tijdstip 2 2.878   b 7.336 abc 29.378   bc 42.795     c 36.714     c 

7 Bintje  
onbehandeld 

5.772 a 4.278       d 36.575 a 49.581 a 40.853 ab 

8 Bintje Tijdstip 1 1.727   b 9.322 a 27.675     c 42.983     c 36.997     c 

9 Bintje Tijdstip 2 1.759   b 5.736     cd 33.825 a 46.583 ab 39.561   bc 

Gemiddeld 2.923   7.109   30.574   44.206   37.683   

KWV 1.927     2.770     4.400     3.150     2.860     

VC (%) 27,4   16,2   6,0   3,5   3,2   

p-waarde Factor 1 4,7E-8 *** 7,0E-5 *** 5,3E-11 *** 2,5E-11 *** 2,0E-14 *** 
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Grafiek 4 Totale opbrengst (bruto) en sortering +50 mm (netto) uitgedrukt in kg per hectare – Sint-Niklaas 

 

 

5.1.3. Kieming 

Van alle objecten en elke herhaling werden knollen in bewaring genomen. Tot half januari werden de 

knollen koud bewaard (± 8 °C) om vervolgens op iets warmere temperaturen te plaatsen (± 12°C).  

Voor de locatie Sint-Niklaas is er vermoedelijk iets verkeerd gelopen tijdens de nummering van de 

stalen. Met de resultaten van de kieming houden we dan ook geen rekening.  

 

5.2. POPERINGE 

5.2.1. Veldwaarnemingen tijdens het seizoen 

De proef startte met een homogene gewasstand. Half augustus was de gewasstand van de twee 

behandelde objecten toch achteruitgegaan t.o.v. het onbehandelde object. 20 augustus waren deze 

verschillen wel alweer kleiner geworden, maar nog steeds statistisch significant. 

Tabel 6 Gewasstand tijdens het groeiseizoen – Poperinge (schaal 1: zeer slecht tot 9: zeer goed) 

Nr Object 28 juli 14 aug 20 aug 

1 Onbehandeld 8,0 a                                                   8,0 a 7,9 a 

2 Tijdstip 1 8,0 a                                                   6,8   b 7,4   b 

3 Tijdstip 2 8,0 a                                                   7,3   b 7,5   b 

Gemiddeld 8,0   7,3   7,6   

KWV 0,0    0,5  0,3   

VC (%) 0,0   3,2  1,9   

p-waarde Factor 1 0,422 N.S. 0,001 *** 0,007 ** 
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5.2.2. Opbrengst 

Als we de totale bruto-opbrengst in beschouwing nemen dan blijven de verschillen tussen de drie 

objecten heel beperkt. De grofte van de sortering (+50 mm netto) blijft wel wat achter na een 

bespuiting met MH en dat op beide tijdstippen. Bij deze sortering zijn de verschillen statistisch 

significant, zonder verschillen tussen de twee tijdstippen; enkel met het onbehandelde object. In de 

sortering 50-70mm zien we het omgekeerde: de hoogste resultaten zijn daar voor de behandelde 

objecten. Het zijn dus vooral de grofste knollen in de +70mm die minder aanwezig zijn na een 

behandeling, maar dit wordt goedgemaakt door meer knollen in de sortering 50-70mm. Hierdoor zijn 

er nog nauwelijks verschillen in de totale opbrengst. 

 
Tabel 7 Opbrengst en sortering bij oogst 9 oktober 2021 – Poperinge  (4,35 m² geoogst per plot) 

Nr Object 35-50mm 
(kg/ha) 

50-70mm 
(kg/ha) 

+70mm 
(kg/ha) 

Totaal (bruto) 
(kg/ha) 

+50mm 
(kg/ha) 

1 Onbehandeld 1.587 a                                                   10.494   b 8.678 a                                                   63.903 ab 51.822 a 

2 Tijdstip 1 1.190 a                                                   14.480 a                                                   6.745 a                                                   63.026   b 47.356   b 

3 Tijdstip 2 1.083 a                                                   15.810 a                                                   7.089 a                                                   64.802  a 47.908   b 

Gemiddeld 1.287  13.595  7.504  63.910  49.029  

KWV (n.v.t.)     (*) 2.448  2.586  1.705  2.994  

VC (%) 33,9  8,3  15,9  1,2  2,8  

p-waarde Factor 1 0,19 N.S. 0,001 ** 0,125 N.S. 0,051 N.S. 0,007 ** 

(*) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd 

vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 

 

Grafiek 5 Totale opbrengst (bruto) en sortering +50 mm (netto) uitgedrukt in kg per hectare – Poperinge 
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5.2.3. Kwaliteit 

Er werden geen duidelijke, statistisch aantoonbare verschillen gevonden bij de 

onderwatergewichten.  

 

Tabel 8 Onderwatergewicht na oogst - Poperinge 

Nr Object Onderwatergewicht 
(g/5kg) 

1 Onbehandeld 420 a                                                   

2 Tijdstip 1 426 a                                                   

3 Tijdstip  432 a                                                   

Gemiddeld 426  

KWV 18,4  

VC (%) 1,99  

p-waarde Factor 1 0,195 N.S. 

 

5.2.4. Kieming 

Van alle objecten en elke herhaling werden knollen in bewaring genomen. Tot eind december 

werden de knollen koud bewaard (± 8 °C) om vervolgens op iets warmere temperaturen te plaatsen 

(± 12 °C). Er werden geen andere kiemremmingsmiddelen toegepast tijdens de bewaring. 

Al vanaf begin januari was de kieming van de onbehandelde veldjes gestart met een gemiddelde 

lengte van de langste kiem rond 5,5 mm. Begin februari was de kieming van het onbehandelde object 

sterk toegenomen. Ook bij de veldjes die behandeld werden op 11 augustus was de kieming gestart 

(gemiddelde lengte van de langste kiem ± 4,0 mm) met een duidelijk verschil met de vroege 

behandeling. Begin maart waren de verschillen nog groter geworden. De knollen die niet behandeld 

waren tijdens het groeiseizoen waren ondertussen heel sterk gekiemd. De behandeling met MH op 

11 augustus lieten ook langere kiemen zien dan na een vroege toepassing op 28 juli. 

 
Tabel 8 Kieming per object op 10 januari, 8 februari en 1 maart 2022. De kieming wordt beoordeeld aan de hand van de 
lengte van de langste kiem per knol (gemiddelde van 20 knollen per veldje) uitgedrukt in mm. 

Nr Object 10 jan 8 febr 1 mrt 

1 Onbehandeld 5,5 a 32,1 a 46,9 a 

2 Tijdstip 1 0,1   b 1,1     c 2,7    c 

3 Tijdstip 2 0,3   b 4,0   b 7,2   b 

Gemiddeld 2,0  12,4  18,9  

KWV 1,06  (n.v.t.) (*) (n.v.t.) (*) 

VC (%) 24,81  37,7  25,3  

p-waarde Factor 1 6,54E-06 *** 0,007 ** 0,007 ** 

(*) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd 

vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 
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5.3. TONGEREN 

5.3.1. Opbrengst en sortering bij de eerste bespuiting 

Vlak voor elke bespuiting werden op twee plaatsen in het proefveld 2x 5 struiken gerooid om de 

sortering te bepalen.  

Om de kans op opbrengstderving zo laag mogelijk te houden, wordt geadviseerd dat minstens 80% 

van de aardappelen in de sortering +35mm zitten. Dit was zeker het geval in Tongeren. 

 
Tabel 9 Sortering kort voor de twee bespuitingen 

Tijdstip -35 mm 
(%) 

35-50 mm 
(%) 

50-70 mm 
(%) 

+70 mm 
(%) 

+35mm 
(%) 

26 juli 1,6 64,7 33,7 0 98,4 

10 augustus 8,2 34,0 34,8 23,0 91,8 

 

5.3.2. Veldwaarnemingen tijdens het seizoen 

Op geen enkel moment in het groeiseizoen werden grote verschillen in gewasstand opgemerkt. Het 

gewas lijkt geen visuele remming te ondergaan na een behandeling met MH (al dan niet met Ranman 

Top).  

 
Tabel 10 Gewasstand tijdens het groeiseizoen – Tongeren (schaal 1: zeer slecht tot 9: zeer goed) 

Nr Object 29 juli 11 aug 18 aug 

1 Onbehandeld 8,0 a                                                   7,0 a                                                   6,8 a                                                   

2 Tijdstip 1 MH solo 7,5 a                                                   7,0 a                                                   6,3 a                                                   

3 Tijdstip 1 MH + Ranman Top (tankmix) 7,3 a                                                   7,0 a                                                   6,3 a                                                   

4 Tijdstip 2 MH solo 7,5 a                                                   7,0 a                                                   6,5 a                                                   

5 Tijdstip 2 MH + Ranman Top (tankmix) 8,0 a                                                   6,8 a                                                   6,5 a                                                   

6 Tijdstip 2 MH solo - ochtend 7,5 a                                                   7,0 a                                                   6,5 a                                                   

Gemiddeld 7,6  7,0  6,5  

KWV (n.v.t.)     (*) 1,5  1,2  

VC (%) 6,5  9,1  8,1  

p-waarde Factor 1 0,176 N.S. 0,99 N.S. 0,761 N.S. 

(*) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd 

vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 

 

Ook bij de afrijping werden nergens opmerkelijke verschillen vastgesteld. 
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Tabel 11 Afrijping op twee tijdstippen – Tongeren (schaal 1: geen afrijping tot 9: volledig afgerijpt) 

Nr Object 31 aug 14 sept 

1 Onbehandeld 15,0 a                                                   50,0 a                                                   

2 Tijdstip 1 MH solo 19,5 a                                                   50,0 a                                                   

3 Tijdstip 1 MH + Ranman Top (tankmix) 19,5 a                                                   58,0 a                                                   

4 Tijdstip 2 MH solo 15,0 a                                                   54,0 a                                                   

5 Tijdstip 2 MH + Ranman Top (tankmix) 19,5 a                                                   54,0 a                                                   

6 Tijdstip 2 MH solo - ochtend 28,5 a                                                   50,0 a                                                   

Gemiddeld 19,5  52,7  

KWV 18,0  (n.v.t.)     (*) 

VC (%) 40,1  12,4  

p-waarde Factor 1 0,223 N.S. 0,331 N.S. 

(*) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd.  

De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 

 

5.3.3. Opbrengst 

Bij geen enkele sortering, noch de totale bruto-opbrengst werden duidelijke statistisch significante 

verschillen gevonden. Enkel bij 35-50mm waren tussen enkele objecten verschillen op te merken. Let 

op: bij de diverse sorteringen gaat het om de netto kilo’s, terwijl bij de totale opbrengst de bruto 

weergegeven wordt. Er was heel veel uitval, maar zonder verschillen tussen de objecten.  

Kijken we naar de totale opbrengst (bruto) dan scoren de twee objecten gespoten eind juli het 

hoogst samen met object 6 (tijdstip 2 – ’s ochtends op nat gewas).  

 
Tabel 12 Opbrengst en sortering bij oogst 28 september 2021 – Tongeren  (9 m² geoogst per plot) 

N
r 

Object 35-50mm 
(kg/ha) 

50-70mm 
(kg/ha) 

+70mm 
(kg/ha) 

Totaal (bruto) 
(kg/ha) 

+50mm 
(kg/ha) 

1 Onbehandeld 12.857 ab                                                   16.249 a                                                   2.494 a                                                   56.414 a                                                   18.742 a                                                   

2 Tijdstip 1 MH solo 13.371 ab                                                   18.239 a                                                   1.399 a                                                   62.707 a                                                   19.638 a                                                   

3 Tijdstip 1 MH +  
Ranman Top (tankmix) 

13.237 ab                                                   20.945 a                                                   1.963 a                                                   60.496 a                                                   22.908 a                                                   

4 Tijdstip 2 MH solo 10.505   b                                                 18.102 a                                                   2.353 a                                                   57.753 a                                                   20.455 a                                                   

5 Tijdstip 2 MH +  
Ranman Top (tankmix) 

13.272 ab                                                   15.356 a                                                   523 a                                                   54.999 a                                                   15.879 a                                                   

6 Tijdstip 2 MH solo - ochtend 15.295 a                                                   20.489 a                                                   1.051 a                                                   62.053 a                                                   21.540 a                                                   

Gemiddeld 13089  18230  1631  59070  19860  

KWV 3932  6751  2933    8447  

VC (%) 13,1  16,1  78,3  8,49  18,5  

p-waarde Factor 1 0,036 * 0,10 N.S. 0,26 N.S. 0,46 N.S. 0,184 N.S. 
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Grafiek 6 Totale opbrengst (bruto) en sortering +50 mm (netto) uitgedrukt in kg per hectare – Tongeren 

 

5.3.4. Kwaliteit 

Er werden geen duidelijke, statistisch aantoonbare verschillen gevonden bij de onderwater-

gewichten.  

 

Tabel 63 Onderwatergewicht na oogst 

Nr Object Onderwatergewicht 
(g/5kg) 

1 Onbehandeld 395 a                                                   

2 Tijdstip 1 MH solo 384 a                                                   

3 Tijdstip 1 MH + Ranman Top (tankmix) 400 a                                                   

4 Tijdstip 2 MH solo 401 a                                                   

5 Tijdstip 2 MH + Ranman Top (tankmix) 387 a                                                   

6 Tijdstip 2 MH solo - ochtend 396 a                                                   

Gemiddeld 394  

KWV 41,9  

VC (%) 4,63  

p-waarde Factor 1 0,704 N.S. 

 

  



Pagina: 16/18 MH op het veld 

 

5.3.5. Kieming 

Van alle objecten en elke herhaling werden knollen in bewaring genomen. Tot eind december 

werden de knollen koud bewaard (± 8 °C) om vervolgens op iets warmere temperaturen te plaatsen 

(± 12 °C). Er werden geen andere kiemremmingsmiddelen toegepast tijdens de bewaring. 

Begin januari was de kieming bij geen enkel object gestart. Begin februari waren de onbehandelde 

knollen duidelijk wakker geworden met een gemiddelde langste kiem per knol rond 2 mm. De 

verschillen tussen de behandelde objecten was zeer klein en niet statistisch significant. Ook bij de 

beoordeling begin maart bleven de verschillen tussen de twee tijdstippen van behandeling en al dan 

niet met toevoeging van Ranman Top verwaarloosbaar klein. 

Ranman Top toevoegen voor een betere opname van MH heeft hier niet gezorgd voor een betere 

kiemremming. Maar ook zonder toevoeging van Ranman Top bleek uit de kiemingsresultaten dat er 

een goede opname had plaatsgevonden van MH. 

 

Tabel 74 Kieming per object op 10 januari, 8 februari en 1 maart 2022. De kieming wordt beoordeeld aan de hand van de 
lengte van de langste kiem per knol (gemiddelde van 20 knollen per veldje) uitgedrukt in mm. 

Nr Object 10 jan 8 febr 01 mrt 

1 Onbehandeld 0,4 a                                                   20,1 a                                                   28,0 a                                                   

2 Tijdstip 1 MH solo 0,0 a                                                   2,8   b                                                   9,3   b                                                   

3 Tijdstip 1 MH + Ranman Top (tankmix) 0,3 a                                                   2,3   b                                                   5,0   b                                                   

4 Tijdstip 2 MH solo 0,3 a                                                   4,0   b                                               6,5   b                                               

5 Tijdstip 2 MH + Ranman Top (tankmix) 0,1 a                                                   4,0   b                                            8,2   b                                            

6 Tijdstip 2 MH solo - ochtend 0,0 a                                                   2,4   b                                          4,8   b                                          

Gemiddeld 0,2  5,9  10,3  

KWV 0,66  1,29  7,79  

VC (%) 168,5  31,38  32,96  

p-waarde Factor 1 0,361 N.S. 3,68E-09 *** 5,05E-07 *** 
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6. Besluit 

6.1. SINT-NIKLAAS 

In Sint-Niklaas werden Fontane, Challenger en Bintje geplant. Voor elk van de rassen waren er drie 

objecten: onbehandeld, bespuiting op 28 juli en bespuiting op 11 augustus. Half augustus zagen we 

bij de drie rassen dezelfde verschillen met een zeer goede gewasstand bij de onbehandelde veldjes, 

een mindere (maar nog steeds goede) stand na een latere bespuiting (11 aug) en de slechtste 

gewasstand bij de objecten met een vroege bespuiting (28 juli). 

Na een bespuiting op 28 juli werd een opbrengstdaling gemeten die het grootst was bij Fontane  

(-22%) en het kleinst bij Challenger (-12%). Na een bespuiting op 11 augustus lag de opbrengstdaling 

tussen 6 en 9%. Hetgeen we dus visueel aan de gewasstand zagen, wordt ook gemeten in de totale 

opbrengst.   

De sortering van de aardappelen was bij de MH-bespuitingen voldoende grof. De proef lag echter 

aan in een zeer lichte zandgrond. Elke vorm van stress leidt al snel tot groeiachterstand die nog 

moeilijk goed te maken is tijdens het verdere verloop van het groeiseizoen. 

 

6.2. POPERINGE 

In Poperinge werd gewerkt met het ras Fontane. Er werd op twee tijdstippen behandeld namelijk 28 

juli en 11 augustus. Half augustus was de gewasstand van de twee behandelde objecten toch iets 

minder goed in vergelijking met het onbehandelde object. 

Als we de totale bruto-opbrengst in beschouwing nemen dan blijven de verschillen tussen de drie 

objecten heel beperkt. De grofte van de sortering (+50mm) blijft wel wat achter na een bespuiting 

met MH en dat op beide tijdstippen. Dit komt vooral omdat er iets minder knollen in de +70mm 

aanwezig zijn na een bespuiting, maar dit wordt goedgemaakt door meer knollen in de sortering 50-

70mm.  

Al vanaf begin januari was de kieming van de onbehandelde veldjes gestart. Begin februari was de 

kieming van dit object sterk toegenomen. Ook bij de veldjes die behandeld werden op 11 augustus 

was de kieming gestart (gemiddelde lengte van de langste kiem ± 4,0 mm). Begin maart waren de 

verschillen nog groter geworden. De behandeling met MH op 11 augustus lieten ook langere kiemen 

zien dan na een vroege toepassing op 28 juli. 
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6.3. TONGEREN 

In Tongeren werd een perceel gekozen met het ras Fontane. Er werd een eerste behandeling 

uitgevoerd met Itcan op 29 juli (object 2 en 3). De tweede bespuiting (object 4, 5 en 6) vond plaats op 

11 augustus. Op deze locatie werd ook gekeken wat het effect is van toevoegen van Ranman Top in 

de tankmix met maleïnehydrazide. Op geen enkel moment in het groeiseizoen werden grote 

verschillen in gewasstand opgemerkt.  

Bij geen enkele sortering, noch de totale bruto-opbrengst werden duidelijke statistisch significante 

verschillen gevonden. Een positief effect van de uitvloeiende werking van Ranman Top kon niet 

worden aangetoond in deze proef.  

Begin januari was er bij geen enkel object kieming op de knollen te zien. Begin februari was het 

onbehandelde object duidelijk wakker geworden met ondertussen een gemiddelde lengte van de 

grootste kiem van 20 mm. De verschillen tussen de andere objecten zijn op dat moment nog beperkt. 

Ook bij de beoordeling begin maart bleven de verschillen tussen de twee tijdstippen van behandeling 

en al dan niet met toevoeging van Ranman Rop verwaarloosbaar klein (en niet statistisch significant). 

Ranman Top toevoegen voor een betere opname van MH heeft hier niet gezorgd voor een betere 

kiemremming. Maar ook zonder toevoeging van Ranman Top bleek uit de kiemingsresultaten dat er 

een goede opname had plaatsgevonden van MH. 

 


