
Jaarrond bestrijdingsstrategie 
Phytophthora 2011 Voorkomen is beter dan genezen. Een goede beheersing van Phytophthora begint 

met het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, aangevuld met 
een gerichte inzet van gewasbeschermingsmiddelen.
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                              Overzicht belangrijkste middelen en werkzame stoffen
Merknaam bladbescherming a curatieve werking stopt sporenvorming nieuwe groei knolbescherming Alternaria c aandroogtijd regenvastheid

preventief curatief (in uren)

contactfungiciden

Shirlan (0,4l/ha) 2,9 - - -  1-2

Ranman (0,2 l/ha) 3,8 - - - - 0,5-1

Daconil 500 vlb (3,5 l/ha) - -  - - 1-2

maneb/mancozeb (2,0/2,25 kg/ha) 2,0 - - - - 2-6

Unikat Pro (1,8 kg/ha) 2,8 - - ? - 2-6

contact + lokaal-systemisch

Aviso DF (3,0 kg/ha) - 2-6

Tanos (0,6 kg/ha)  nvt 1-2

Curzate M WG (2,5 kg/ha) - 2-6

Orvego (0,8 l/ha) - 0,5-1

Acrobat DF (2,0 kg/ha) 3,0  2-6

Valbon (2,0 kg/ha) 3,7   1-2

Revus (0,6 l/ha) 4,0 d  - 0,5-1

lokaal-systemisch

Curzate Partner (0,2 kg/ha) f - - - 2

contact + systemisch

Fubol Gold (2,5 kg/ha) nvt 2-6

lokaal-systemisch + systemisch

Infinito (1,6 l/ha) 3,8 - 1-2

Consento (2,0 l/ha) 2,5 1-2

Proxanil (2,0 l/ha) - 2-6

Specifiek tegen Alternaria

Amistar (0,25 l/ha) - - - - - - 1-2

Signum (0,2 kg/ha) - - - - - - 1-2

Slechts 20 procent van de telers raadpleegt een 
Beslissingsondersteunend Systeem (BOS) bij de 
bestrijding van phytophthora. Dat moet beter, vindt 
de stuurgroep van het Masterplan. Uitgebreid 
onderzoek heeft laten zien dat het gebruik van een 
BOS leidt tot een betere aanpak van phytophthora en 
een besparing op middelen en kosten. De ervaring 
leert dat het gebruik van een BOS al gauw twee 
bespuitingen kan uitsparen, wat neerkomt op een 
bedrag van 50 euro per hectare. Bij een kostenpost 
van ongeveer 200 euro per jaar voor afschrijving en 
onderhoud, zou dat voor een bedrijf met tien hectare 
aardappelen een besparing van 30 euro per hectare 
opleveren. Belangrijker nog, is dat de teler zich meer 
bewust wordt van zijn aanpak en daarmee de kans 
op een gezonde oogst vergroot.

Proefdraaien
Waarom is Nederland dan nog niet massaal aan het 
BOS? “Er kleven een aantal vooroordelen aan”, zegt 
Jan Wijnen, ZLTO-medewerker, akkerbouwer en 
projectleider van het Masterplan. “Sommige telers 
zien op tegen het laten vallen van gaten in hun 
spuitschema. Zij denken dat het programma de 
uiterste grenzen opzoekt, met alle risico’s van dien. 
Dat is niet zo. Het geeft een puur ondersteunend 
advies. Het is informatie die je meeneemt in je 
afwegingen.”
Onbekend maakt onbemind. Om meer telers in 
aanraking te laten komen met een BOS heeft het 
Masterplan Phytophthora afgelopen jaar 43 
teeltadviseurs – verdeeld over Nederland – de 
beschikking gegeven over een gratis adviesmodule. 
Om nog meer uit het systeem te halen, wordt er 
voorafgaand aan dit teeltseizoen een technische 
bijeenkomst gehouden met de adviseurs, de 
softwareleveranciers en onderzoekers van PPO.

LDS-module
PPO Lelystad heeft afgelopen jaar gekeken of de 
twee commerciële BOSsen die op de markt zijn, 
meer rekening kunnen houden met de manier 
waarop telers werken. Bij langere periodes van 
gunstig weer rekken de meeste telers hun spuitinter-
val iets op, maar spuiten op den duur vaak wel (ook 
als de weersomstandigheden niet kritiek zijn) met 
een lagere dosering. Vooral grote bedrijven doen dit, 
omdat ze niet in korte tijd hun hele areaal kunnen 
spuiten. 

Het systeem van Dacom heeft als uitgangspunt de 
bescherming van het gewas voorafgaand aan een  
kritieke periode. Dat kan soms betekenen dat er een 
interval van meerdere weken tussen twee bespuitin-
gen zit. Toch kon er, door in het experimentele model 
de drempelwaarde (sein op rood) iets lager in te 
stellen, een meer bij de praktijk aansluitend 
resultaat worden behaald. Er werd vaker gespoten, 
met een aangepaste dosering. Het systeem van Agro-
vision (Prophy) sluit op zich beter aan bij de manier 
waarop telers werken, omdat het uitgaat van een 
constante bescherming van het gewas. Dat betekent 
wel dat er over het algemeen vaker een spuitadvies 
wordt gegeven dan bij Dacom. Beide systemen 
scoren overigens evengoed als we kijken naar het 
uiteindelijke doel: voorkomen en bestrijden van 
phytophthora. 
De experimentele modules van Agrovision en Dacom 
zijn dit jaar voor het eerst getoetst. Op basis van de 
eerste resultaten lijkt een verdere verlaging van  de 
geadviseerde dosering mogelijk.

Bewuster spuiten met BOS
Wat is een 
BOS?
Een Beslissingsondersteunend 
Systeem (BOS) is een computerpro-
gramma dat helpt bij het bepalen 
van het optimale spuitmoment. Het 
programma houdt onder meer 
rekening met:
1)  De verwachte weersomstandighe-

den (in hoge mate bepalend voor 
het advies) en opgetreden 
weersomstandigheden;

2)  de groei van het gewas en soms 
ook raseigenschappen (vooral 
mate van resistentie tegen 
Phytophthora);

3)  de aanwezigheid van Phytopht-
hora in het gewas, in de 
omgeving en de ontwikkeling van 
Phytophthora-sporen;

4)  de eigenschappen van fungiciden;
5)  de tijdsduur sinds de laatste 

bespuiting.
Door deze variabelen te combine-
ren, komt het programma tot een 
advies, dat teler en adviseur helpt 
bij het nemen van beslissingen. De 
twee commerciële aanbieders in 
Nederland zijn Dacom en Agrovision. 

•

••

•

• redelijke werking
•• goede werking
••• zeer goede werking

(a) De waarden in de kolom bladbescherming zijn verkregen uit 16 veldproeven die in 2006 - 2010 in NL, UK, 
D en DK zijn uitgevoerd. De schaal van de beoordeling loopt van 2 tot 5. Het cijfer 2 staat gelijk aan de werking 
van Dithane (mancozeb), het cijfer 5 betekent 100% bladbescherming. Een aantal middelen is op verzoek van 
de fabrikanten niet beoordeeld. De komende jaren worden ook andere eigenschappen van de middelen 
uitgedrukt in een cijfer.

Omdat het gebruik van een Beslissingsondersteunend Systeem (BOS) middelen en kosten 
bespaart, probeert het Masterplan Phytophthora het gebruik ervan actief te stimuleren. Zo vindt 
er onderzoek plaats om het BOS nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk en heeft een groep 
adviseurs gratis de beschikking gekregen over een proefexemplaar.

Onderzoek naar ‘opbouw middelen’
PPO Lelystad gaat dit jaar onderzoeken of fungiciden door herhaalde 
bespuitingen worden ‘opgebouwd’ in het gewas, of dat met één bespuiting 
het loof beschermd is. In de veldproef worden de middelen Shirlan, Ranman 
en Infinito in spuitschema’s met verschillende intervallen naast elkaar 
gelegd. Na vier weken worden er zowel onderin als bovenin het gewas blaad-
jes geplukt en in het laboratorium besmet. De onderzoekers kunnen na zes 
dagen beoordelen of deze blaadjes beschermd zijn geweest. Het proefveld 
wordt na het plukken van de blaadjes volvelds besmet met Phytophthora 
infestans. De uitbreiding van deze infectie wordt nauwgezet gevolgd, zowel 
onder- als bovenin het gewas.
Naast de vraag of de bescherming van het aardappelblad afhankelijk is van 
eerdere bespuitingen, verwachten de onderzoekers te kunnen vaststellen 
hoe lang een bespuiting het blad onder- en bovenin het gewas beschermt, of 
het zin heeft om in een vroeg stadium bladlagen te bespuiten die je in een 
later stadium wellicht niet meer goed raakt en of er verschil is tussen de 
middelen. 
De vragen rond de opbouw van middelen werden vorig jaar weer actueel 
door de tegenvallende bestrijdingsresultaten in augustus, toen telers vlak na 
de lange droge periode verrast werden door de hoge phytophthoradruk. Niet 
alle aantastingen leken terug te voeren op een slechte timing of een 
verkeerde middelenkeuze.
Bij eerder onderzoek door PPO, uitgevoerd in 2003, werd bij de bescher-
ming van loof geen opbouw van werking waargenomen. Dit betekent dat het 
effect van een bespuiting op zichzelf staat en niet afhangt van de voorgaan-
de bespuitingen. Het kan echter zijn dat dit voor nieuwe middelen en nieuwe 
phytophthora-isolaten anders ligt. Bij knolbescherming is er wel de ervaring 
dat pas een goed effect optreedt als in de laatste fase van de teelt 
meerdere bespuitingen met knolbeschermende middelen worden uitge-
voerd.
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Wees waakzaam vanaf opkomst

Het beschermen van het gewas begint met het voorkomen van vroege 
bronnen en het beschermen van nieuw blad. Alleen op die manier is het 
mogelijk om phytophthora een stap voor te blijven. Direct bij opkomst kan 
het al nodig zijn om de eerste bespuiting uit te voeren. Tijdens eerder 
onderzoek naar vroege haarden is gebleken dat 83 procent van de bezochte 
percelen op moment van de eerste infectiekansen onbeschermd was.
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Weerpalen 
uitwisselbaar

Dit groeiseizoen gaan Agrovision en Dacom 
proefdraaien met een omrekenformule die de 
informatie van hun weerpalen uitwisselbaar 
maakt. Dacom meet volgens de internationale 
standaard op 150 cm hoogte, terwijl Agrovision 
gebruik maakt van sensoren in het gewas. 
Omdat lokale metingen belangrijk zijn voor een 
goed spuitadvies, is er met hulp van het 
Masterplan Phytophthora een omrekenfactor 
ontwikkeld. Hierdoor moet een dichter netwerk 
van meetgegevens ontstaan en zijn situaties 
zoals op bijgaande foto straks verleden tijd.

straks verleden tijd.

Bekijk de ziekte-
druk online
Aardappeltelers kunnen op www.
kennisakker.nl (klik op het masterplan-
logo) of www.dacom.nl/masterplan 
gratis actuele informatie opvragen over 
de ziektedruk. Aan de hand van 
kleurtjes op een kaart van Nederland is 
in een oogopslag te zien hoe de 
ziektedruk (laag, midden, hoog) zich 
ontwikkelt op de dag zelf, de dag ervoor 
en twee dagen vooruit.

Knolbescherming begint in de zomer
Veel telers zijn afgelopen jaar verrast door knolaantasting. Gewassen die op het 
moment van doodspuiten nog niet of nauwelijks waren aangetast, gaven in de 
bewaring toch problemen met rot, veroorzaakt door phytophthora.
De meest voor de hand liggende verklaring is dat het bij de bescherming van 
het loof al is misgegaan, zegt phytophthoraspecialist Huub Schepers van PPO 
Lelystad. “Het gewas ging na de droogte plotseling weer groeien, bij een hoge 
ziektedruk. Hoewel een goede timing het allerbelangrijkste is, spelen op zulke 
kritieke momenten ook de middeleneigenschappen een rol. Kies onder 
dergelijke omstandigheden voor middelen die de nieuwe groei het beste 
beschermen.” Naast een goede bescherming van het loof is het op tijd kiezen 
voor een knolbeschermend middel van belang. Ook tijdig doodspuiten kan 
raadzaam zijn, aangevuld met een sporendodend middel. Zodra het loof en de 
stengels goed dood zijn, zijn er geen sporen meer die de knollen kunnen 
infecteren. De invloed van het inwaaien van sporen op een doodgespoten 
perceel is volgens Schepers verwaarloosbaar. Waarschijnlijker is het dat in de 
zeer natte periode sporen zijn afgespoeld van (onopgemerkte) vlekjes in het 
eigen perceel. Een hele lichte aantasting (enkele blaadjes) kan onder erg natte 
omstandigheden al veel knolaantasting veroorzaken.

(b) als minder dan 1500 g mancozeb per ha wordt gebruikt, is werking minder dan  • •
(c)  er kunnen twee soorten Alternaria voorkomen. Omdat middelen verschillen in werking  

tegen deze soorten, hangt de werking in het veld af van welke Alternaria-soorten er aanwezig zijn
(d)  in sommige proeven waren er indicaties voor • •            
(e) gebaseerd op beperkte gegevens
(f)  altijd in combinatie met een preventief middel
(g) in sommige proeven waren er indicaties voor • •

Zoek sporen dichtbij
Zonder dat er aantasting te zien is in het gewas of in de 
omgeving, zijn er altijd wel ergens (onopgemerkt) sporen 
aanwezig. Bij onderzoek naar vroege haarden, enkele jaren 
geleden, bleek dat de meeste besmettingen op het eigen bedrijf 
ontstaan. Het grootste deel van de haarden had een bodemge-
bonden oorzaak (oösporen en latent besmette knollen) en 
ontstond niet door inwaai van buiten. Verspreiding van vitale 
sporen over afstand vindt vooral plaats bij donker weer. Bij 
regenval komen sporen wel vrij, maar de afstand waarover ze 
verspreid worden is beperkt en vooral van belang voor besmetting 
binnen het perceel.


