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In de teelt van pootaardappelen is de bestrijding van Rhizoctonia solani zeer belangrijk. De schimmel 

komt vrij algemeen voor, waardoor een bestrijding d.m.v. een grondbehandeling nodig is. In de 

praktijk worden middelen op basis van diverse werkzame stoffen toegepast. Om een vergelijking 

tussen de werking van de middelen te maken, werd door SPNA op de locatie Kollumerwaard, in 

opdracht van Bayer CropScience B.V. te Mijdrecht, een proef uitgevoerd met 3 middelen: Amistar, 

Moncereen en een nieuw middel.  

 

Proefopzet 
Object Dosering 

A: onbehandeld  - 

B: Moncereen 10 l/ha 

C: Amistar 3 l/ha 

D: AC 2522 3 l/ha 

 

Algemene proefveldgegevens 
Ras Latona 

plantdatum 9 mei 2006 

voorvrucht wintertarwe 

Bodemgegevens PH-Kcl 7,2; o.s. 3,6; afsl.36%; lutum 25%; CaCO3 9,2; Pw getal 40;   

K getal 24 

N-min 0-100 8 maart 38 kg/ha N 

bemesting 16 mei 95 kg/ha N (KAS) 

12 sept 400 kg/K20/ha in de vorm van Natukali 

16 mei 250 kg/ha Kaliumsulfaat 

onkruidbestrijding 31 mei 2 l/ha Afalon flow 

ziekten- en plagenbestrijding Phytophthora- en luizenbestrijding als praktijk 

loofdoding 26 juli  loofklappen  

28 juli 2,5 l/ha Finale 

1 aug. 0,25 l/ha Spotlight + 2 min.olie 

oogstdatum 11 september  

 

Aanleg en uitvoering 

De proef werd uitgevoerd in pootaardappelen in het ras Latona. De aardappelen werden 9 mei gepoot. 

De middelen werden tijdens het poten als rijenbehandeling toegepast met een watervolume van 220 

l/ha. Er zijn 3 doppen gebruikt, waarbij de knol wordt geraakt door de vloeistof. Er is een dop die in de 

pootgeul spuit en twee doppen in de vallende grond van de toedekschijven. De basis bemesting werd 

als praktijk uitgevoerd. De opkomst rond 3 juni was goed en regelmatig. Er ontwikkelde zich een goed 

en regelmatig gewas, waarin geen verschillen in ontwikkeling zijn waargenomen tussen de objecten.  

De proef werd op 26 juli doodgespoten en kon door de slechte weersomstandigheden in augustus pas 

op 11 september worden gerooid. Na het drogen zijn de aardappels gesorteerd. Hierna zijn 100 knollen 

per veldje beoordeeld op Rhizoctonia aantasting.  

De beoordeling van zilverschurft is uitgevoerd door 100 knollen te beoordelen op vrij, licht (5-25%) 

en matig (ca 50%) aantasting door zilverschurft. 

 

Resultaten 

In onderstaande tabel 1 zijn de proefresultaten van het aantal stengels per veld en verdeling per 

maatsortering weergegeven. In tabel 2 wordt de verdeling van het aantal knollen per maatsortering 

weergegeven. Er kwamen geen significante verschillen het aantal kg en aantal knollen per voor 

maatsortering.  



Tabel 1: Opbrengst en sortering  in kg per are. 
Object <28 28/35 35/45 45/50 50/55 >55 28/55 tot 

Onbehandeld 1.9 10.8 65.3 64.1 113.1 177.1 253.3 432.3 

Moncereen 1.9 11.9 62.1 55.2 94.9 172.2 224.1 398.2 

Amistar 1.7 8.8 63.6 55.4 95 166.8 222.8 391.3 

AC 2522 1.6 9.1 70.9 61.3 98 154.9 239.3 395.8 

Lsd (5%) ns ns ns ns ns ns ns ns 

 

Tabel 2: Verdeling aantal knollen per maatsortering  (aantal/are). 
Object <28 28/35 35/45 45/50 50/55 >55 28/55 tot 

Onbehandeld 128 475 1347 736 761 1075 3319 4522 

Moncereen 158 544 1306 686 864 1014 3400 4572 

Amistar 131 394 1422 714 886 1017 3417 4564 

AC 2522 125 389 1439 769 889 1089 3486 4700 

lsd (5%) ns ns ns ns ns ns ns ns 

 

Rhizoctonia 

Voor het bepalen van de mate van aantasting wordt volgende formule gehanteerd: 

Sclerotiënindex (SI) = (0*schoon) + (1*licht) + (2*matig) + (3*zwaar)/3*totaal aantal knollen * 100. 

Dus als alle knollen schoon zijn is de SI = 0 en als alle knollen zwaar bezet zijn is de SI = 100. Matig 

en zwaar is niet toegestaan voor export. 

 

In tabel 3 worden het aantal stengels/m
2
 en de invloed van de grondbehandeling op het percentage 

aantasting door Rhizoctonia weergegeven. De aantasting door Rhizoctonia was onbehandeld 

significant zwaarder dan de behandelingen. Tussen de behandelingen was geen significant verschil. 

In tabel 4 wordt de aantasting door zilverschurft weergegeven. Amistar en AC 2522 geven op dit 

moment een hoger percentage blank en ook minder zwaardere aantasting. 

 

Tabel 3: Gemiddeld aantal stengels/m
2
. Invloed grondbehandeling op het percentage aantasting door 

Rhizoctonia.  
Object aantal 

stengels 

schoon licht matig zwaar SI 

Onbehandeld 27,6 83 9,25 5,75 2 8,9 

Moncereen 25,1 94,5 5,25 0 0,25 2 

Amistar 28,3 93,2 6,75 0 0 2,2 

AC 2522 27,7 97 3 0 0 1 

Lsd (5%) ns 13,8 ns - - 6,8 

 

Tabel 4: Invloed grondbehandeling op het percentage aantasting door zilverschurft.  
Object vrij licht matig zwaar 

Onbehandeld 37 48,2 14,8 0 

Moncereen 38,7 51,2 10,0 0 

Amistar 55,2 41,0 3,7 0 

AC 2522 44,7 46,2 9,0 0 

Lsd (5%) 15,5 14,9 7,0 - 

 

Bespreking resultaten 

 

- In kg-opbrengst en aantal stengels waren er geen significante verschillen tussen de objecten 

De behandelde objecten gaven een significant hoger percentage blanke knollen t.o.v. 

onbehandeld, evenzo met de sclerotiënindex. 

- Amistar en AC 2522 geven op dit moment een hoger percentage blank en ook minder 

zwaardere aantasting van zilverschurft. 

 


