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1. Summary (in English)  
 

In this one-year field trial, several commissioners participated in an comparative field trial of green 

alternatives against Rhizoctonia solani infection in seed potatoes. Two varieties (Carolus and Ditta) 

were included. Several applications were done based on the desires of the commissioners. Applicants 

were applied during the planting and even spraying over the growing plants took place.  

  While growing, the plots (10x3m) were observed and scored based on their development. In 

total 7 objects were studied. After haulm killing, 100 tubers were harvested to be assessed on the 

Rhizoctonia-presence on the tubers. Two weeks after haulm killing the nett plots (6x1,5m) were 

harvested to be graded (regular seed-potato sizes, determination of tubers amount and weight of each 

size), and also to select 100 tubers to be assessed on Rhizoctonia-presence. Again two weeks later 100 

tubers were harvested from each plot and again assessed on the presence of Rhizoctonia. This 

assessment was done by using a standard scale. 

 

As results, some significant different were observed. In the general condition scores and the formation 

of stems no significant differences were present. For the yield in size 35-50 is the amount of tubers per 

hectare significantly higher for the treated object B as well as object D compared to untreated object 

A. Differences observed in the other size-grading tubers and weights were not significantly different. 

The presence of Rhizoctonia on the observed tubers showed some significant differences. Object G 

showed also some more Rhizoctonia-free tubers, however the difference compared to untreated 

object A is not significant. For object B the first observation (T=0wk after haulm killing) showed 

significant more Rhizoctonia-free tubers compared to untreated object A, as was the case for T=4wk 

for this object.  
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2. Inleiding 
 

Rhizoctonia solani is een groot probleem in de (biologische) pootaardappelteelt. De lakschurft die de 

schimmel veroorzaakt kan leiden tot hoge kosten bij het sorteren en kan leiden tot de afkeuring van 

de betreffende partij. Voor SPNA was dit de aanleiding om in 2015 een instapproef te organiseren naar 

de mogelijke bestrijdingsstrategieën van Rhizoctonia solani in de biologische aardappelteelt. Vanwege 

de interessante uitkomsten en de behoefte naar een herhaling van eerdere onderzoek, is ook in 2016 

en 2017 deze instapproef weer georganiseerd. Vanuit de regelgeving was het helaas niet langer 

mogelijk om de proef vanaf 2017 binnen het biologische teeltsysteem van SPNA op te nemen. Ook in 

2018-2021 is voor gekozen om deze proef om te buigen naar de groene/alternatieve bestrijding van  

Rhizoctonia: binnen een regulier gangbaar akkerbouwsysteem (zonder chemische Rhizoctonia 

bestrijding voorafgaand aan het poten) zijn de verschillende groene toepassingen toegepast en 

vergeleken. 

 

Voor dit onderzoek zijn verschillende marktpartijen gevraagd om deel te nemen in deze instapproef. 

Op basis van de ingezonden middelen, is de proef aangelegd en uitgevoerd. In dit verslag worden de 

resultaten van dit onderzoek (teeltseizoen 2021) besproken. 
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3. Proefaanleg en objecten 
 

Op een homogene gangbare kavel op de SPNA locatie Kollumerwaard in Munnekezijl is een proef 

aangelegd, om het effect verschillende alternatieve bestrijdingsstrategieën van Rhizoctonia in de 

pootaardappelteelt te onderzoeken. In Tabel 1 is het schema met de diverse onderzoeksobjecten 

toegevoegd. Zoals te zien, zijn er diverse applicatiemomenten geweest: voor/tijdens het poten/frezen 

op de grond en toepassen over het gewas.  

 
Tabel 1: Overzicht van de objecten. 

 

Het proefveld is aangelegd op het rijpaden systeem. Dit betekend dat de grondbewerking voorafgaand 

aan het poten, het ruggen trekken en het aanaarden plaats vinden met en trekker met een 

spoorbreedte van 3,20 meter. Op deze manier wordt er niet door de velden gereden. Het pootgoed is 

gepoot op een plantafstand van 25 centimeter. De proef is aangelegd met de rassen Carolus en Ditta, 

welke beiden een lichte aantasting in het uitgangsmateriaal kenden. De proef is aangelegd op velden 

van 10 meter lang. De netto velden hebben een afmeting van 6 x 1,5 meter. Het gebruikte 

proefveldschema is te vinden in Bijlage 2. 

 

Per abuis is er bij het uitzetten van het proefveld op het grote proefveldenblok van SPNA een foutieve 

lengte voor het totale Rhizoctonia-instapproefveld gerealiseerd. Bij het poten van deze proef is dit 

gebleken, en toen was het helaas niet meer mogelijk om dit nog te corrigeren. De laatste proefvelden 

van iedere slag zijn niet gepoot. Dit heeft tot gevolg van er van een 3-tal objecten maar 3 in plaats van 

4 herhalingen gerealiseerd zijn (zie schema in Bijlage 2), dit is in de statistische analyse van het 

proefveld opgenomen (zie meer hierover bij de resultaten). 

 Groeisei zoen 

Na een gemiddeld najaar in 2020-2021 bleef het in het voorjaar 2021 lang erg koud voor de tijd van 

het jaar. Eind maart waren er een paar warme dagen, welke in april geen voortzetting kende. Tevens 

viel er vroeg in april nog wat sneeuw/hagel en later in de maand was ook een behoorlijk stevige 

hoeveelheid neerslag. Ook in mei bleef het koud voor de tijd van het jaar, en viel er enige regen, 

object Bedrijf Spuitmoment Middel Interval Dosering Eenheid 

A SPNA onbehandeld         

B Profytodsd Rijenbehandeling 
tijdens poten 

Charge   5 l/ha 

EVR   1 l/ha 

C Koppert Rijenbehandeling 
tijdens poten 

Trianum-G   25 kg/ha 

D Koppert Rijenbehandeling 
tijdens poten 

Trianum-G   50 kg/ha 

E Micosat/  
MulderAgro 

Rijenbehandeling 
tijdens poten 

Micosat-F-
Uno WDG 

  12 kg/ha 

F Micosat/ 
MulderAgro 

Rijenbehandeling 
tijdens poten 

Micosat-mo-
Uno WDG 

  12 kg/ha 

G Cindro Gewas-toepassingen MiddelX min. 1x in 
14 dagen 

0,2% van spuitvolume 
l/ha 
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afgewisseld met een paar zeer warme dagen. In juni werd het langzaam warmer, met de eerste 

officiële zomerse dag, waarin zonnige dagen afgewisseld werden met lokale onweersbuien. De verdere 

zomer was een Hollands-weer zomer met een vrij vlak temperatuursverloop en zo nu en dan (stevige) 

regenbuien. Dit gaf een hoge Phytophthora druk tijdens het groeien van de aardappels. In september 

was het vervolgens relatief warm en ook (extreem) droog voor de tijd van het jaar. Doordat het in het 

Noorden van Nederland relatief minder zonnig was als elders in Nederland, was er voldoende vocht-

voorraad voor het groeiende gewas n.a.v. de hevige regenbuien in juli.  

 

Voor een overzicht van de weersgegevens, zie Bijlage 3. 

3.1.1  Grondbewerking  

Het perceel van het proefveld is op 3 maart 2021 geploegd, na de teelt van een groenbemester na de 

wintertarwe van teeltseizoen 2020. Op 18 mei is het land klaargelegd, middels een kopeg. 

Landklaarmaken is gebeurt op een 3,2m. spoorbreedte van de trekker, waarna de aardappelen zijn 

gepoot in onbereden grond middels de Macon proefveldplanter. Het poten is gebeurt op 19 mei, 

middels de proefveldpootmachine, waarbij in één werkgang een pootgeul wordt getrokken, 

aardappels aangebracht, en vervolgens een eventuele toepassing (vloeibaar of vast) in de pootgeul 

wordt aangebracht. Hierna wordt de pootgeul direct gesloten middels de schijven op de pootmachine 

(Figuur 1). Op 4 juni is het proefveld aangefreesd. 

 

3.1.2  Gewasbescherming  

Rond het moment van poten zijn geen andere toepassingen toegepast dan weergegeven in  

Tabel 1. Na opkomst zijn de reguliere bespuitingen toegepast conform algemeen goede 

landbouwpraktijk, zie Bijlage 1. 

 

3.1.3  Bemesting 

Bemesting heeft plaats gevonden middels reguliere gangbare landbouwpraktijk. Op 30 april is er 

volvelds 1260 kg/ha Polysulphate, 190 kg/ha Agrocote en 152 kg/ha TripelSuperForsfaat toegepast, zie 

Bijlage 1.  

   

 Appl ic at ies  

De applicaties zijn volgens de voorschriften van de opdrachtgevers op het voorgeschreven moment 

uitgevoerd. In Bijlage 2 staat weergegeven welke proefveldjes volgens welke objectcode behandeld 

zijn en in Tabel 1 zijn de toegediende applicaties weergegeven. 

  Het overgrote deel van de toepassingen betroffen toepassingen in de pootvoor tijdens het 

poten (B-F), enkel object G betrof een gewasbespuiting tijdens groeiseizoen (gebruikte spuitvolume: 

300 l/ha). In onderstaande Tabel 2 zijn de omstandigheden van de betreffende gewasbespuitingen 

zichtbaar. Tevens zijn in onderstaande Figuur 1 enkele foto’s toegevoegd van het toepassen van 

objecten, ter illustratie van de uitgevoerde werkzaamheden. 
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Tabel 2: Spuitregistratie bespuitingen object G. 

Datum 

en Tijd 

Weer Bodem Gewas 

Windkracht 

en richting 

Temperatuur 

en bewolking 

Relatieve 

luchtvochtigheid 

Structuur Vochtigheid 

18 juni 

13:45u 

3 bft 

NO 

25°C 

Licht bewolkt 

68% 

 

Fijn Vochtig Vochtig  

24 juni 

16:00u 

2 bft 

NO 

17°C 

Licht bewolkt 

66% Fijn Vochtig Droog 

2 juli 

16:15u 

2 bft 

NW 

21°C 

Licht bewolkt 

66% Fijn Nat Vochtig 

16 juli 

14:30u 

2 bft 

NW 

19°C 

Licht bewolkt 

76% Fijn Vochtig droog 

22 juli 

9:00u 

2 bft 

NNW 

18°C 

Licht bewolkt 

64% Fijn Droog Droog 

30 juli 

8:00u 

3 bft 

ZZW 

15°C 

Licht bewolkt 

83% Fijn Nat Vochtig 

 

 
Figuur 1: Aanbrengen van diverse objecten middels de Macon proefveldplanter, toepassen rijentoepassingen bij poten, 
toedekken van de plots en het gebruik van de CHD proefveldspuit voor aanbrengen volveldse toepassing (foto’s van andere 
proefvelden). 

 Waarnemingen  

Gedurende het seizoen is het gewas regelmatig beoordeeld en gecontroleerd op de aanwezigheid van 

Rhizoctonia-symptomen in het gewas. Daarnaast is met regelmaat de stand van het gewas op de 

diverse proefveldjes beoordeeld. Dit is gebeurd door het geven van een cijfer voor het totaalbeeld, 

gewaskleur, stand, enz. Een 10 is hierbij een goed gewas en een 1 is een slecht gewas. Op 14 juni, 22 

juli en 3 augustus hebben deze waarnemingen plaatsgevonden. Daarnaast zijn tijdens het groeiseizoen 

het stengel-aantal in de netto rijen geteld (16 augustus).  

 

 Oogst  en verwerking  

Vlak na het doodmaken (6 augustus eerste keer klappen+spuiten, nog een 2e keer herhaald) van de 

proefveldjes zijn 100 knollen in de maat 35/- geoogst (t=0). Twee weken na het doodmaken van het 

veld zijn de netto velden geoogst (t=2) en vier weken na het doodmaken van de proefveldjes zijn 

wederom 100 knollen in de maat 35/- geoogst (t=4). De rooiwerkzaamheden hebben plaatsgevonden 

op 16 augustus, 31 augustus en 14 september. 
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De proef is in bakken geoogst en heeft vervolgens enige tijd op de tocht gestaan om te drogen. Na 

droging is de partij in de bewaring gezet en na een aantal weken is de proef gesorteerd en beoordeeld 

op Rhizoctonia. De geoogste netto veldjes van t=2 zijn gesorteerd in de maten 0/28, 28/35, 35/45, 

45/50, 55/60 en 60/90. Naast het aantal kilo’s is ook het aantal knollen per maatsortering bepaald. 

Omdat het een pootgoedproef betreft is de maat 35-50 weergegeven. Van de maat 45/55 (t=2) zijn 

100 knollen apart gehouden om te kunnen beoordelen op Rhizoctonia aantasting.  

 

 Beoordel ing  

Van de Rhizoctonia aantasting is de Sclerotiënindex (SI) op de verschillende oogstmomenten bepaald. 

Omdat de knollen onder droge omstandigheden zijn gerooid, was de hoeveelheid aanhangende grond 

wat de beoordeling belemmerde minimaal. Daarom zijn de knollen bij het beoordelen gewassen voor 

een juiste beoordeling.  Van ieder tijdsmoment zijn er 100 knollen beoordeeld van iedere plot op de 

zichtbare aantasting door Rhizoctonia. De berekeningen hiervoor zijn hieronder uitgelegd.  

   

Berekening Sclerotiënindex (SI): 

 

𝑆𝐼 =
0 ∗ 𝑎𝑘 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑛 + 1 ∗ 𝑎𝑘 𝑧𝑒𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡 + 2 ∗ 𝑎𝑘 𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡 + 3 ∗ 𝑎𝑘 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑔 + 4 ∗ 𝑎𝑘 𝑧𝑤𝑎𝑎𝑟

4 ∗ 𝑎𝑘 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
∗ 100 

Waarbij: 

SI= Sclerotiënindex  

AK= aantal knollen in de diverse categorieën ingedeeld (Figuur 2). 

 

De indeling in de klassen is gedaan met behulp van de SPNA Rhizoctoniaschaal, zie Figuur 2.  

Figuur 2: Beoordelingsschaal Rhizoctonia (schematisch). 
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Figuur 3: Beoordeelde knollen op t= 2wk, ter beeldvorming van de Rhizoctonia aantasting in Ditta (boven) en Carolus 
(beneden). 

De SI is een index voor het percentage Rhizoctonia vrije knollen in de partij, zie  

Tabel 3. 
 
Tabel 3: Sclerotiën index is een maat voor het percentage Rhizoctonia vrije knollen. 

SI Percentage vrij 

<2 97-100% 

2-5 90-97% 

5-10 75-90% 

10-20 50-75% 

>20 <50% 

 

 Stat is t isc he analyse  

Op basis van de resultaten is een variantie-analyse (ANOVA) uitgevoerd. In het geval de F-prob.-waarde 

van het effect van een factor kleiner is dan de onbetrouwbaarheidsdrempel van 0.05, wordt dit effect 

als significant beschouwd. In dit laatste geval wordt er een LSD-waarde bij de resultaten vermeld. LSD 

staat voor Least Significant Difference. Met deze LSD-waarde kan worden bepaald, welke niveaus van 

de betreffende factor significant van elkaar verschillen. Als er geen sprake is van een significant effect, 

wordt ‘ns’ vermeld. 

  Hierbij is er rekening gehouden met het aantal herhalingen in de verschillende blokken n.a.v. 

het tekort hebben van beschikbare ruimte bij het poten, meer hierover in de sectie resultaten.  
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4. Resultaten 
 

In onderstaande tabellen worden de resultaten van de proef weergegeven. In de diverse secties 

worden verschillende onderwerpen besproken (opbrengst, stand en Rhizoctonia aantasting). De 

getallen in de tabellen zijn de gemiddelde waarden waargenomen in de betreffende veldjes. Zoals 

zichtbaar zijn niet alle objecten in één tabel zichtbaar met de statistische analyse. Wel zijn objecten B, 

C, D en G gezamenlijk met object A weergegeven, en daarnaast ook objecten E en F met object A. Dit 

is vanwege de te kleine beschikbare ruimte voor het poten van de proef (lees meer hierover in 

hoofdstuk 3. Proefaanleg). Van objecten B, C, D en G zijn er 3 herhalingen gebruikt (blokken 1, 2 en 3 

in proefveldschema, Bijlage 2) in het statistisch vergelijk (2x Carolus en 1x Ditta: dit is aan object A 

gelijk getrokken op basis van het missende object A in blok 4 (Ditta). Van objecten E en F zijn er maar 

twee herhalingen gebruikt (blok 2 en 3 (Bijlage 2)), op basis van missend object A in blok 4 (Ditta) en 

tevens missende objecten E en F in blok 1 (Carolus).  

  Dit beperkte aantal herhalingen binnen de objecten (en ook binnen de rassen), maakte het 

niet mogelijk om statistiek uit te voeren tussen een direct rassen-vergelijk, in tegenstelling met andere 

jaren is dit vergelijk in data niet opgenomen in dit verslag. 

 S tand  

De algemene stand van de proefveldjes tijdens het groeiseizoen is drie maal beoordeeld en ook het 

aantal stengels per meter in de netto veldjes zijn geteld. In onderstaande Tabel 4 en Tabel 5 zijn de 

waargenomen data weergegeven voor de verschillende objecten.  

  
Tabel 4: Stand op verschillende momenten in het groeiseizoen gerangschikt per object (1= slechte stand, 10= goede stand) 
(objecten A-D en G). Tevens het gemiddelde aantal stengels per meter weergegeven per object. 

Object Stand 
14.06 

Stand 
22.07 

Stand 
03.08 

Stengels/m 
16.08 

A 6,3 8,0 6,5 22,4 

B 6,7 7,3 6,3 23,4 

C 6,3 7,2 6,5 22,3 

D 6,7 7,8 6,5 24,7 

G 6,3 7,7 7,0 20,5 

Gemiddelde 6,5 7,6 6,6 22,7 

F-prob 0,817 0,109 0,255 0,09 

L.S.D. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 
Tabel 5:  Stand op verschillende momenten in het groeiseizoen gerangschikt per object (1= slechte stand, 10= goede stand) 
(objecten A, E en F). Tevens het gemiddelde aantal stengels per meter weergegeven per object. 

Objecten Stand 
14.06 

Stand 
22.07 

Stand 
03.08 

Stengels/m 
16.08 

A 6,5 8,0 6,8 22,0 

E 6,3 7,8 6,5 20,6 

F 6,3 7,5 7,0 20,2 

Gemiddelde 6,3 7,8 6,8 20,9 

F-prob 0,900 0,700 0,500 0,741 

L.S.D. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Zoals te zien  in Tabel 4, zijn er in stand geen statistisch bettrouwbare verschillen tussen onbehandeld 

object A en één van de behandelde objecten B, C, D of G. Ook is er geen duidelijke trend in tijd waarbij 

een object duidelijk afwijkt van het onbehandelde object A. Bij het gemiddelde aantal stengels laat 

object D een relatief hoog aantal stengels zien ten opzichte van onbehandeld A, en object G een relatief 

laag aantal. Echter zijn deze aantallen niet significant betrouwbaar verschillend van elkaar. 

 In Tabel 5 is een vergelijkbaar beeld zichtbaar voor het vergelijk van onbehandeld object A ten 

opzichte van de objecten E en F. Geen duidelijke trend in stand tijdens het seizoen. Het aantal stengels 

is het hoogst voor onbehandeld object A en de beide behandelde objecten wijken daar in eenzelfde 

lijn van af, wederom niet statistisch betrouwbaar. 

 

 
Figuur 4: Overzicht van het proefveld (links 22 juli, rechts 3 augustus). Het duidelijke kleurverschil op 22 juli is het veschil in ras 
(Ditta en Carolus), een verschil wat op 3 augustus in het verouderend gewas iets minder scherp te zien is. 

 Opbrengst  

In onderstaande tabellen zijn de gemiddeld behaalde opbrengsten van de verschillende toegepaste 

objecten zichtbaar. De indeling van de objecten (A, B-D en G en apart weergegeven objecten A, E en 

F) is hetzelfde als in de voorgaande sectie, zoals eerder toegelicht. 

 
Tabel 6: Opbrengst in gewicht (GW in t/ha) in de verschillende maten per object (A-D en G).  

Object ton/ha 
 <28 

ton/ha 
28/35 

ton/ha 
35/45 

ton/ha  
45/50 

ton/ha  
50/55 

ton/ha  
55/60 

ton/ha 
>60 

A 0,3 3,6 16,3 9,5 5,9 1,0 0,9 

B 0,4 2,7 18,8 11,0 3,8 2,0 0,3 

C 0,4 3,1 16,9 10,8 4,9 1,2 0,8 

D 0,4 3,4 17,4 11,3 4,0 2,0 0,3 

G 0,4 2,9 16,0 11,1 5,3 1,1 0,4 

Gemiddelde 0,4 3,1 17,1 10,7 4,8 1,5 0,5 

F-prob 0,185 0,375 0,222 0,471 0,272 0,281 0,236 

L.S.D. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Tabel 7: Opbrengst in aantal knollen (KN in duizenden/ha) in de verschillende maten per object (A-D en G). 

Object KN/ha  
<28 

KN/ha  
28-35 

 
KN/ha  
35/45 

KN/ha  
45/50 

KN/ha  
50/55 

KN/ha  
55/60 

KN/ha 
>60 

A 32,6 133,7 
 

263,3 89,6 40,0 4,8 3,3 

B 38,1 98,1 
 

311,9 103,3 26,7 9,6 1,1 

C 33,0 115,6 
 

278,5 103,3 34,1 6,3 3,3 

D 40,0 122,6 
 

288,5 108,9 28,9 10,4 1,5 

G 42,2 105,6 
 

255,6 107,0 38,1 5,9 1,5 

Gemiddelde 37,2 115,1 
 

279,6 102,4 33,6 7,4 2,1 

F-prob 0,391 0,235 
 

0,113 0,318 0,258 0,222 0,283 

L.S.D. n.s. n.s. 
 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 
Tabel 8: Opbrengst in gewicht (GW in t/ha) en aantal knollen (KN in duizenden/ha) in de een aantal gecombineerde maat-
sorteringen per object (A-D en G). 

Object KN/ha  
totaal 

KN  
0-35 

KN  
35-50 

KN  
50-99 

ton/ha  
totaal 

GW 
0-35 

GW 
35-50 

GW 
50-99 

A 567,4 166,3 353,0 a 48,1 37,6 4,0 25,8 7,8 

B 588,9 136,3 415,2 c 37,4 39,0 3,1 29,8 6,1 

C 574,1 148,5 381,9 abc 43,7 37,9 3,5 27,6 6,8 

D 600,7 162,6 397,4 bc 40,7 38,8 3,8 28,7 6,3 

G 555,9 147,8 362,6 ab 45,6 37,3 3,3 27,1 6,9 

Gemiddelde 577,4 152,3 382,0 
 

43,1 38,1 3,5 27,8 6,8 

F-prob 0,342 0,440 0,036 
 

0,762 0,713 0,482 0,073 0,817 

L.S.D. n.s. n.s. 39,4 
 

n.s. n.s. n.s. n.n.s. n.s. 

 

Kijkend in de bovenstaande Tabel 6-Tabel 8 wordt het vergelijk tussen objecten A, B-D en G 

weergegeven, waarbij er enkel in de gecombineerde knolmaat 35-50 een significant betrouwbaar 

verschil is behaald. Kijkend naar de geoogste gewichten in t/ha van de verschillende maten, lijkt voor 

de maat 35/45 object B een duidelijk hogere opbrengst de behalen dan onbehandeld object A  (niet 

significant betrouwbaar). In de maat 50/55 lijkt dit object B juist een lager gewicht te oogsten als 

onbehandeld A, wederom niet significant betrouwbaar. De grofste maatsortering 55/60 lijkt er te zijn 

voor de objecten B en D ten opzichte van onbehandeld A (wederom n.s.!). Een zelfde lijn is ook te zien 

in Tabel 7, waarbij objecten B, D en G duidelijk meer fijne knollen hebben dan onbehandeld object A 

(n.s.!), voor de maat 28-35 volgt een nagenoeg omgedraaid beeld, met juist meer knollen in 

onbehandeld object A ten opzichte van objecten B en G. Voor d emaat 35/45 zijn er duidelijk meer 

knollen behaald voor object B, en minder knollen voor object G ten opzichte van onbehandeld A 

(beiden n.s.!). De maat 45/50 kent het hoogste aantal knollen voor objecten D en G ten opzichte van 

onbehandeld A (n.s.!). In de maat 50/55 zijn relatief veel knollen in het onbehandelde object A, gevolgd 

door behandeld object G. de maat 55/60 is voor onbehandeld object A wat minder aanwezig, en 

kennen de objecten B en D juist weer wat meer van deze grove knollen. Voor de grofste maatoserting 

>60 is het behandelde object C in eenzelfde hoeveelheid te vinden als onbehandeld A, waarbij de 

overige objecten duidelijk minder vertegenwoordigd zijn (alleen n.s.!). 
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  In Tabel 8 is het vergelijk weergegeven in een vaak gekozen maatsortering-indeling, en tevens 

is het totale gewicht en totale knollen geoogst per hectare weergegeven. Het totaal aantal knollen is 

het hoogst voor object D ten opzichte van onbehandeld A, en object G lijkt lager te zijn (beide 

verschillen n.s.). Voor de maatsortering 35-50 is het aantal geoogste knollen significant verschillend 

tussen de objecten, waarbij het onbehandelde object A het laagste knol-tal oogst. Het hoogste knoltal 

in deze (gewenste) maat is er voor object B (significant betrouwbaar verschillend t.o.v. onbehandeld 

A), waarbij ook object D significant verhoogd is t.o.v. onbehandeld A. Voor de geoogste gewichten per 

hectare zijn de zelfde trends zichtbaar, echter zijn deze niet significant betrouwbaar, zoals ook 

zichtbaar in de tabel. 

  
Tabel 9: Opbrengst in gewicht (GW in t/ha) in de verschillende maten per object (A, E en F). 

Object ton/ha 
 <28 

ton/ha 
28/35 

ton/ha 
35/45 

ton/ha  
45/50 

ton/ha  
50/55 

ton/ha  
55/60 

ton/ha 
>60 

A 0,4 3,6 15,5 10,0 5,6 1,1 1,2 

E 0,4 2,4 16,8 12,1 5,2 1,2 0,3 

F 0,3 2,7 16,4 10,7 5,0 1,8 0,0 

Gemiddelde 0,4 2,9 16,2 10,9 5,2 1,4 0,5 

F-prob 0,584 0,339 0,652 0,118 0,969 0,625 0,236 

L.S.D. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 
Tabel 10: Opbrengst in aantal knollen (KN in duizenden/ha) in de verschillende maten per object (A, E en F). 

Object KN/ha  
<28 

KN/ha  
28-35 

KN/ha  
35/45 

KN/ha  
45/50 

KN/ha  
50/55 

KN/ha  
55/60 

KN/ha 
>60 

A 32,2 128,3 239,4 91,7 36,1 5,0 4,4 

E 35,0 92,2 261,1 112,2 35,6 6,1 1,1 

F 26,7 93,9 264,4 103,9 35,0 8,3 0,0 

Gemiddelde 31,3 104,8 255,0 102,6 35,6 6,5 1,9 

F-prob 0,532 0,310 0,541 0,118 0,997 0,650 0,235 

L.S.D. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 
Tabel 11: Opbrengst in gewicht (GW in t/ha) en aantal knollen (KN in duizenden/ha) in de een aantal gecombineerde maat-
sorteringen per object (A, E en F). 

Object KN/ha  
totaal 

KN  
0-35 

KN  
35-50 

KN  
50-99 

ton/ha  
totaal 

GW 
0-35 

GW 
35-50 

GW 
50-99 

A 537,2 160,6 331,1 45,6 37,2 3,9 25,4 7,9 

E 543,3 127,2 373,3 42,8 38,3 2,8 28,8 6,6 

F 532,2 120,6 368,3 43,3 37,0 3,0 27,2 6,8 

Gemiddelde 537,6 136,1 357,6 43,9 37,5 3,3 27,1 7,1 

F-prob 0,934 0,351 0,22 0,987 0,728 0,363 0,303 0,915 

L.S.D. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Voor het vergelijk van onbehandeld object A ten opzichte van E en F zijn in Tabel 9 - Tabel 11 de 

verschillende vergelijkingen in de behaalde opbrengst en maatsortering zichtbaar. In grote lijnen 

komen de behaalde resultaten overeen met de overige objecten, waarbij er geen duidelijk significant 
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afwijkende opbrengsten zijn waargenomen voor de behandelde objecten ten opzichte van het 

onbehandelde object A. In Tabel 9 en Tabel 10 is zichtbaar dat onbehandeld object A het hoogste 

gewicht- en tevensknoltal behaald in de maat 28-35 en juist het laagste in de maat 35/45 ten opzichte 

van onbehandeld. Voor de maat 45/50 lijkt object E ten opzichte van onbehandeld A duidelijk verhoogd 

(knol en gewicht), wat niet significant betrouwbaar is. In de maat 55/60 is object F wat meer 

vertegenwoordigd ten opzichte van onbehandeld A (wederom n.s.). Onbehandeld A kent de meeste 

knollen en gewicht in de grofste maat >60 ten opzichte van de beide onbehandelde objecten.  

 Voor de gecombineerde maatsorteringen (Tabel 11) zijn er ook geen uitgesproken 

(significante) verschillen zichtbaar tussen onbehandeld A en de beide behandelde objecten E en F. Het 

onbehandelde object A is het meest aanwezig in de fijnste en grofste maatsortering, en in de gewenste 

35-50 maatsortering lijken de beide behandelde objecten een hogere opbrengst te halen dan 

onbehandeld A (n.s.!). Voor de totale opbrengst per hectare geven de behaalde verschillen geen 

duidelijke trend aan tussen onbehandeld A en de behandelde objecten E en F.  

 

 Rhizoc tonia  aantast ing  

De tijd dat de knol na loofdood nog in de grond zit bepalend voor de mate van Rhizoctonia aantasting. 

Wanneer de knollen nog lang in de grond zitten na het moment van loofdood, wordt de mate van 

aantasting veelal zwaarder dan wanneer de knollen vlot gerooid zijn na loofdood. Om te kunnen 

beoordelen of de verschillende objecten de knollen gedurende lange of kortere tijd na loofdood 

kunnen werken op de knollen, zijn er op drie momenten na loofdood monsters genomen voor het 

beoordelen van Rhizoctonia-aantasting. Om te kunnen bepalen of de verschillende objecten een 

reducerend effect hebben op de aantasting door Rhizoctonia, zijn in Tabel 12 en Tabel 13 een overzicht 

toegevoegd van de Rhizoctonia aantasting voor de verschillende objecten. 

 
Tabel 12: Rhizoctonia aantasting per object (A, B-D en G), met het percentage schone knollen en de SI (Sclerotiën Index). In 
deze analyse zijn alle beoordeelde knollen op de drie verschillende tijdstippen meegenomen (0, 2 en 4 weken na doodmaken 
van het gewas).  

Object T0 
%schoon 

T2 
%schoon 

T4 
%schoon 

T0 
Rhizoc index 

T2 
Rhizoc index 

T4 
Rhizoc index 

A 30,7  17,7 6,5 a 39,5 61,8 69,8 

B 74,3  51,4 35,3 b 13,5 35,6 49,7 

C 25,2  13,7 4,3 a 42,1 67,7 73,9 

D 35,5  12,4 10,3 a 33,8 66,2 69,4 

G 48,3  40,7 7,1 a 29,5 43,2 70,5 

Gemiddelde 42,8  27,2 12,7 
 

31,7 54,9 66,7 

F-prob 0,033  0,216 0,019 
 

0,080 0,155 0,071 

L.S.D. 29,91  n.s. 17,55 
 

n.s. n.s. n.n.s. 
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Tabel 13:  Rhizoctonia aantasting per object (A, E en F), met het percentage schone knollen en de SI (Sclerotiën Index). In deze 
analyse zijn alle beoordeelde knollen op de drie verschillende tijdstippen meegenomen (0, 2 en 4 weken na doodmaken van 
het gewas). 

Objecten T0 
%schoon 

T2 
%schoon 

T4 
%schoon 

T0 
Rhizoc index 

T2 
Rhizoc index 

T4 
Rhizoc index 

A 30,9 17,0 3,4 39,8 63,4 71,3 

E 12,7 21,0 15,1 49,9 63,8 66,2 

F 41,0 0,5 10,4 28,9 74,5 70,5 

Gemiddelde 28,2 12,8 9,6 39,5 67,2 69,3 

F-prob 0,566 0,490 0,643 0,503 0,637 0,868 

L.S.D. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Zoals te zien in Tabel 12, zijn er significante verschillen zichtbaar voor de rhizcotonia aantasting tussen 

de objecten. Voor het eerste rooimoment (T0) laat object B een significant schoner beeld (=minder 

aantasting) beeld zien ten opzichte van onbehandeld A. Ook object G is duidelijk wat schoner, maar 

niet afwijkend genoeg van onbehandeld A voor een significant verschil. Objecten C en D zijn 

vergelijkbaar aangetast als onbehandeld A. Voor het tweede tijdmoment T2 zijn de verschillen niet 

significant, maar geven wel zeenzelfde lijn aan als het eerste moment. Voor T4 zijn de behaalde 

verschillen wederom significant betrouwbaar voor het behandelde object B ten opzichte van 

onbehandeld A, waarbij object B duidelijk een schonere partij is als onbehandeld A. De overige 

objecten wijken niet afdoende af van onbehandeld A om significant betrouwbaar een verschil te laten 

zien. In de berekende indices voor deze objecten zijn de verschillen niet significant betrouwbaar, 

waarin er wel een duidelijke trend is in lijn met het percentage schone knollen (object B een lagere 

index als onbehandeld A, Object G in een mindere mate eenzelfde beeld). Echter in dit geval dus n.s. 

 Voor de objecten E en F ten opzichte van onbehandeld A is in Tabel 13 het resultaat van 

Rhizoctonia aantasting zichtbaar. In dit vergelijk zijn er geen significante verschillen behaald, en 

daarnaast lijken er ook geen duidelijke trends te zijn in aantasting in het onbehandelde object en de 

beide onbehandelde objecten. 
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5. Conclusie 
 

Het onderzoek naar de aantasting van aardappelen door Rhizoctonia Solani  is volgens protocol 

uitgevoerd. Per abuis is er bij het uitzetten van het proefveld op het grote proefveldenblok van SPNA 

een foutieve lengte voor het totale Rhizoctonia-instapproefveld gerealiseerd. Bij het poten van deze 

proef is dit gebleken, en toen was het helaas niet meer mogelijk om dit nog te corrigeren. Dit heeft tot 

gevolg van er van een 3-tal objecten maar 3 in plaats van 4 herhalingen gerealiseerd zijn. Door in de 

resultaten te werken met dit aangepaste aantal herhalingen tussen de objecten, kan er toch een 

vergelijkend resultaat tussen onbehandelde en behandelde objecten uit de proef worden behaald. Op 

basis van een lager aantal gerealiseerde herhalingen in de proef wordt de statistische betrouwbaarheid 

wel lager, waardoor mogelijk statistisch betrouwbare verschillen toch niet onderbouwd worden van 

een significant resultaat. Dit is jammer en moet bij herhalingen van deze proef niet weer plaatsvinden. 

 

Stand en stengelvorming: 

- Er zijn in stand geen statistisch bettrouwbare (n.s.) verschillen tussen onbehandeld object A 

en één van de behandelde objecten B, C, D of G gezien 

- Het gemiddelde aantal stengels voor object D is relatief hoog ten opzichte van onbehandeld 

A, en object G een relatief laag aantal (beiden n.s.!) 

- Tussen objecten A, E en F zijn er geen trends in stand-verschillen tijdens het seizoen, tevens 

het aantal stengels. Het aantal stengels is het hoogst voor onbehandeld object A (n.s.). 

Opbrengst en maatsortering:  

- Het totaal aantal knollen is het hoogst voor object D ten opzichte van onbehandeld A, en 

object G lijkt lager te zijn (beide verschillen n.s.).  

- Voor de maatsortering 35-50 is het aantal geoogste knollen significant verschillend tussen de 

objecten, waarbij het onbehandelde object A het laagste knol-tal oogst. Het hoogste knoltal 

in deze (gewenste) maat is er voor object B (significant betrouwbaar verschillend t.o.v. 

onbehandeld A), waarbij ook object D significant verhoogd is t.o.v. onbehandeld A.  

- Voor de geoogste gewichten per hectare zijn de zelfde trends zichtbaar, echter zijn deze niet 

significant betrouwbaar. 

- In grote lijnen komen de behaalde resultaten overeen met de overige objecten, waarbij er 

geen duidelijk significant afwijkende opbrengsten zijn waargenomen voor de behandelde 

objecten E en F ten opzichte van het onbehandelde object A. Voor de gecombineerde 

maatsorteringen zijn er ook geen uitgesproken (significante) verschillen zichtbaar tussen 

onbehandeld A en de beide behandelde objecten E en F.  

Rhizoctonia aantasting: 

- Voor het eerste rooimoment (T0) laat object B een significant schoner beeld (=minder 

aantasting) beeld zien ten opzichte van onbehandeld A. Ook object G is duidelijk wat schoner 

(n.s.!). Voor het tweede tijdmoment T2 zijn de verschillen niet significant, maar geven wel 

eenzelfde lijn aan als het eerste moment. Voor T4 zijn de behaalde verschillen wederom 

significant betrouwbaar voor het behandelde object B ten opzichte van onbehandeld A, 

waarbij object B duidelijk een schonere partij is als onbehandeld A.  
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- Voor de objecten E en F ten opzichte van onbehandeld A zijn er geen significante verschillen 

behaald, en daarnaast lijken er ook geen duidelijke trends te zijn in aantasting in het 

onbehandelde object en de beide onbehandelde objecten. 
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Bij lage 1:  Algemene proefveldgegevens  
 

proefnummer   992  

Algemeen   

Gewas Pootaardappel  

Bruto/netto veldgrootte 10m * 3m / 8m * 1,5m  

Voorvrucht wintertarwe 

Bodemanalyse Perceel 6a  

Bodemanalyse 7,5  pH ;  

3,1 % O.S. ; 

26 Pw mg P2O5/L; 

3 maart 2021 (6A2) 

5 % Klei (<2 µm) ;  

16 % afslib.; 

 

28 K-getal.  

Poten   

Pootdatum 19 mei 2021 Aanfrezen: 4 juni 2021 

Ras Carolus / Ditta  

Rijafstand 75 cm  

Pootafstand 25 cm  

Bemesting Polysulphate 1250 kg/ha 

Agrocote 44-0-0 190 kg/ha 

Tripel superfosfaat 152 kg/ha 

30 april 2021 

Gewasbescherming Zie onderstaade tabel  

Loofdoding  eerste keer: 6 augustus 2021  

Oogstdata 16 augustus, 31 augustus en 14 september 
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Bijlage 2:  Proefveldschema 
 

 

 

 

 

Per abuis is er bij het uitzetten van het proefveld op het grote proefveldenblok van SPNA een foutieve 

lengte voor het totale Rhizoctonia-instapproefveld gerealiseerd. Bij het poten van deze proef is dit 

gebleken, en toen was het helaas niet meer mogelijk om dit nog te corrigeren. Het laatste proefveld in 

iedere slag is niet gepoot (de doorgehaalde veldnrs 5, 6, 15 en 24 in onderstaande proefveldschema). 

Van objecten B, C, D en G zijn er 3 herhalingen gebruikt (blokken 1, 2 en 3 in proefveldschema) in het 

statistisch vergelijk (2x Carolus en 1x Ditta: dit is aan object A gelijk getrokken op basis van het 

missende object A in blok 4 (Ditta). Van objecten E en F zijn er maar twee herhalingen gebruikt (blok 2 

en 3), op basis van missend object A in blok 4 (Ditta) en tevens missende objecten E en F in blok 1 

(Carolus).   

     

 

    

 

        

                   

50 

10 5 E 6 F bruto 15 G 24 A bruto      

     

10 4 D 7 G 14 B 16 A 23 C 25 E     Blok 1 

    Blok 2 

10 3 C 8 A 13 D 17 F 22 G 26 D     Blok 3 

    Blok 4 

10 2 B 9 C 12 F 18 B 21 E 27 B      

     

10 1 A 10 E 11 G 19 D 20 C 28 F      

     

  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5      

  21      

Noordpijl

Blok 1+2= Carolus Blok 3+4= Ditta 
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Bijlage 3: Weersgegevens tijdens het groeisei zoen  
 

Weergegevens afkomstig van Dacom Online (nov.2021) 
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Bijlage 4:  Grondanalyse  
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Bijlage 5:  Ruwe data 
 

In onderstaande tabellen zijn de ruwe data zichtbaar die verkregen zijn tijdens deze veldproef.  

 

 

 

 


