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 Summary 
 

In this trial the control of Fusarium in potatoes has been tested. Several principals were approached 

to participate in this trial, and send their objects to attend in this trial. The potatoes (50 tubers per 

repetition, four repetitions per object) were damaged and Fusarium solani and Fusarium 

sambonicum spores were spread over the damaged tubers (Figuur 1). After a short period, to let the 

potatoes dry after the inoculation of the spores, the potatoes were treated with the prescribed 

resources, as indicated by the various principals. The products were atomized over the tubers, which 

rolled by a roller band across the nebulizer (“pieper douche”, Figuur 2). After the treatment, 

potatoes were stored in the incubation-/storage cell (15-20°C and 80% relative air humidity (RV), 

Figuur 3). After two months (26 September – 23 November 2016) the Fusarium attack of the various 

potatoes was scored. Potatoes were cut in halves, and the surface of the potato attached by 

Fusarium was determined (Figuur 4). The amount of potatoes (Tabel 2) was determined per infection 

scale. By using Equation 1 (Vergelijking 1, see page 10), the Fusarium Index was determined. The 

higher the FI, the stronger the Fusarium attack.   

   As can be observed in Tabel 3, hardly any significant differences between the various objects 

has been observed. Only objects B and K show a significantly decreased Fusarium attack, compared 

with most of the mean of other objects. The untreated object A shows no increased Fusarium attack. 

This implies that for further research an extra control has to be added in this research. In this control 

inoculated tubers have to be treated with water only, to determine the effect of moistening after the 

inoculation with the Fusarium spores. Also, the possibilities of fusarium attack prevention can be 

included in further research. For this potatoes will be damaged and afterwards treated with the 

various objects, and after some time in storage the potatoes will be infected with Fusarium spores. 

The preventive effect of the various objects can be determined in this way.  
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 Inleiding 
 

Fusarium is in de aardappelteelt een veelvuldig voorkomende ziekte. Met name de Fusariumsoorten 

Fusarium sulphureum (ook wel Fusarium sambucinum) en Fusarium solani komen regelmatig voor. 

Rooibeschadigingen zorgen voor aantasting van partijen aardappelen met Fusarium in de bewaring, 

wat de kwaliteit van de partij beïnvloedt. Het behandelen van aardappelen bij inschuren is een 

veelgebruikte methode om Fusarium besmetting te voorkomen. Door veranderende regelgeving 

wordt de afzet van de regulier behandelde aardappelen, die niet als pootgoed vermarkt worden, 

bemoeilijkt. Daarom zoeken telers en andere ketenpartners naar (groene-) alternatieven van 

pootgoedbehandeling bij inschuren. Vanwege de grote risico’s tijdens het bewaren en verwerken van 

de aardappelen op het ontstaan van Fusarium, is niet behandelen voor gevoelige rassen geen optie. 

Voor SPNA is dit aanleiding om een instapproef op te zetten met alternatieve middelen/methoden 

om toch een goede beheersing van Fusarium te bereiken. Hierbij worden leveranciers of 

producenten van (mogelijke -) Fusarium bestrijdingsmiddelen benaderd voor deelname, waarbij een 

vooraf bepaalde onderzoeksopzet wordt aangeboden. In dit verslag worden de resultaten van deze 

instapproef besproken. 
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 Proefaanleg en objecten 
 

Deze bewaarproef is gebaseerd op het handmatig besmetten van gezond uitgangsmateriaal met 

Fusarium sporen, middels inoculatie. Vervolgens worden de aardappelen behandeld met de 

voorgeschreven objecten. Hierna worden de aardappelen in de bewaring geplaatst, waarbij de 

omstandigheden gunstig zijn voor het ontwikkelen van Fusarium. De aardappelen worden bewaard 

in kratjes, waarbij ieder object een viertal identieke kratjes in de bewaring heeft staan. Om 

statistische vergelijkingen te kunnen maken tussen de verschillende objecten, is de proef in vier 

herhalingen aangelegd. 

 

In onderstaande Tabel 1 zijn de toegepaste middelen met de bijbehorende doseringen weergegeven. 

 
Tabel 1: Overzicht van de objecten in de fusarium bestrijding instapproef. 

Object  Opdrachtgever Behandeling Voorgeschreven dosering Toepassing  

A SPNA Onbehandeld - - 

B SPNA Diabolo 150 mL/ton (in 2L water) Schijfvernevelaar 

D ProfytoDSD Profi- A 001 300 ml/ton Schijfvernevelaar 

E ProfytoDSD Profi- A 002 300 mL/ton Schijfvernevelaar 

F Pireco Productie BV PI161101 1:50 in water Schijfvernevelaar 

G Pireco Productie BV PI160801 1:50 in water Schijfvernevelaar 

H EM Agriton BV Experimenteel 1 1:10 in water, 2 L/ton Schijfvernevelaar 

J Bayer CropScience AC6505 1 L/ton Schijfvernevelaar 

K Bayer Moncereen Pro 0,6 L/ton Schijfvernevelaar 

L Besteman Technosupport Object BMTS 0,3 L/ton Resonator  

M Besteman Technosupport Object BMTS 0,3 L/ton Schijfvernevelaar 

N Oro Agri ORO-EXP-62 2% water oplossing Schijfvernevelaar 

O Oro Agri ORO-EXP-45 2% water oplossing Schijfvernevelaar 

 

Het gebruikte ras voor deze proef is Colomba. Per object of bakje zijn er 50 knollen geïnoculeerd per 

herhaling (200 knollen totaal per object). Op 26 september zijn de aardappelen geïnoculeerd met de 

sporen en behandeld met de objecten, waarna de aardappelen in de bewaring zijn gezet. Op 23 

november heeft de beoordeling op Fusarium aantasting plaatsgevonden. Het uitvoeren van deze 

proef is gebaseerd op het EPPO protocol (Fungal storage rots of potatoes) en de eerdere ervaringen 

met Fusarium bewaring binnen SPNA (project 212, 2011). 

 Inoc ulat ie Fusar ium sporen  (26 september)  

Iedere knol is vier keer geponst (een gaatje in geprikt, Figuur 1). Via het HLB laboratorium in Wijster 

zijn er twee sporensuspensies van Fusarium opgekweekt (Fusarium solani, HLBnr 4.146 en Fusarium 

sambucinum, HLBnr 1.143). De dichtheid van iedere sporensuspensie was minimaal 100.000 sporen 

per mL en de beide suspensies zijn 1:1 vermengd om het uiteindelijke inoculatiesuspensie te 

verkrijgen. Middels een Gloria-hand-spuit is deze suspensie over de geponste aardappelen verspreid, 
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waarna de aardappelen enige tijd aan de kant zijn gezet om te kunnen drogen, waarna de 

verschillende objecten werden toegepast.  

 

 
Figuur 1: Ponsjes in de aardappel, links: vers, rechts: na bewaring.  

 Appl ic at ie  obj ec ten (26  september)  

Middels een vernevelaar in de pieper douche zijn de objecten over de aardappelen verneveld. De 

aardappelen zijn middels een rollerband onder de vernevelaar door gegaan, waarna de aardappelen 

per kistje (50 knollen) werden opgevangen. Vervolgens werden de rollerband en vernevelaar 

schoongemaakt (doorspoelen met water en schoonmaken van de rollen), waarna het volgende 

object werd toegepast. Daarnaast werd er voor object  L gebruik gemaakt van een resonator-

vernevelaar: deze is door de opdrachtgever bevestigd in de pieperdouche. De snelheid van de 

rollerband en vernevelings-volume zijn dusdanig ingesteld zodat de gebruikte dosering zo goed 

mogelijk overeen komt met de voorgeschreven dosering.  

 
Figuur 2: Toepassen van de objecten; op de rollerband (links) en onder de pieperdouche (rechts). 
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 Bewaaromstandigheden  

Na applicatie van de objecten worden de knollen kort gedroogd, waarna de knollen in de incubatie 

cel worden gebracht. Hier zijn alle kratjes geward geplaatst. De bewaartemperatuur is constant 

gehouden tussen de 10 en 15 graden Celsius, met een hoge relatieve luchtvochtigheid (> 80%). De 

temperatuur en luchtvochtigheid zijn tijdens de duur van de bewaring digitaal bepaald, middels de 

aanwezige loggers in de bewaarcel. In Bijlage 2 zijn de waargenomen parameters van de bewaarcel 

terug te vinden. Wanneer de temperatuur te laag dreigde te worden, kon middels een aanwezige 

verwarming de temperatuur verhoogd worden. De luchtvochtigheid werd gestuurd door het 

aanbrengen van water op de betonnen ondervloer, onder de kratten met aardappelen.  

 

 
Figuur 3 De aardappelen in de bewaar-/incubatie cel. 

 Waarnemingen  

Tijdens het bewaren zijn de aardappelen wekelijks gecontroleerd op het optreden van Fusarium 

aantasting (indruk-plekken, schimmelvorming aan buitenzijde van de knol). Twee maanden na de 

start van de bewaring, was de Fusarium aantasting dermate dat de knollen in de lengte zijn 

doorgesneden, waarna beoordeling op Fusarium heeft plaatsgevonden.  

 Beoordel ing  (23  november  2016)  

Voor de beoordeling van Fusarium aantasting, is het protocol gebruikt. Het percentage van het 

oppervlakte van de (doorgesneden) knol aangetast door Fusarium is bepaald (Tabel 2 en Figuur 4), en 

per kratje is het aantal knollen in de verschillende aantastingscategorieën bepaald.  
 

Tabel 2: Gebruikte klassen voor Fusarium beoordeling 

Klasse Snij-oppervlakte aangetast door Fusarium 

K1 0% 

K2 0-10% 

K3 10-25% 

K4 25-50% 

K5 50-100% 
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Figuur 4: Beoordeling van de knollen op oppervlakte aangetast door Fusarium. De omschreven categorieën op de foto’s 
horen bij de betreffende foto. In de foto links boven in staat een reeks van beoordeelde knollen in de verschillende klassen 
(K1-K5 van links naar rechts). Foto’s gemaakt op 23 november. 

Op basis van de beoordeling, is vervolgens de Fusarium Index (FI) bepaald, middels onderstaande 

vergelijking. 
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Vergelijking 1: In deze vergelijking staan K1-K5 voor de hoeveelheid knollen gescoord in deze klasse, 
en n voor het totaal aantal gescoorde knollen per kratje. 
 

𝐹𝑢𝑠𝑎𝑟𝑖𝑢𝑚 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
(0𝑥 𝐾1 + 5 𝑥 𝐾2 + 17,5 𝑥 𝐾3 + 37,5 𝑥 𝐾4 + 75 𝑥 𝐾5)

𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑛𝑜𝑙𝑙𝑒𝑛
 

 

 Stat i s 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. 

 

 

  



 
 
 

Bestrijding van Fusarium in bewaring van aardappelen 

 
Pagina 11 van 15 

 

 Resultaten 
 

Na twee maanden incubatie in de bewaarcel, zijn de aardappelen beoordeeld. Door de 

omstandigheden in de bewaar cel (10-15⁰C en een hoge luchtvochtigheid), begonnen veel 

aardappelen al met spruiten (Figuur 5). Ook waren veel knollen zichtbaar aangetast met Fusarium en 

werd de aantasting duidelijk erger in de loop van de tijd. Om de verschillen tussen de objecten 

zichtbaar te kunnen houden, is besloten de aardappelen door te snijden en het snijoppervlakte te 

beoordelen op fusarium aantasting. 

 

 
Figuur 5: Beeld van diverse aantastings-graden op de knollen. Tevens is zichtbaar dat de aardappelen begonnen te spruiten. 
Foto’s gemaakt op 23 november. 

In onderstaande tabellen worden de resultaten verkregen uit de beoordeling weergegeven. In Tabel 

3 staan de resultaten van de verschillende objecten weergegeven en in Tabel 4 zijn alleen de 

objecten meegenomen met hetzelfde middel, maar een andere toepassingsmanier. 
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Tabel 3: Overzicht van de waargenomen resultaten, gerangschikt op de diverse objecten. De genoemde waarden betreffen 
het gemiddelde percentage van het  aantal knollen per kratje in een bepaalde aantastings-categorie. 

Object 0% 1-10% 10-100% FI 

A 20,3 27,8 52,0 20,9 

B 43,7 19,8 36,5 13,9 

D 14,1 12,9 73,0 38,1 

E 12,9 12,9 74,1 40,7 

F 6,9 24,0 69,2 36,9 

G 16,0 16,9 67,0 37,2 

H 15,2 23,4 61,4 33,0 

J 12,5 20,5 66,9 31,6 

K 45,0 16,1 38,9 12,4 

L 16,4 23,4 60,2 25,5 

M 12,3 21,2 66,5 31,5 

N 16,2 25,6 58,2 26,3 

O  20,8 23,4 55,8 27,4 

L.S.D. (p=0,05) 12,02 n.s 15,41 11,30 

 

Op basis van de resultaten zoals weergegeven in Tabel 3, wordt duidelijk dat de objecten B en K de 

laagste Fusarium Index hebben en hiermee significant afwijken van alle objecten m.u.v. het 

onbehandelde object A. De overige objecten liggen redelijk in één lijn en zijn de (significante) 

verschillen minimaal. 

    
Tabel 4: Overzicht van de verkregen resultaten, specifiek voor objecten L en M (verschillende toepassingsmanieren, zelfde 
middel). 

Toepassing 0% 1-10% 10-

100% 

FI 

Resonator  16,4 23,4 60,2 25,5 

Schijfvernevelaar 12,3 21,2 66,5 31,5 

L.S.D. (p=0,05) n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Naast verschillende objecten, zijn er ook twee toepassingsmanieren getoetst. Naast de standaard 

vernevelaar in de pieper douche is er een object behandeld met een Resonator vernevelaar, in 

opdracht van de opdrachtgever. Zoals te zien in Tabel 4 zijn er geen significante verschillen 

waargenomen tussen de toepassing met de standaard pieper-douche vernevelaar als met de 

Resonator. 

 

Naast de geïnoculeerde knollen zijn er ook een aantal kratjes met daarin niet-geïnoculeerde knollen 

in de bewaarcel geplaatst. In deze kratjes zijn er geen Fusarium geïnfecteerde knollen gevonden 

tijdens waarneming.  
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 Conclusie 
 

De proef is volgens protocol verlopen. De waargenomen Fusarium aantasting geeft 

aan dat de omstandigheden voor Fusarium ontwikkeling juist waren.  Op basis van 

de statistische analyse zijn een aantal conclusies te trekken.  

 

- De positieve controle (Diabolo, object B) en ook object K (Moncoreen Pro) hebben een 

reducerend effect op de aantasting door fusarium, wanneer vergelijken met de 

waargenomen fusarium aantasting in deze proef. 

- De negatieve controle laat geen verhoogde aantasting van fusarium zien. Dit is tegen de 

verwachtingen in, er heeft immers geen toepassing van een middel plaatsgevonden. Het 

enige verschil met de behandelde objecten is dat dit onbehandelde object niet over de 

rollerband met vernevelaar is gekomen, wellicht dat hierdoor het ontstaan van Fusarium 

is gestagneerd. Het zou kunnen dat door het opnieuw vochtig maken van de aardappels 

de omstandigheden voor Fusarium nog optimaler zijn geweest. Bij herhaling van deze 

proef zou dit aspect meegenomen moeten worden in het opzetten van de proef.  

 

Daarnaast zijn er op basis van dit (eenjarige-) onderzoek een aantal aanbevelingen voor een tweede 

seizoen. Zo zou, door een ander werkingsmechanisme van de verschillende middelen, een andere 

volgorde van handelen tijdens de proef mogelijk relevanter zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het 

eerst behandelen van de aardappelen met een middel en pas later de blootstelling aan Fusarium 

sporen. Belangrijk hierbij is dat de aardappelen beschadigingen hebben wanneer ze de bewaring 

ingaan, vergelijkbaar met de praktijksituatie tijdens het oogsten. Door het meten van (actieve-) 

schimmels(-sporen) aan het buitenoppervlakte van de aardappelen, zou de preventieve werking van 

verschillende middelen kunnen worden beoordeeld. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden naar 

de effectiviteit van de middelen in de loop van de tijd, door op meerdere tijdsmomenten een 

monster te nemen. 

  Daarnaast zou er kritisch gekeken moeten worden naar het inzetten van verschillende 

controles. Zo zou er een object toegevoegd moeten worden waarbij wel inoculatie met de sporen 

plaatsvindt, en vervolgens actief een ‘negatief’ object actief toegediend wordt, zoals water. Op deze 

manier zou het eventuele effect van Fusarium vorming op de aardappelen door het opnieuw 

bevochtigen na inoculatie duidelijk worden en zo de negatieve controle betrouwbaarder kan worden 

meegenomen in deze proef.  

 

Door deze proef te herhalen, worden de resultaten reproduceerbaarder. Daarnaast zou er gekeken 

kunnen worden naar extra waarnemingen, of het toevoegen van een andere variatie in dit 

onderzoek. Graag nodigen wij u (alle lezers van dit rapport) uit om uw suggesties door te geven aan 

ons (SPNA), zodat we deze suggesties mee kunnen nemen in het uitzetten van een vervolg 

instapproef op basis van de ervaringen binnen deze proef. 
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Bij lage 1:  Algemene proefgegevens 
 

proefnummer  704  

Algemeen Bestrijding van Fusarium in bewaring aardappelen 

Gewas Aardappelen  

Bruto/netto veldgrootte Per object 4 kratjes met 50 knollen  

Voorvrucht n.v.t.  

Inoculatie Vernevelen middels Gloria hand-spuit  

50.000 sporen/mL  Fusarium Solani 

50.000 sporen/mL  F. Sambucinum 

26 september 2016 

Objecten Divers, zie Tabel 1  

Objecten- toedieningsvorm Pieperdouche Resonator 

Bewaaromstandigheden 15-20 ⁰C, RV= 80-90%  

Beoordelingsdatum  23 november 2016 
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Bijlage 2:  Registratie bewaring 
 

 
Tabel 5: Registratie van de bewaring tijdens de proef. Temperaturen in graden Celsius (⁰C) en RV in waargenomen 
percentage door de aanwezige loggers in de bewaarcel. 

Week Datum Wie Temperatuur (⁰C) RV% 

39 28-sep Gert 17,8 93 

40 3-okt Gert 17,5 94 

40 5-okt Gert 18,8 89,5 

41 10-okt Gert 16,5 70 

41 11-okt Gert 16,5 95 

41 14-okt Gert 16,6 93 

42 18-okt Carina 16,4 87,6 

42 19-okt Carina 15,9 84,9 

43 24-okt Gert 15,7 96 

43 26-okt Gert 15,5 94 

43 28-okt Gert 16 95 

44 1-nov Gert 16 98 

44 4-nov Gert 16 97 

45 7-nov Gert 15 98 

46 15-nov Gert 13 98 

46 16-nov Gert 17 95 

46 17-nov Gert 16 99 

47 22-nov Gert 14,8 97 
 


