
 

 

Contactdag Aardappel – 17 november 2016 
 
Enkele korte boodschappen te onthouden uit de vele informatie die u gepresenteerd kreeg 
tijdens de ILVO Aardappel-studienamiddag: 
 
 
Nematoden:  

 alternatieve bemonsteringsmethoden voor cysten gebaseerd op restaarde in plaats 
van staalnamen in het veld. Dit kan tevens gecombineerd worden met 
precisielandbouw. 

 mogelijkheid tot niet-chemische behandeling van restgrond besmet met 
quarantainenematoden zoals cysten en wortelknobbelaaltjes (inundatie samen met 
plantenresten van aardappel of prei) 

 vlugge moleculaire diagnostische methoden voor het oprukkend wortellesie-aaltje 
 
 
Bacteriën: 

 ILVO zet in op hoge gezondheidseisen om bacterieziek in pootgoed te beheersen. De 
vakkennis van de pootgoedtelers en de aangescherpte controles door de 
keurmeesters bewerkstelligen de kwaliteit. De handelshuizen en de professionele 
aardappelteler moeten echter ook aan alle knoppen draaien zodat pootgoed er bij 
aflevering prima uitziet en ook op het veld prima presteert.  

 
 
Schimmels: 

 Op basis van een geoptimaliseerde, zeer gevoelige detectietechniek (FOD project 
POWADIS) waren we in staat om samen met FAVV een survey uit te voeren naar de 
internationaal gesignaleerde wratziekte schimmel (recente uitbraken in NL, DK, DE) 
en kunnen we ons grondgebied nog als vrij van deze schimmel te verklaren. In geval 
van een uitbraak zijn de methoden voorhanden voor een snelle situatiebepaling. 

 
 
Virussen, fytoplasmen en verwanten: 

 Het aardappelvirus Y Wilga is een PVY stam met beperkte symptoomvorming die 
overal in Europa gestaag in opmars lijkt te zijn. Ook bij ons wordt de stam meer en 
meer aangetroffen en vormt door afwezigheid van symptoomvorming mogelijk een 
probleem bij de veldkeuringen van pootgoed. 

 Op basis van een survey kan gesteld worden dat er geen ‘Ca. Liberibacter 
solanacearum’, stolbur, of andere gereglementeerde fytoplasma’s aanwezig zijn in 
onze aardappelen (pootgoed + consumptie). 

 
 



Insecten:  
 Ritnaalden vormen een toenemende plaagdruk in de praktijk (aardappel, maar ook 

witloofwortel, maïs, biet, granen, …). Gebrek aan effectieve beheersingsmaatregelen 
en kennis rond schadelijke soorten en hun fenologie. Op basis van wetenschappelijk 
onderbouwd onderzoek wordt een geïntegreerde beheersingsstrategie opgebouwd 
om het probleem in de praktijk aan te pakken.    

 Uitheemse Epitrix-soorten (aardvlooien) bedreigen de aardappelteelt in 
Europa/België. Er is nu reeds vestiging van aantal soorten in sommige gebieden in 
Spanje/Portugal. Via internationale handel komt er mogelijks insleep in België met 
besmette aardappelknollen. De larven veroorzaken oppervlakkige groeven/scheuren 
in knol. Bij import uit risicogebieden in Spanje/Portugal wel reeds aardappelknollen 
met symptomen vastgesteld, maar tot nu toe nog geen insectenstadia. Er werd een 
survey uitgevoerd in aardappelpercelen en uitheemse Epitrix werd niet aangetroffen, 
wel inheemse Epitrix, maar niet in aardappelpercelen, wel op onkruiden. 
Morfologische en moleculaire identificatietechnieken werden op punt gezet voor 
verschillende Epitrix-soorten.  

 
 
 
 


