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Gewasbescherming

Bodempathogenen bij 
witloof vragen totaalaanpak
De witloofteelt kent enkele belangrijke bodempathogenen, zoals 
fytoftora, sclerotinia en phoma. Ze komen met de wortels mee het 
bedrijf binnen en kunnen schade veroorzaken in de forcerie.  
Deze ziekten vragen een geïntegreerde totaalaanpak.

Bron: Inagro, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en ILVO

In het demoproject ‘Witloof en 
IPM 2.0’ bundelden Praktijkpunt 
Landbouw Vlaams-Brabant, 

 Inagro en ILVO de krachten om de 
 witlooftelers te helpen bij de geïnte-
greerde beheersing van bovenstaande 
bodempathogenen. Dit deden we door 
de kennis van de telers rond preventie 
en detectie op te frissen en met behulp 
van concrete tips de behandelings-
installaties te optimaliseren. Zo willen 
we de telers tools aanreiken om de 
gezondheid van de witloofwortels te 
verbeteren.

Beter voorkomen dan 
behandelen
Veldproeven bij het Praktijkpunt Land-
bouw Vlaams-Brabant en Inagro toon-
den het belang van preventieve maat-
regelen en goede teeltomstandigheden 
aan. In deze demo’s bootsten we 
diverse omstandigheden na. Bij het 
Praktijkpunt werd in 2019 een droge 
zomer gesimuleerd door de ruggen af 
te dekken in natte periodes. Het effect 
van irrigatie en een nat seizoen werd 
gecreëerd door het irrigatieadvies te 
volgen of het in drievoud toe te passen. 
Door de helft van de planten uit te 
dunnen, konden we een slechte 
opkomst simuleren. Tot slot gingen we 
ook het effect van overbemesting na 
door drie keer de aanbevolen hoeveel-
heid bemesting (voor dit perceel 3 x 

50 eenheden stikstof/ha) toe te dienen.
De veldproef toonde aan dat teeltom-
standigheden wel degelijk een invloed 
hebben op de ziektedruk.
De conditie ‘uitdunnen’ gaf de zwaarste 
en dikste wortels met een hogere score 
op wortelinfectie. De droge conditie 
deed het goed op gebied van infectie-
druk, maar hier werden veel dunne en 
te lichte wortels gerooid. Irrigatie had 
een positief effect op de weerbaarheid, 
maar een te natte bodem gaf dan weer 
een verhoogde ziektegevoeligheid. De 
wortels die overbemest werden, bleken 
vatbaarder te zijn voor infectie.
Inagro legde in 2020 een gelijkaardige 
proef aan. Droge omstandigheden cre-
eerden we door de planten af te dek-
ken. Een nat seizoen simuleerden we 
door in augustus en september in 
totaal 300 l/m² te irrigeren. Extra 
bemesten deden we door ureumblad-
voeding toe te dienen (2 x 20 eenheden 
stikstof/ha). In deze proef zagen we 
vooral bacterierot na forcerie in de 
natte en de extra bemeste condities. 
Als een perceel natte omstandigheden 
kende én te veel werd bemest, verdub-
belde de infectiedruk ruimschoots.
Uit beide proeven bleek dus het belang 
van een evenwichtige bemesting: laat 
je bodem en planten analyseren en 
volg het bemestingsadvies goed op. 
Daarnaast kan irrigatie helpen om de 
weerbaarheid van je planten te verho-

gen, maar overdrijf hier zeker niet mee. 
Na natte zomers is het extra belangrijk 
om de wortels goed te behandelen.

Herken je ziektes
Om de juiste behandeling toe te pas-
sen, is het belangrijk om de ziektes ook 
goed te kunnen herkennen. Tijdens een 
bezoek aan de veldproef van Inagro 
konden telers diverse ziektes en plagen 
zien en hun schadebeeld met elkaar 
vergelijken (zie foto’s hieronder). Scle-
rotinia leidt tot lichtbruine, zachte 
plekken op de wortelhals. In een later 
stadium wordt dik, wit schimmelpluis 
gevormd waarin zich witte en vervol-
gens zwart wordende scleroten van 5 
tot 15 mm diameter ontwikkelen, die 
op rattenkeutels lijken. Fytoftora komt 
vooral voor op natte delen van een per-
ceel met een slechte bodemstructuur. 
Het rot is stevig en donkerbruin en 
geeft een sterke pulpreuk af. Phoma 
kan je herkennen aan de zwartbruine, 
relatief droge verkleuring van het wor-
telweefsel met een scherpe grens tus-
sen ziek en gezond. Bacterierot kan 
zowel op bladeren als op de wortel 
voorkomen. De bladeren vormen een 
slijmerige massa, waardoor het groei-
punt volledig kan wegrotten. Dergelijke 
wortelen zijn waardeloos voor de for-
cerie. Bij aantasting van de witloof-
wortel rot de wortel zelf.

Bodempathogenen zoals fytoftora, sclerotinia en phoma 
vormen voor de witloofteelt niet alleen op het veld, maar 
ook in de forcerie een bedreiging. Ze vragen een totaalaan-
pak. Preventieve maatregelen, zoals een voldoende ruime 
teeltrotatie of aandacht voor een goede bodemstructuur en 
voedingstoestand van de plant zijn belangrijk. Het juist 
herkennen van ziekten is nodig om ze op een goede manier 
te bestrijden. Ook voor een correcte behandeling is aan-
dacht nodig. De witloofteelt telt drie kenmerkende behan-
delingsmomenten na de veldperiode: de wortelbehande-
ling bij het inschuren, de kraagbehandeling vóór de 
forcerie en bij de hydroteelt eventueel nog een toevoeging 
van een gewasbeschermingsmiddel aan de voedingsoplos-
sing bij aanvang van de forcerie. Een gelijkmatige behan-
deling is nodig voor een goede bescherming.

Na natte zomers is 
het extra belangrijk 
om de wortels goed te 
behandelen.
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Voor de juiste beerkeuze op
maat van uw bedrijf:
Neem contact op met
Peter 0472 57 49 79

WWW.VLAAMSEPIETRAINFOKKERIJ.BE
132986M95368

132986M95368.indd   1132986M95368.indd   1 21/09/21   15:0721/09/21   15:0730 Boer&Tuinder • 30 september 2021  Boer&Tuinder • 30 september 2021 31

Gewasbescherming

Om telers verder te ondersteunen bij 
het herkennen van ziektes werd de 
Praktijkgids IPM Witloof opgesteld. 
Daarin vind je praktische tips voor de 
geïntegreerde witloofteelt. Het eerste 
deel focust op preventie in al haar 
facetten. Het tweede deel bevat heldere 
foto’s en duidelijke omschrijvingen om 
ziekten en plagen te herkennen. Het 
laatste deel schetst het belang van het 
correcte gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen. Je kan deze gids ver-
krijgen bij de praktijkcentra of down-
loaden van hun websites.

Behandelingsinstallaties  
onder de loep
Ook gerichte behandelingen dragen bij 
aan een gezonde witloofteelt. Via 
bedrijfsbezoeken brachten we de 

bestaande wortelbehandelingssyste-
men in kaart en maakten we een over-
zicht van mogelijke knel- en verbeter-
punten. De behandeling bij het 
inschuren van witloofwortels vindt bij 
voorkeur plaats op het einde van het 
sorteerapparaat, nadat de aanhan-
gende grond zo veel mogelijk is verwij-
derd. Zo behandel je alleen de forceer-
bare wortels. Een statische bespuiting 
boven de pallox is niet ideaal. Doordat 
die lang onder de dop(pen) blijft staan, 
zal de spuitvloeistof doorsijpelen naar 
de onderliggende wortellagen, waar-
door die te veel spuitvloeistof krijgen. 
Kies daarom liever voor een opstelling 
met een spuitboom boven een rollen- 
of transportband. Met een goede tech-
niek volstaat een spuitvolume van 10 
tot 20 l/ton wortels.

Na het intafelen van de wortels wordt 
een kraagbehandeling uitgevoerd. Een 
goede installatie hiervoor bestaat uit 
een spuitcabine waarbij de trekbak 
onder een of meerdere spuitbomen 
passeert. Met een spuitboom kan je 
een goede, uniforme spuitverdeling 
verkrijgen mits je de dopafstand en 
-hoogte correct afstelt (zie figuur). 
Beperk de hoeveelheid spuitvloeistof 
tot maximaal 1 l/m², zodat enkel de 
wortelkraag behandeld wordt en de 
werkzame stof niet afstroomt.
Kijk ook regelmatig je installaties na en 
zorg voor een goed werkende mano-
meter. De behandelingsinstallaties in 
de schuur moeten om de drie jaar ver-
plicht worden gekeurd. Meer aanbeve-
lingen en tips vind je op twee handige 
posters en in een brochure op de web-
sites van de praktijkcentra.  n

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het 
kader van het demonstratieproject 
‘Witloof en IPM 2.0’, met steun van het 
Departement Landbouw en Visserij 
van de Vlaamse overheid en het Euro-
pees Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling.

Aan dit artikel werkten mee:  
Tania De Marez, Inagro; Simon 
Verreckt, Klaartje Bunkens en Yannah 
Cornelis, Praktijkpunt Landbouw 
Vlaams-Brabant; Donald Dekeyser, 
Ingrid Zwertvaegher en David 
Nuyttens, ILVO.

Enkele belangrijke bodempathogenen bij witloof op een rij: sclerotinia, fytoftora en phoma.
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Voorbeeld van een spuitboomconfiguratie voor een kraagbehandeling op 
een trekbak van 1 meter breedte.

Wij hebben jou in ’t oog.  
Jij ons?
www.mediaservice.be
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Boerenbond & Landelijke Gilden is de toonaangevende 
organisatie voor de land- en tuinbouw en voor het plat-
teland en ijvert voor een duurzame landbouw en een 
dynamisch platteland. Het HR-team staat in voor een 
allround beleids- en operationele vormgeving van het 
personeelsbeleid. Het team is actief binnen alle HR-ge-
bieden (administratie, beloning, ontwikkeling, payroll, 
projecten, rekrutering). Om de dienstverlening uit te 
bouwen is er een vacature voor een voltijds (m/v) 

medewerker HR
Je functie Je bent actief in verschillende rollen. Je bent 
de secure procesverantwoordelijke voor het VTO-beleid, 
het talentmanagement en de GDPR-opvolging. Je groeit 
als deskundige loonverwerking uit tot een volwaardige 
back-up. Als administratief dienstverlener verzorg je de 
personeelsadministratie en bied je ondersteuning als 
eerste aanspreekpunt. Voor studiedagen en allerhande 
evenementen neem je de verantwoordelijkheid op als 
organisator. Je bouwt mee aan de kwaliteitsverbetering 
van onze diensten en je trekt mee acties op gang.

Je profiel Je opereert op bachelorniveau en je hebt erva-
ring in een generalistische HR-functie. Je bent vertrouwd
met de sociale wetgeving; bent sociaal- en hulpvaardig 
en je wil van HR jouw biotoop maken. Je bent organisa-
torisch sterk, dynamisch en neemt verantwoordelijkheid. 
Als teamspeler draag je bij tot een goede verstandhou-
ding en taakverdeling.    

Ons aanbod Je krijgt voor deze functie een passend loon, 
aangevuld met diverse extralegale voordelen. Bovenal 
krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen in een onder-
nemende sector met veel vrijheid in je werkorganisatie.

Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht 
bij Karel Colman, directeur HR & Support (016 28 62 00 
of 0472 58 99 03). Je sollicitatie met gedetailleerd cv en 
motivatiebrief moet ten laatste 8 oktober in ons bezit 
zijn via www.boerenbond.be
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