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Datum:   19 juli 2019 

Onderwerp:  Actualiteiten pootaardappelen & bodem 
 
 
 

 

Aardappelen: bladluizen  
In de grafiek hieronder vindt u de actuele luisdruk. Deze is momenteel laag. De afgelopen week zijn er 

nauwelijks luizen gevonden. De luisdruk varieert gedurende het seizoen, doordat er periodiek nieuwe 

generaties ontstaan. De verwachting is dat de komende periode de druk sterk zal toenemen. Zorg 

daarom voor een goede bescherming en let bij doodgemaakte percelen goed op hergroei! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aardappelen: hergroei 
De loofdoding in de aardappelen is inmiddels op gang gekomen. Vaak lijkt het alsof de aardappelen 
door het minste of geringste al afsterven, maar door het warme en droge weer zijn de planten erg 
afgehard. Hierdoor zien we op meerdere percelen hergroei ontstaan. Het is belangrijk de situatie in de 
gaten te houden en na een bespuiting met Spotlight Plus of Quickdown tijdig een tweede bespuiting 
uit te voeren. Dit houdt in dat de bespuiting moet zijn uitgevoerd vóórdat er hergroei is ontstaan. Vaak 
is dit al binnen 5 dagen. 
 
Aardappelen: Alternaria 
Bij de huidige dauwnachten krijgt Alternaria meer kans 
om uit te breiden. Voer tijdig een bescherming uit 
tegen Alternaria, dit kan met 0,5 ltr/ha Narita (€18/ha). 
Wees ook alert op Phytophthora wanneer er kleine 
regenbuitjes plaatsvinden of er beregend wordt. Kies 
momenteel voor een goede knolbeschermer. Dit is 0,5 
ltr/ha Ranman Top (€29/ha) of 1,5 ltr Infinito (€34/ha). 
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Stro persen of verhakselen?... 
De graanoogst komt snel dichterbij. Telers verschillen onderling van mening over het persen of 
verhakselen van stro. Met het persen van stro wordt het direct omgezet in euro’s. Dit is natuurlijk een 
leuke plus, zeker met huidige graanprijzen. Maar het persen en verladen doet ook enige schade aan de 
bodem. De keerzijde is de waarde van stro voor de bodem en minder rijschade bij hakselen. Om wat 
duidelijkheid te scheppen rondom de waarde van stro, hieronder een aantal zaken op een rij.  
Stro heeft een hoge C/N ratio (verhouding tussen koolstof en stikstof), en stimuleert daarbij de nuttige 
schimmels in de bodem. Op gronden met een lage C/N ratio, zoals in het noorden doorgaans het geval 
is, is dit een hele mooie vorm van organisch materiaal dat de opbouw van stabiele organische stof 
stimuleert.  
 
Uitgaande van een stro-opbrengst van 4 ton per hectare levert stro 1 ton EOS (effectieve organische 
stof = na een jaar nog altijd aanwezig in de bodem). Om dit te compenseren met compost is er 7 – 8 
ton compost nodig. Bij een compost prijs van €5 kost dit dus €40,-/ha. De waarde van één kg EOS 
wordt geschat tussen €0,05 en €1,-. Wanneer we hier €0,05 voor rekenen, ligt er dus voor €200,-/ha 
aan stro op het land. Dit stro bevat daarnaast veel nutriënten en ook sporenelementen, die geen 
mestruimte innemen. Zo zit er in die 4 ton stro gemiddeld 28 kg N, 10 kg P2O5, 60 kg K, 10 kg Mg & 45 
kg Ca, gezamenlijk met een waarde van ongeveer €75. Totaal komt de waarde voor stro op ongeveer 
€275 per hectare.  
 
Let er echter wel op bij het hakselen van stro dat dit 30 kg N vraagt voor de vertering. Hou hier 
rekening mee met de bemesting. 
 

 
 
Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk 
advies. 


