MONTE CARLO
De sterke kanten
De teelt van Monte Carlo heeft grote belangstelling in binnen- en buitenland. In
eigenland vanwege twee sterke resistenties, in het buitenland door de stressresistentie.
De belangrijke resistenties voor de Nederlandse telers zijn AM-resistentie en
Schurftresistentie. Over beide ziekten en hun bestrijding hier wat meer informatie.
Aardappelmoeheid
Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door een cysteaaltje. Van dit aaltje bestaan pathotypen,
dat zijn in feite subpopulaties met een specifiek aantastingpatroon. Het probleem is dat veel
rassen niet of slechts ten dele resistent zijn. De grote plus van Monte Carlo is dat het ras
resistentie heeft tegen alle in Nederland voorkomende pathotypen.
Voor de teler, zowel pootgoedteler als consumptieteler, is het zaak het probleem te beheersen.
Dat kan op diverse manieren, die in feite alle een deel van het probleem aanpakken. De
volledige resistentie van Monte Carlo is daarin zeer bepalend.
Het probleem beheersen door:
 Bedrijfshygiëne, zorg dat u het aaltje niet ongewild op uw bedrijf krijgt, bijvoorbeeld
door samenwerking of via de loonwerker. Dat kan ook via andere gewassen.
 Vruchtwisseling, het eerste jaar na een aardappelgewas daalt de aaltjespopulatie met
ongeveer 50%, de volgende jaren met ongeveer een derde. Hier kunnen echter forse
verschillen in voorkomen.
 Resistente rassen. Het is dan wel heel belangrijk om de populatie van de besmetting
in de percelen te kennen, pas dan is gericht bestrijden met een resistent ras mogelijk.
Een hoogresistent ras reduceert de populatie met ongeveer 80%.
 Vanggewas. Hiermee wordt bedoeld een gewas telen dat de aaltjes lokt, maar niet tot
rijping laat komen en zo een vermeerdering van het aaltje voorkomen en de
besmetting verminderen. Als vanggewas kan dienen raketblad en de aardappel zelf.
Daar zijn strikte regels voor van de NVWA.
 Nematiciden. In een uiterste geval kunnen gewasbeschermingsmiddelen ingezet
worden. Echter de toepassing daarvan is beperkt en de werking kan zeer wisselend
zijn op de verschillende grondsoorten. Bovendien moet men zich realiseren dat het
complete bodemleven dan gedood wordt. Bij een goede werking kan ook een reductie
van ongeveer 80% gehaald worden.
Monte Carlo heeft zoals gezegd in dit rijtje een grote plus. De resistenties zijn hoog, te
weten:
AM-A = Ro1,
hoogresistent met cijfer 9.
AM-BC = Ro2,3,
hoogresistent met cijfer 9.
AM-D = Pa2,
hoogresistent met cijfer 9.
AM-E = Pa3,
resistent met cijfer 8.
AM-F = Ro4,
hoogresistent met cijfer 9. (valt samen met AM-A)
De lettercodering is vanouds gebruikt in Nederland en bij vrijwel iedereen in de
aardappelwereld wel bekend. De Ro en Pa met een cijfer is de internationale codering die
tevens aangeeft om welk pathotype het gaat, immers Ro staat voor Globodera rostochiensis en
Pa voor Globodera pallida.
Sinds 2007 worden cijfers toegekend op basis van relatieve vatbaarheid, dat is:

Maximale vermeerdering van het ras
RV%=________________________________________= cijfer tussen 0 en 100
Maximale vermeerdering van de vatbare standaard
Vervolgens worden cijfers toegekend op basis van de RV% tussen 1 en 9. Het doel hiervan is
de teler inzicht te geven in rassen die geen volledige resistentie hebben, maar wel nuttig
ingezet kunnen worden in de bestrijding/beheersing van de aardappelmoeheid.
Immers elke teler doet er verstandig aan er van uit te gaan dat er altijd mengpopulaties in zijn
velden voorkomen. Bij onvolledige resistentie of resistentie tegen een of enkele pathotypen
kan dus onbedoeld vermeerdering van een of een andere populatie optreden.
De moraal is dus rassen afwisselen of een ras telen met alle resistenties, zoals

Monte Carlo.
Schurft
Het tweede sterke punt van de Monte Carlo is zijn schurftresistentie, vooral belangrijk bij
de pootgoedteelt.
Schurft wordt veroorzaakt door Streptomyces spp. Dat is een bacterie die sterk vertakte
draden maakt en daarom vroeger ook wel straalschimmel genoemd werd. Vandaar ook het
idee dat het een schimmel is. Er zijn vele soorten bekend, maar de combinatie
vatbaar/resistent voor de diverse soorten is (nog) niet bekend voor de rassen. Er zijn ook
diverse vormen van voorkomen van schurft en mogelijk is dit rasbepaald is, van tamelijk
oppervlakkig tot diepe schurft wat we veelal bij dezelfde rassen zien. Het lijkt erop dat de
resistentie in onze rassen breed is, maar zeker is dat niet. Zo is bijvoorbeeld bekend dat een
behoorlijk resistent ras in Nederland het in Engeland beslist niet was.
Bij het probleem beheersen, of beter voorkomen is het goed op de volgende punten te letten:
 Vruchtwisseling. Helaas past dat niet in het rijtje van bestrijden/beheersen, want
vruchtwisseling heeft geen effect.
 Besmet pootgoed. Dit lijkt geen probleem te zijn. Er wordt in eigen land al jaren
pootgoed met een forse schurftbezetting voor consumptieteelt gebruikt, zonder
problemen. Bij export van pootgoed is men echter streng. Het is een
schoonheidsgebrek en er bestaat toch de angst van besmetting via het pootgoed bij de
afnemers.
 Temperatuur. De optimale temperatuur ligt tussen 19 en 24 graden Celsius. Helaas is
daar in de teelt weinig mee te doen. Misschien dat een snelle grondbedekking de
temperatuur lager kan houden en de besmetting beperken.
 Lenticellen. De infectie komt de knol binnen, voornamelijk via de lenticellen. De
nieuw aangelegde knollen zijn dan ook bijzonder vatbaar. Gelukkig is deze extreme
vatbaarheid maar een paar dagen. De strekking van de knol kan wel een maand duren
en soms bij het optreden van doorwas nog langer, in de jonge delen, na de strekking
zijn ook weer nieuwe lenticellen en kan toch besmetting optreden.
 Droogte. Droge omstandigheden bevorderen de aantasting van de schil heel sterk.
Belangrijk is dus een voldoende vochtigheid van de aardappelrug tijdens knolzetting.
 Beregenen, zeker kort voor en tijdens de knolzetting is dan ook een effectieve manier
om schurftaantasting te voorkomen. Helaas kan dat niet overal in de pootgoedteelt,
vanwege de bruinrotbacterie in het oppervlaktewater en de toenemende verzilting.
Bovendien werkt beregening bevorderend op het optreden van poederschurft en
netschurft. Het resultaat kan dus zijn dat beregening geen effect heeft om blanke
knollen te verkrijgen, maar de parasiet kan een andere zijn.

Wanneer we het bovenstaande rijtje bezien is resistentie een bijzonder goed hulpmiddel om
blanke partijen te krijgen. Daarin kan de Monte Carlo u zeer goed helpen. Het
resistentiecijfer is een dikke 8, misschien zelfs een 9. Daarmee is het een van de beste rassen
met schurftresistentie in het huidige Nederlandse sortiment. Dus ook hier
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