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Bronnenonderzoek aaltjes
Tussen 2000 en 2002 bleken heel veel Nederlandse rozenkwekerijen op
substraat besmet te zijn met plantparasitaire nematoden. Een
opbrengstderving van 40% was niet zeldzaam. De veroorzaker was in de
meeste gevallen het noorderlijke wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla.
Chemishe bestrijdingsmiddelen tegen nematoden zijn in Nederland niet
toegestaan. Daarom zijn er eigenlijk alléén maar drie manieren om een
aaltjes besmetting te bestrijden: een besmetting voorkomen, de
verspreiding zoveel mogelijk tegenhouden en bij de teeltwisseling zo goed
mogelijk schoon beginnen.
Hiertoe was wel meer kennis nodig over de bronnen, de
verspredingswegen en het onstmetten van aangetaste deken van het
teeltsyteem. Middels een onderzoek op 11 rozenbedrijven zijn we heel wat
wijzer daarover geworden.
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Heet water (1 min. 60∘C) geeft de beste
aaltjesonstmetting van gereedschap
Het onstmetten van gereedschap met alcohol (40 % tot 70%) gedurende 8
minuten dodde 100% van de J2 van M. hapla. Maar de eitjes, overleefden
het zels na blootstelling gedurende 120 minuten (grafiek). Heet water (60
∘C) was al na een minut genoeg om 100 % van de J2 en de eitjes te
doden.
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Wortelknobbels in roos op een steenwolmat veroorzaakt door
Meloidogyne hapla, het noordeliijke wortelknobbelaaltje. Foto PPO.
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Grafieken: effect van alcohol om gereedschap te onstmetten.

Hygiene tijdens en na de teeltwisseling heeft zin
Een tot twee en een half jaar na de teeltwisseling volgens een hygiene
protocol en de aanwezigheid van een goede onstmetter voor het
drainwater, waren 7 van 9 onderzochte bedrijven nog vrij van nematodes.

Bronnen vrij van Nematoden
-

water na verhitter

Bronnen vrij van Nematoden maar verdacht
-

J2 van Meloidogyne hapla, Foto: PPO Glastuinbouw.
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