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1. I N L E I D I N G

1.1. ALGEMEEN

De inpoldering van de Wieringermeer, de Noordoostpolder (N.O.P.) en
Oostelijk Flevoland opende de mogelijkheid om na te gaan op welke wijze en
hoe snel planten en dieren zich in een nieuw gebied kunnen vestigen en vermeerderen en welke factoren hierbij van betekenis zijn.
Hierover is op uitgebreide schaal onderzoek verricht (FEEKES 1936, FEEKES&
BAKKER 1954, MOOK & HAECK 1965, HAECK 1969, VAN DOBBEN 1969) en dit

wordt in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in de Lauwerszeepolder voortgezet (MOOK 1971,HAECK 1971,VAN DOBBEN 1971,VAN DOBBEN & WOLDENDORP 1972, JOENJE 1972).

Reeds tijdens de ontginningsperiode blijken verschillende (on)kruiden en
pathogenen hun intrede tehebben gedaan. Dit betreffen voornamelijk plantensoorten die door de wind verspreid worden terwijl daarnaast allerlei soorten
door water of door vogels kunnen worden aangevoerd. Ook de wijdverbreide
infectie van tarwe door de tarwehalmdoder (Ophiobolus graminis Sacc.) die
juist in nieuwe polders ernstige schade in graangewassen kan veroorzaken,
vindt voornamelijk plaats door met de wind verspreide ascosporen (GERLAGH
1968).
Een minder snelle verspreiding was te verwachten van plantepathogenen
die gewoonlijk in sterke mate aan de grond gebonden zijn zoals de meeste
planteparasitaire nematoden. Het was dan ook een onverwachte en onaangename verrassing dat in de nieuwe polders ook deze organismen reeds kort
na ingebruikneming ernstige schade in sommige gewassen bleken te kunnen
veroorzaken. Dit maakte veldonderzoek, en daarop aansluitend veld- en
laboratoriumproeven noodzakelijk.

1.2. VOORGESCHIEDENIS

1.2.1. Noordoostpolder
In 1957 werden op een aantal tuinbouwbedrijven in de omgeving van Ens
in enkele gewassen op zandgrond ernstige afwijkingen waargenomen. Deze
traden in grillige plekken op; het loof stierf voortijdig af en de opbrengst en
kwaliteit lieten veel te wensen over. De verschijnselen traden aanvankelijk
voornamelijk op in de gewassen iris, gladiool en peen. Het optreden van deze
afwijkingen op nog nauwelijks beteelde gronden wekte veel onrust omdat de
ervaring tot dusverre had geleerd dat het gewoonlijk mogelijk isin nieuwe poldersgedurende eenreeksvanjaren goedegewassen tetelen,zelfszonder vruchtwisseling (MEYERS 1955).
Ter bestudering van deze problemen isdoor het Landbouwschap in 1958 de
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Situatiekaart vandeonderzochte gebieden.
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Contactcommissie Bodemmoeheid in het leven geroepen waarin de Plantenziektenkundige Dienst, de Directie van de Wieringermeer (tegenwoordig
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders), de Gewestelijke Raad voor de IJsselmeerpolders van het Landbouwschap en het Rijkstuinbouwconsulentschap
voor deIJsselmeerpolders waren vertegenwoordigd. In 1960kwam deze Commissie teressorteren onder hetOnderzoekcentrum voor de IJsselmeerpolders,
waardoor ook de Landbouwvoorlichtingsdienst bij het werk van de Commissiewerd betrokken.
In overeenstemming met eerdere onderzoekingen (OOSTENBRINK, S'JACOB

& KUIPER 1956) werden bekende planteparasitaire aaltjes vanhet'oude' land
(Pratylenchus spp., Tylenchorhynchus spp., Rotylenchus sp.)niet of innog relatief geringe aantallen aangetroffen.
Daarentegen bleken enkelevertegenwoordigers van het geslacht Hemicycliophora eneennogniet beschreven Trichodorus sp., diemenbuiten de nieuwe
polders doorgaans slechts incidenteel ofin geringe aantallen aantreft, insterke
mate voor te komen. Bij het veldonderzoek werd een duidelijk verband gevonden tussen de aaltjespopulatie in de grond ende afwijkingen in de groei
van genoemde gewassen en later ookin schorseneren, kroten, uien enwitlof.
Het onderzoek onder auspiciën van de bovengenoemde Commissie heeft
dan ookvrijwel vanaf het begin overwegend inhetteken vanhet aaltjesonderzoek gestaan. Naast Hemicycliophora spp. en Trichodorus sp. verschenen later
ook andere planteparasitaire aaltjes, bekend van tuinbouwgronden op het
'oude' land, zoals wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)in diverse gewassen (M. arenaria in kassen enM. hapla zowel buiten alsin kassen), Rotylenchus robustus inpeen enDitylenchus destructor iniris.
In verband metdeaanwezigheid vanTrichodorus-aaltjes waarvan bekendis
dat zij ratelvirus (nicotianavirus-5) kunnen overbrengen, vroeg ookhet probleemvanverspreiding vandit virusintulpengladiool ('kartelblad') aandacht.
Ook inzandgronden vanlandbouwbedrijven indeomgeving vanEnskwamen planteparasitaire aaltjes voor; aanvankelijk vooral Hemicycliophora spp.
en in mindere mate Trichodorus sp. Deze gronden zijn voornamelijk ingebruik alsgrasland. Ditwordt wel gescheurd, omnadeteelt vanland- of tuinbouwgewassen (aardappelen, bieten, peen, iris, gladiool, tulp) weer te worden
ingezaaid met gras. In deze tuinbouwgewassen op gescheurd grasland zijn
dezelfde afwijkingen als op naburige tuinbouwbedrijven waargenomen. Bij
de landbouwgewassen bleef de schade vrijwel beperkt tot bieten.
In 1960en 1961werden ookopzandgrond inhetwesten vandepolder voor
het eerst afwijkingen geconstateerd inlandbouwgewassen (suikerbieten, aardappelen, uien). Omdat bleek datdezelfde aaltjes inhetspel waren alsbij slecht
groeiende aardappelen en suikerbieten in de Wieringermeer, waarvoor reeds
een onderzoek opgang gebracht was, isditonderzoek inbeidepolders gecoördineerd.
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1.2.2. Wieringermeer
De eerste meldingen van planteparasitaire aaltjes in de Wieringermeer betreffen stengelaaltjes {Ditylenchus dipsaci) bij aardappelen (ANONYMUS 1946)
en havercystenaaltjes {Heterodera avenaé) bij haver (DIJKEMA 1947). Daarna
deden zichvooral problemen voor bij deteeltvan maisop lichtegronden waarvoor geenoorzaak wasaan tegeven. Later trad opdezegronden in toenemende
mate schade op in aardappelen en bieten.
Het probleem in de aardappelen was reeds bekend van Texel waar de eerste
gevallen in 1943werden gesignaleerd door H. van Groeningen, assistent bij de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Vergeefs heeft men toen getracht een oorzaak voor de afwijkingen op te sporen en sindsdien staat het verschijnsel als
T-ziekte bekend. In latere jaren zijn de verschijnselen ook elders (Anna Paulowna-polder, Koegras, Breezand, Wieringermeer) waargenomen.
Onder auspiciën van de Rijkslandbouwconsulent te Schagen is sinds 1956
wederom het onderzoek naar de mogelijke oorzaken ter hand genomen door
medewerkers van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (I.B.), Proefstation voor Akker- en Weidebouw (P.A.W.), Plantenziektenkundige Dienst
(P.D.),Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.),Instituut voor
Rationele Suikerproduktie (I.R.S.), Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
(R.L.V.D.) en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting inde Wieringermeer.
Tot 1961 zijn daarbij geen aanknopingspunten naar voren gekomen doch
wel konden verschillende mogelijkheden worden geëlimineerd. In dat jaar
werd er bij bieten een duidelijk verband gevonden tussen de stand van het gewas, de afwijkingen in de penwortel en de populatie in de grond van Trichodorus teres (syn. T. flevensis) (KUIPER & OOSTENBRINK 1962, KUIPER & LOOF
1962). Het verdere onderzoek in samenwerking met de R.L.V.D., de Ver. voor
Bedrijfsvoorlichting, I.B. (BOEKEL 1961, CREMER 1965), R. L. C. voor Bodem
en Bemesting (KOOPMANS 1966)en de Stichting voor Bodemkartering (DE SMET
& VAN SOESBERGEN 1968) heeft zich hierop nadien met succes gericht.
1.2.3. Oostelijk Flevoland
Bij het onderzoek verricht in Oostelijk Flevoland, waarvan de ontginning
in 1957 is aangevangen, is dankzij de medewerking van de Wetenschappelijke
Afdeling en de Afdeling Bebossing en Beplanting van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders, een belangwekkende reeks gegevens verkregen over verspreiding van planteparasitaire aaltjes inhet algemeen en de vestiging van deze
aaltjes in een dergelijk gebied in het bijzonder.
1.2.4. Overige gebieden
Tenslotte zijn er ook waarnemingen verricht buiten de genoemde polders,
zoals in de Horstermeer en in de Braakman, waar bij slechte groei van gewassen waarvoor men aanvankelijk geen oorzaak kon vaststellen, aaltjesaantasting werd vermoed. Daar traden op overeenkomstige lichte zandgrond dezelfde problemen op,veroorzaakt door Trichodorusspp.,voornamelijk T. teres,
als in de Wieringermeer.
4
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1.3. DOEL VAN HETONDERZOEK

Het doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de wijze waarop
planteparasitaire aaltjes de nieuwe polders binnenkomen, en de factoren op
tesporen dieophun vestigingengedragvan invloed zijn.
Om dit doel te kunnen bereiken bleek een studie naar het voorkomen van
Hemicycliophoraspp.en Trichodorussp.indelichteregrondenendedoordeze
organismen veroorzaakte schade noodzakelijk te zijn, gezien de omstandigheid dat deze aaltjes voordien als planteparasiet onbekend waren.
De grote problemen, die het onverwacht snelle optreden van deze aaltjes
met zichmeebracht, maakten het gewenst om in uitgebreide meerjarige veldproeven nategaanwelkepraktische mogelijkheden erzijn omschadetevoorkomen of het risico te beperken. Enkele onderdelen van dit onderzoek zijn
reedseerder gepubliceerd, terwijl degegevensdievoor depraktijk van belang
geachtwerden,viadevoorlichtingsdiensten hunwegnaardebelanghebbenden
gevonden hebben.
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2. M E T H O D I E K

2.1. ALGEMEEN

Bij het verzamelen van aaltjes uit grond- en wortelmonsters is in het algemeen dewerkwijze toegepast zoals dieisbeschreven door OOSTENBRINK (1960).
Dit heeft bij het onderzoek geen moeilijkheden opgeleverd behalve bij T. teres
enbijdewortelknobbelaaltjes (Meloidogyne haplaenM. naasi).Bijdezewortelknobbelaaltjes bleek het grondonderzoek gedurende de zomermaanden onbetrouwbaar aangezien tijdens de groei van waardplantgewassen weinig of
geen actieve larven in de grond aanwezig zijn. Het wortelonderzoek kan dan
wel aanknopingspunten voor de diagnose leveren waarbij zo nodig gebruik
gemaakt is van kleuring met katoenblauw en lactophenol (GOODEY 1963) en
van de mixer-wattenfiltermethode (STEMERDING 1964). Ook wanneer er geen
gewas groeit, zijn de resultaten van het grondonderzoek ten aanzien van deze
aaltjes zeer wisselvallig en weinig betrouwbaar omdat de populatie dan grotendeels in de vorm van inactieve eieren aanwezig is (COOLEN, GOORIS &
D'HERDE 1969).
Grond- en plantmonsters genomen in gewassen zijn steeds direct of op zeer
korte termijn op het laboratorium onderzocht. De grondmonsters van proefveldenzijn, tenzij andersvermeld, steedsinhet najaar genomen. Deze monsters
zijn bij ± 5°C bewaard, in het algemeen niet langer dan 3maanden. Een ongunstige invloed hiervan op deresultaten van het onderzoek isniet gebleken.
De afdeling Mycologie van de P.D. verleende medewerking bij het onderzoek naar mycologische facetten bij de afwijkingen in de gewassen. In verband
met een mogelijke relatie, met name bij de afwijkingen in aardappelen, is aandacht besteed aan de aanwezigheid van Verticillium nubilum Pethybr. (PITT
et al. 1965). Ten behoeve van de isolatie van deze schimmel werd informatie
en materiaal ontvangen van Mrs. M. Nobel, Edinburgh.
De grond- en gewasmonsters verzameld bij het veldonderzoek en afkomstig
vanproefvelden zijnregelmatig getoetstopdeaanwezigheid van grondvirussen,
met name van tabaksratelvirus en vroege verbruiningsvirus. In grondmonsters
is steedstabak (White Burley) als vangplant gebruikt diedaartoe 4-6 weken in
de grond groeide. Het overbrengen van wortelsap op de toetsplanten (tabak,
White Burley, en stamboon, Bataaf &Dubbele wittezonder draad) geschiedde
op de gebruikelijke wijze waarbij slechts incidenteel gebruik is gemaakt van
een fosfaat-buffer. Bij de beoordeling van de proefresultaten is samengewerkt
met Mej. M. C. Cremer (Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse)
vooral wat bloembollen (tulp, gladiool) betreft en met Dr. H. A. van Hoof
(I.P.O.) en met medewerkers van de Plantenziektenkundige Dienst.
De bewaring van de grondmonsters afkomstig van de proefvelden bleek
doorgaans geen nadelige invloed te hebben op demogelijkheid ratel-of vroege
verbruiningsvirus aan te tonen. Zelfs na 14 maanden bewaring van overge6

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)

bleven monsters grond bleek weliswaar de populatie van T. teres te zijn gedaald, vooral vanjuveniele aaltjes, doch het ratelvirus werd in 3van de 8monsters nog aangetroffen.
Het granulometrisch en fysisch grondonderzoek is verricht op het I.B. te
Groningen (Haren) en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Het laboratorium van de Landbouwkundige Afdeling
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Kampen verrichtte onderzoek
naar deinvloed van grondontsmetting opde stikstofhuishouding van de grond.
Het laboratorium van de afdeling Algemene Fytopathologie van de P.D.
verrichtte een bepaling van het zoutgehalte van een aantal reeksen grondmonsters, verzameld bij een laagsgewijze bemonstering van de bouwvoor om de
mogelijke invloed van deze factor op de afwijkende beworteling met name bij
bieten (GLIEMEROTH 1955)na te gaan.

2.2. ONDERZOEK VAN GROND OP DE AANWEZIGHEID VAN

Trichodorus teres
Bijzondere moeilijkheden werden aanvankelijk ondervonden bij het onderzoek van grond op de aanwezigheid van T. teres. De gebruikelijke werkwijze
bij het verzamelen en verwerken van grondmonsters blijkt een ongunstige invloed te hebben op de beweeglijkheid van deze aaltjes (BOR & KUIPER 1966).
Aangezien het verzamelen van aaltjes uit de grond bij de gebruikte techniek
mede op activiteit berust, leverde het onderzoek aanvankelijk te lage waarden
op. Sinds 1961zijn ingevallen waarbij dezeaaltjes mogelijk betrokken zijn, een
aantal voorzorgen in acht genomen.
2.2.1. Monstername
De monstername met een boor van een diameter van 1 of 2cmwerd vervangen door het nemen van het monster met een dunwandige plastic of metalen
koker zoals bijvoorbeeld een conservenblik van 10 cm doorsnede en 12 cm
hoogte ( = ongeveer één liter grond). Deze werd daartoe in de grond gedrukt
enmet de grond erin in eenplasticzak meegenomen. Opdezewijzewerd steeds
het hoogste aantal aaltjes verkregen en aanzienlijk meer dan met de gebruikelijke grondmonsterboor (Fig. 1). Deze wijze van bemonsteren is regelmatig
toegepast in gewassen, vooral aan het begin van het groeiseizoen wanneer
groeiverschillen zichjuist beginnen af te tekenen. Door bij een aantal reeksen
van representatieve planten de grond op deze wijze te bemonsteren, werd een
betrouwbare vergelijking mogelijk tussen de ontwikkeling van het gewas en
depopulatie van T. teres inde grond. Al naar de aard van de verdere informatie die werd gewenst, zijn blikken en bakken van verschillende afmetingen gebruikt.
Bij bemonstering van proefvelden omvatte het grondmonster een aantal
steken grond verzameld met een halfcilindervormige boor met een diameter
van 8 cm. In verband met de aanwezigheid van T. teres in de ondergrond
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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FIG. 1. Hetaantal T.teresgeëxtraheerd uit500mlgrond van monsters dieopverschillende
wijze zijn genomen.

(HIJINK & KUIPER 1966) iszonodig behalve de bouwvoor (0-20 à 25cm) ook

de ondergrond (20à 25-40 à 45cm)afzonderlijk bemonsterd.
2.2.2. Transport
Verzending van grondmonsters opeengebruikelijke wijze, bijvoorbeeld in
een grondmonsterzak per post, geeft doorgaans een aanzienlijk lager aantal
exemplaren van T. teres dan bij zorgvuldiger vervoer (BOR & KUIPER 1966).
Verzending leverde geen bezwaar op wanneer het monster eengeheel gevuld
blik omvatte. Bijeenregelmatig terugkerende bemonstering van bijvoorbeeld
proefplekken, isdeze wijze van transport toegepast.
In hetalgemeen heeft hetvervoer plaats gevonden met auto's direct naarhet
laboratorium waarbij aan de behandeling van de monsters de nodige zorg
werd besteed ('brancard'-monsters). Monsters bestaande uit een aantal steken grond waarbij verstoring gemakkelijk optreedt, zijn ook voor dit transport
stevig verpakt ineendoos ofkist. Ditbetreffen voornamelijk monsters verzameld bij oriënterend veldonderzoek waarbij meteenverplantschopje of spade
per monster 1-5 planten met omringende grond werden genomen enmonsters
die bijeendieptebemonstering zijn genomen mettroffels uitdewand vande
gegraven profielkuil ofmonsters afkomstig van proefvelden.
2.2.3. Behandeling ophet laboratorium
Het zevenenmengen vanhetgrondmonster isachterwege gelaten aangezien
ook diteenongunstige invloed opderesultaten vanhetonderzoek t.a.v. deze
aaltjes kan hebben. Er werd naar eenzo representatief mogelijk monstergestreefd door degrond gelijkmatig uitte spreiden ineenongeveer 3cm dikke
8
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laag en willekeurig doch gelijkmatig verspreid met een lepel 15-20 kleine porties (ieder 25-35 ml) te nemen en samen te voegen tot een monster van 500 ml
dat daarna werd opgespoeld. Bij deze werkwijze gaf het gemiddelde een middelbare afwijking van ongeveer 10% bij een populatie van T. teres in de grond
van ± 380 exemplaren per 500ml. Het lage gehalte aan organische stof en afslibbare delen van deze grond gaf ook bij deze grotere hoeveelheid grond (gebruikelijk is 100 ml) slechts een relatief geringe hoeveelheid hiervan op het
filter (fabrikaat N.V. Brocades - Stheeman &Pharmacia, Nijmegen). Een storendeinvloed op de resultaten van het grondonderzoek isniet waargenomen.

2.3. VELDPROEVEN

In de veldproeven was het om praktische redenen meestal niet mogelijk de
invloed van enkelvoudige factoren na te gaan en moest een keuze gemaakt
worden uit verschillende combinaties zoals vruchtwisseling, bemesting en ontsmetting, waarbij andere factoren zo gelijk mogelijk werden gehouden. Verschillen door bijvoorbeeld bemesting zijn zoveel mogelijk gecompenseerd of
tot ondergeschikte betekenis teruggebracht.
Bij de keuze van de ligging van de proefvelden is steeds gebruik gemaakt
van een zo egaal mogelijk gedeelte in een aangetast gewas waarbinnen bij bemonstering de betreffende aaltjespopulatie gelijkmatig aanwezig bleek. Van
ieder veldje is, afhankelijk van de grootte van de veldjes, steeds de binnenste
1 à 6m 2 voor bemonstering gebruikt. Onder deze omstandigheden bleken 5 à
6steken permonster eennoghanteerbare hoeveelheid grond televeren ( ± 4 kg)
zonder een te grote variatie in aantallen exemplaren van T. teres. De variatiecoëfficiënt, 15,6% van het proefgemiddelde, is van dezelfde grootte als is gevonden in veldproeven met andere aaltjes waar deze gemiddeld 15,2% bedroeg, variërend van 9,0-20,0%.
In de veldproeven is uitgegaan van eenvoudige proefveldschema's (OOSTENBRINK 1959)waarbij variatieszijn toegepast verband houdend met het doel
van de proef en afhankelijk van de beschikbare oppervlakte. In het algemeen
is bij de keuze van zaaizaad of pootgoed, de bemesting en verdere verzorging
van de gewassen uitgegaan van de praktische ervaring van de teler en overleg
gepleegd met de voorlichtingsdienst.
Grondontsmetting is aanvankelijk uitgevoerd met de handinjector (type
Shell), later met een ploeg- of een kouterinjector. Beide laatstgenoemde machineszijn vooral gebruikt bij de aanlegvan grotere proefvelden.
In vele tabellen van veldproeven zijn de opbrengsten gegeven in procenten
van een standaard (b.v. onbehandeld); de opbrengst van de betreffende standaard is daarbij in kg per 10m 2 vermeld. Doorgaans is ook van deze oppervlakte de opbrengst bepaald. Bij sommige gewassen (zoals aardappel en suikerbiet), is deze groter geweest terwijl bij gewassen als peen een kleinere oppervlakte is geoogst. Voor de tabellen is de opbrengst op 10m 2 omgerekend,
hetgeen dan tevens de opbrengst in ton/ha aangeeft zoals in de praktijk doorMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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gaans gebruikelijk is. Bij herhaling van een proef op een bepaald perceel gedurende enkelejaren traden debekendefluctuaties indeomvangvan de schade
in de gewassen op (OOSTENBRINK 1961). Gezien de verschillen in de ontwikkeling van het gewas die bij dit onderzoek van belang waren, was dit evenwel
slechts in beperkte mate storend.

2.4. KASPROEVEN

De meeste kasproeven zijn uitgevoerd in plastic emmers (6 of 8 1)of potten
( ± één 1)in licht tot matig verwarmde kassen of buiten onder glas. Zo nodig
werd met hogedruk kwiklampen belicht. Indien afwijkende materialen zijn
gebruikt is dit bij de betreffende proef beschreven. Er is bemest door per liter
grond 20ml te geven van een oplossing die 25gram N 1 2 P 1 0 K 1 8 per liter water
bevatte.

2.5. GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

De volgende afkortingen zijn regelmatig gebruikt:
DD = 1,3-dichloorpropeen in een handelsprodukt met 660 g/l.
P = Pratylenchus; indien niet anders vermeld voornamelijk P. neglectus
( = P. minyus).
Pa = Paratylenchus spp.
T = Tylenchorhynchus; indien niet anders vermeld voornamelijk T. dubius
R = Rotylenchus sp. / Helicotylenchus sp.
Hl = Heterodera-\ar\en
Ml = Meloidogyne-\ar\en
Tr = Trichodorus-spp.
He = Hemicycliophora-spp.
Cr = Criconemoides-spp.
O = Overige Tylenchida
S = Saprofage aaltjes
+ = enkele exemplaren in concentraat van betreffende aaltjessuspensie of
gemiddeld minder dan 1exemplaar per bepaling.
= niet aangetroffen
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3. B I N N E N K O M E N E N V E S T I G I N G

3.1. INLEIDING

Bij het optreden van planteparasitaire aaltjes bij verschillende gewassen in
de polders isde vraag gerezen hoe deze aaltjes zo snel de nieuwe polders kunnen zijn binnengekomen. Hiervoor zijn waarnemingen verricht in Oostelijk
Flevoland. In pas drooggevallen grond zijn slechts brak- en zoetwateraaltjes
aangetroffen; naar planteparasitaire aaltjes is tevergeefs gezocht. Deze afwezigheid van planteparasitaire aaltjes isniet een vanzelfsprekende zaak. Zo werden bietecystenaaltjes (H. schachtiï) bijvoorbeeld aangetroffen in bagger uit
de haven van Rotterdam. Verschillende soorten planteparasitaire aaltjes zijn
ook gevonden inwater dat in sloten envaarten endoor beken en rivieren wordt
afgevoerd. In de grond enwortels van planten van slootkanten, uiterwaarden
of schorren en in verschillende natuurlijke biotopen waarbij ook die van pioniersgezelschappen, zijn planteparasitaire aaltjes aangetroffen (BOR &'s JACOB
1966, LOOF 1968 e.a.).

Bij een oriënterend onderzoek in september 1959op verschillende begroeide
plaatsen inen grenzend aan de polder Oostelijk Flevoland bleek op een tweetal
plaatsen reeds een aantoonbare besmetting van planteparasitaire aaltjes aanwezigtezijn. Bij Lelystad werden Pratylenchuspenetrans en Paratylenchus spp.
in grond met gras bij een opslagplaats van rijshout en in grond van een particuliere tuin met een duiventil aangetroffen. In het laatste geval kwam ook
Tylenchorhynchus dubius voor. Van een drietal grondmonsters genomen op
een volkstuincomplex bij Roggebotsluis bleek alleen het monster genomen bij
planten die met wortelkluit zijn overgebracht (bessestruiken, chrysanten) duidelijk besmet met wortelaaltjes, nl. Pratylenchus (P.penetrans, P. crenatus, P.
neglectus), Tylenchorhynchus (T. dubius, T. ornatus), Rotylenchus robustus,
Paratylenchus sp. en Hemicycliophora juv. In andere monsters genomen op
begroeide plaatsen in dit gebied (riet, lisdodde, gras, witte klaver, granen en
aardappel) werden nog geen planteparasitaire aaltjes aangetroffen.

3.2. INTRODUCTIE

De gegevens die tijdens het onderzoek zijn verkregen over de verschillende
manieren waarop planteparasitaire aaltjes de nieuwe polders binnen komen,
zijn indevolgendeparagrafen samengevat.
3.2.1. Plantgoed en zaaizaad
In het voorjaar en de zomer van 1960 is de onder 3.1.genoemde infectie bij
Roggebotsluis nader bekeken. Wederom bleken de planten, aangevoerd met
aanhangende grond van buiten de polder, de bron van besmetting (tabel 1).In
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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TABEL 1. Gemiddeld aantal aaltjes in 100mlgrond vanmonstersverzameld bij gewassen op
volkstuinen nabij Roggebotsluis in mei enjuli 1960
Aaltjespopulatie
Tuin

Gewas
P Pa

1
2
3

a. bessestruiken
b.vaste planten
a.zwarte bessen
b.groenten, naast a
c. groenten, verder weg
a. rode bessen
b. groenten
c. aardbeien
d. vaste planten
e. vaste planten

T

R

Hl Ml Tr Cr

O

S

80 1.570
135 215 20 20
30
65 815 210 100 35 30 75 20 20 3.920
650 100 255 40
160 3.835
10 150 50
50 1.675
. +
5 2.380
200 45 10 15
* 45 1.215
130 1.680
45 1.420
110 335 375 10 5 935 5 5 35 2.650
30 165 170 45 10 20
15 65 2.420

Betekenisvandegebruikte afkortingen isaangegeven in2.5.

degrond bij devasteplanten werden larven van het klavercystenaaltje (Heterodera trifolii) envanwortelknobbelaaltjes {Meloidogyne hapla)aangetroffen.
Uit dezegegevens blijkt dat bij gewassen dieter plaatse uit zaad zijn opgekweekt nog geen planteparasitaire aaltjes zijn aangetroffen. Bij deze bemonstering is dat eveneens niet het geval bij aardbeien hoewel deze planten en
aanhangende grond meestal in meer of mindere mate met verschillende soorten wortelaaltjes zijn besmet. De aaltjespopulatie van de grond waarop de
monsters la, lb, 2a,3a,3den3ebetrekkinghebbenisgrootgenoegomschade
te kunnen verwachten bij de teelt van een gevoeliggewas.
De beplantingen in O. Flevoland omvatten boscomplexen vnl. op zandige
bodem, groenvoorziening bij en in woonkernen, fruitteeltgebieden met windsingels en verspreide beplanting langs wegen, rondom boerderij-erven en op
recreatie-objecten, Volgens plan zal in totaal 7 à 8.000ha worden ingeplant
waarvan t/m 1968 4.379 ha is gereedgekomen evenals 85 km wegbeplanting
en 515 boerderij-erven. Het uitgeplante materiaal in bos-complexen omvat
(uitgedrukt in % van de oppervlakte): populier, wilg (62), es, esdoorn, eik,
beuk (22) en spar en pijnboom (17).Voor windbreking wordt daarnaast els
als hulphoutsoort gebruikt. Perjaar worden 400à 500ha bos ingeplant, terwijl 10km wegen 60erven van beplanting worden voorzien. Het benodigde
plantmateriaal bedroeg hiervoor in 1967totaal 4,2miljoen stuks;hiervan waren2,6miljoen afkomstig vaneigenkwekerij enwashetoverigeplantgoed betrokken van kwekerijen op het 'oude' land. Dit aangevoerde plantgoed dat
voor eendeeleerst wordt opgeplant opdekwekerij, blijkt inmeer ofmindere
mate te zijn vergezeld van planteparasitaire aaltjes in de wortels en in aanhangendegrond.Uittabel2blijkt dat Pratylenchus(P.penetrans, P. crenatus),
Tylenchorhynchus (vnl. T. dubius, incidenteel T. claytoni) en Rotylenchus (R.
robustus) regelmatig meekomen. Het plantmateriaal was afkomstig van kwekerijen op zandgrond waar de aanwezigheid van deze aaltjes normaal is.Ul12
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mus, waarbij de populatie in de grond van Paratylenchus sp. en Criconemoides
sp. opvalt, was afkomstig van kleigrond. Andere wortelaaltjes kwamen in
wisselende, doorgaans geringe aantallen voor.
Met het plantmateriaal van hazelaar en veldiep zijn per plant respectievelijk
ca. 2000 en 1000 aaltjes van het geslacht Pratylenchus meegekomen. Na het
uitplanten in 'verse' grond heeft dit geen waarneembare invloed op de groei
van de bomen en struiken en wanneer er geen andere storende invloeden aanwezigzijn, isde groeizeergoed. Omgerekend op het volume grond dat voor de
geplante boom beschikbaar is,iseendergelijke besmetting zeer laag nl. minder
dan één individu per liter grond.
Bij het onderzoek van de grondmonsters genomen op het erf van een zevental boerderijen verspreid in de polder bleek de aanvoer van beworteld plantmateriaal met aanhangende grond eveneens de enige bron van aantoonbare
aaltjesbesmetting. Enkele resultaten uit deze reekszijn vermeld intabel 3waarbij het wederom opvallend is dat in de groentetuin waar gezaaide gewassen
geteeld zijn, nog geen of slechts een geringe aaltjespopulatie voorkomt. Vermeldenswaard is de aanwezigheid van wortelknobbelaaltjes (M. hapla) in de
grond van het trekkerpad bij het bedrijf O 13waar deze aaltjes voorkomen in
de wortels van witte klaver. Het betreft een plek waar plantgoed is opgekuild
geweest. Ook in andere gevallen werd in de grond van de kuilhoek waar het
plantmateriaal had gestaan alvorens te worden uitgeplant, een grotere aaltjespopulatie aangetroffen met meer soorten dan in het terrein waar de betreffende planten waren uitgezet.
De combinatie van aaltjes en waardplant biedt aan de aaltjes een gunstige
mogelijkheid voor vermeerdering en daardoor een grote kans een blijvende
besmettingsbron te vormen. Met aanhangende grond kunnen ook aaltjes
TABEL 2. Aaltjespopulaties aangetroffen inaangevoerd plantgoed van enkele boomkwekerijgewassen. Gemiddeld aantal aaltjes per 200 ml grond en 10g wortels
Plantmateriaal
els2j.
els2j.
els2j.
els2j.
els2j.
els2j.
els2j.
Ulmussp.
fijnspar4j.
roos
hazelaar
veldiep

Grond

P
460
130
335
150
810
60
420

+

Pa

T

R

40
110

650
330
115

5 1365
. 120
110
5
20 105
15
40 290 1410
1780

.
260
40 1720
390
80

120
30
76
113

+

Wortels

Ml Tr He Cr O

+

5
10
35
.
.

710
470 340 .
730 + 24
280 + 30

.70
. 60580
.120
. 25
5 . 125
. 75
. . 130
.210 95
. 50
.150
. 74 10
. 5

S

P

O

4380
705 10
4400
3250 2040 25
,
2220 1215
,
3380 900
3935
225
4290 1080
10
1860
2620
190 25
2400 2500 6600*
2586 3210
10
1930 1070

S
390
725
360
465
395
380
115
9500
2225

300

* w.o. 5.900 Meloidogyne-larven.
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TABEL 3. Aaltjes ingrondmonsters verzameld bij gewassen opheterfvanenkele boerderijen
inOostelijk Flevoland in november 1960
....

Gemiddeld aantal aaltjes per 200ml grond
P

Pa

T

N3
vaste planten
windsingel
bessenstruiken
groenten

20
10
45

395
160
30

525
15

L52
vaste planten
windsingel
bessenstruiken
groenten

15
70
10

75
355
1150

155
10
5

•

•

35
40
20

15
35
40
50
280

O 13
vaste planten
windsingel
rode bessen
groenten
trekkerpad

R

Ml

O
15

+

•

.

80
80
20

15

+

.
65

S

150
15
515
25

3.695
1.410
2.950
4.760

45
5
10
45

2.185
2.040
2.240
5.700

80
20
20
50
65

8.340
1.425
5.420
5.400
1.830

meekomen waarvoor het betreffende gewas geen waardplant is (VAN SCHREVEN 1953). De aard van de aaltjes, de volgende gewassen en de omstandigheden van de grond zijn dan bepalend voor de opbouw van de populatie.
Verspreiding van bladaaltjes (Aphelenchoides-soorten) is geconstateerd met
plantgoed van aardbei. Aangezien deoverleving vanA.fragariae enA. ritzemabosiin de grond slechts van beperkte duur is,nl. 2à 3maanden zonder waardplant, heeft besmetting met deze aaltjes via de grond weinig of geen kans blijvend te zijn. Men dient evenwel bedacht te zijn op verspreiding naar aangrenzende gewassen, terwijl ook onkruiden als waardplant kunnen optreden en
een besmetting in stand kunnen houden (KUIPER 1968). Deze verspreiding
vindt niet alleen plaats met besmette plantedelen (b.v. droog blad door de
wind) doch kan ook plaats vinden vanaf aangetaste planten waarop de aaltjes
individueel of in kluwens ingedroogd voorkomen (KLINKENBERG 1947). Deze
verspreidingsmogelijkheid is voornamelijk van betekenis bij A. ritzemabosi;
A.fragariae is niet of in geringe mate bestand tegen uitdrogen.
Andere waargenomen besmettingen waarbij de verspreiding met plantgoed
een rol speelde, betroffen A. subtenuis bij crocussen, Ditylenchus destructor bij
bol-irissen en aardappel en stengelaaltje {Ditylenchus dipsaci) bij aardappel en
plantuien.
Besmetting met zaad is alleen geconstateerd bij uien waarbij stengelaaltjes
in gedroogde toestand kunnen meekomen. De waarnemingen hierover in de
polders zijn vermeld in 3.3.5.4.
14

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)

3.2.2. Transportmiddelen
In de literatuur worden veelvuldig waarnemingen gemeld die wijzen op introductie van aaltjes met transportmiddelen. Over deze mogelijkheid tot introductie is evenwel geen gericht onderzoek uitgevoerd. In de polders is het
opvallend dat de eerste besmetting van cystevormende aaltjes (H. trifoliï) is
gevondenbijdewitteklaverindebermen langsdeinvalswegen.
Voor de afvoer van landbouwprodukten (suikerbieten, aardappelen) van
debedrijven zijn deeerstejaren,bijgebrekaanvoldoende transportcapaciteit,
vrachtauto's ingezet uit gebieden buiten de nieuwe polders. Deze hebben ongetwijfeld met aanhangende grond aaltjes kunnen meebrengen.
3.2.3. Fuste.d.
Het is bekend dat met kisten, manden en zakken aaltjes kunnen worden
meegebracht (EPPS 1968).Dit kanzoweleigenmateriaal betreffen datdoor de
teler van het oude bedrijf ismeegenomen alsmateriaal uit het handelsverkeer
dat bijvoorbeeld van deveilingafkomstig is.Ook metmateriaal van loonwerkers en met aangekochte voederaardappelen van elders zijn reële mogelijkheden aanwezig voor een infectie met planteparasitaire aaltjes. Hierover zijn
geenwaarnemingenverrichtinhetonderhavige onderzoek.
3.2.4.Dieren
In het voorgaande is er steeds sprake van menselijke activiteiten, die mogelijkheden scheppen waarmede aaltjes binnenkomen. Uit waarnemingen in
Oostelijk Flevoland is gebleken dat besmetting met aaltjes kan optreden die
niet verklaard kan worden door verspreiding met plantgoed, transportmiddelen ofverpakking. Zo isuit halfjaarlijkse peilingen gebleken dat erin grond
die gedurende zevenjaar voornamelijk met riet was begroeid en die nog niet
in cultuur was genomen, een populatie van Criconemoides sp. aanwezig was
(persoonlijke mededelingJ.J. 'sJacob).
Opeenvruchtwisselingsproefveld opzandgrond inhet noordwestelijk deel
van Oostelijk Flevoland, in 1964aangelegd opeenmetrietbegroeidekavel,is
in 1967eenduidelijke aantasting van Meloidogyne naasiinzomergerst geconstateerd. Deze proef ligt geïsoleerd op een kavel en er werden behalve aardappelen, die geen waardplant voor deze aaltjes zijn, alleen gewassen vanuit
zaad geteeld. In datzelfde jaar bleek aantasting door deze aaltjes eveneens
voor te komen in zomergerst op andere percelen in de polder die nog slechts
enkelejaren in cultuur waren. Bij verder onderzoek werd aantasting aangetroffen bij riet (Phragmites communis) op terrein dat nog niet ontgonnen was
(fig. 2). Bij het veldonderzoek van verschillende percelen in Oostelijk Flevoland waar aantasting door M. naasiwas geconstateerd, bleek in een kleine
plek inzomergerst opeenperceeldat pas3jaar incultuur was,bovendieneen
duidelijke aantasting van havercystenaaltjes (H.avenae) voor tekomen. Aangezienhet herender verspreid voorkomen vandezeaaltjes niet verklaard kan
worden als gevolg van menselijke activiteiten, is nagegaan of er van een verspreidingdoordieren sprakekanzijn.Hierbij isindeeersteplaatsgedacht aan
Meded. LandbouwhogeschoolWageningen77-4(1977)
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FIG. 2. Worteleind van riet {Phragmitescommunis)opgezwollen door aantasting van Meloidogyne naasi.

vogels. De uitgestrekte rietvelden en de open plaatsen erin vormen een uitstekende rustplaats voor o.m. zeer grote aantallen eenden en ganzen.
Uit een proef was reeds gebleken dat postduiven planteparasitaire aaltjes
(Pratylenchus crenatus, Tylenchorhynchus dubius, Rotylenchus robustus) aan de
poten kunnen overbrengen (persoonlijke mededeling N. de Bruijn). In dit
verband isde aanwezigheid van planteparasitaire aaltjes in de grond nabij een
duiventil te Lelystad interessant.
Bij ganzen en eenden isook gedacht aan overbrengen met opgenomen voedsel. De vertering bij vogels is weliswaar zeer intensief, maar daar staat een
snelle passage tegenover. EPPS (1969) meldt in laboratoriumproeven nog vitale eieren en larven te hebben aangetroffen in cysten {Heterodera glycines)
aanwezig in de uitwerpselen van Vogels die voedsel hadden opgenomen waaraan deze cysten waren toegevoegd. Ook in het darmkanaal van gevangen
spreeuwen, die fourageerden op een met deze aaltjes besmet terrein, trof hij
één en soms 2of 3cysten aan; in 8,6% van de gevangen vogels was dit het geval. Trekkende vogels kunnen op deze wijze aan de verspreiding van aaltjes
bijdragen (THORNE & MALEK 1968). De aantallen vogels die na het droogvallen van een polder er dagelijks roesten zijn zeer groot en een incidentele overdracht isvoldoende om de geconstateerde besmetting tekunnen verklaren. De
rietbegroeiing en de verder aanwezige planten vormen daarbij een vegetatie
waarop de aaltjes zichkunnen vestigen envermeerderen. Dedaarbij aanwezige
vochtige milieuomstandigheden zouden voor Meloidogyne naasi en waar16
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schijnlijk ook voor andere aaltjes (Criconemoides spp., Hemicycliophora spp.,
Heterodera trifolii) gunstigzijn (JENSEN etal. 1968, GERAERT 1967).
Met het oog hierop is een proef uitgevoerd waarbij aan ganzen en eenden
gras aangetast door M. naasi te eten werd gegeven. De ontwikkeling van de
wortelknobbelaaltjes waszover dat eipakketjes op de wortels aanwezig waren.
De ganzen namen evenwel het voedsel niet op, zodat geen verdere gegevens
zijn verkregen. Met eenden lukte dit wel en een mengsel van de uitwerpselen
en aaltjesvrije grond isbeteeld met gras. Na 1 jaar zijn hierop nog geen wortelknobbelaaltjes waargenomen. Uit ganzemest, verzameld op overwinteringsplaatsen in N.O. Friesland, zijn evenmin planteparasitaire aaltjes verkregen.
Hoewel het onderzoek tot nu toe een negatief resultaat heeft opgeleverd, mag
deze verspreidingsmogelijkheid toch niet uitgesloten worden.
Enkele waarnemingen vermeld in de literatuur geven aanwijzingen of tonen
aan dat verspreiding van planteparasitaire aaltjes ook via andere dieren kan
plaats vinden. VON HÄUF (1959) meldt de aanwezigheid van nog vitale stengelaaltjes {Ditylenchus dipsaci) in de mest van koeien, gevoederd met door deze
aaltjes aangetaste bieten en HORN (1969) vermeldt waarnemingen, die duiden
op eenzelfde mogelijkheid bij varkens.Verder isuit onderzoekingen van MARTIN (1968) gebleken dat Meloidogyne arenaria na passage van het maag-darmkanaal van koeien nog vitaal genoeg isom tomatewortels aan te tasten. MARTIN (1969) verkreeg overeenkomstige resultaten in proeven met een knaagdier
(Cryptomys hottentotus), dat gevoederd was met door M.javanica aangetast
plantmateriaal.
Gezien deze waarnemingen, de leefwijze en de vlotte migratie van knaagdieren in de nieuwe polders (VAN WIJNGAARDEN & LENSINK 1957) is het niet
uitgesloten dat ook deze dieren een rol spelen bij de verspreiding van aaltjes.
In een proef werden cysten (H. trifolii) oraal aan een rat toegediend en de uitwerpselen met aaltjesvrije grond gemengd. Aan de wortels van witte klaver
die erop groeide, werden cysten waargenomen. In samenwerking met de Afdeling Veeteelt van de Landbouwhogeschool is nagegaan of planteparasitaire
aaltjes opgenomen in meel als voedsel, na passage van het maagdarmkanaal
van een koe, een schaap of een varken, nog infectieus kunnen zijn. Toegediend
zijn cysten van H. rostochiensis, stengelaaltjes (D. dipsaci) in voederbiet, Anguina tritici intarwekorrels enwortelknobbelaaltjes (M. hapla)met eipakketjes
in wortels. De zorgvuldig opgevangen mest is verdund met aaltjesvrije grond
en met waardplanten beteeld. Alleen in planten groeiend op varkensmest zijn
stengelaaltjes teruggevonden.
3.2.5. Wind
Verspreiding van aaltjes met wind wordt regelmatig in de literatuur gemeld
(ORR & NEWTON 1971). Het betreft voornamelijk cysten van Heteroderasoortendiebij stofstormen vaak overmeerderekilometerszijn verplaatst. Hoewel deze cysten relatief zwaar zijn in vergelijking met vrijlevende aaltjes blijkt
verspreiding door de lucht goed mogelijk. Cysten van verschillende soorten
(b.v. H. schachtii en H. rostochiensis) zijn goed bestand tegen uitdrogen, hoeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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wel niet van bijv. H. avenae. Bovendien komen cysten met levende inhoud
door degehelebouwvoor voor, ook inhet bovenstelaagje waar decyste blijft
liggen wanneer debouwvoor uitdroogt.
Andereplanteparasitaire aaltjes zijn daarentegen niet of aanzienlijk minder
goed bestand tegen uitdrogen; stengelaaltjes (D. dipsaci) en chrysantebladaaltjes (A.ritzemabosi)zijn enkelebekendeuitzonderingen. Debovenlaagvan
debouwvoor isrelatief arm aan deze aaltjes die bovendien vermoedelijk solitair in degrond voorkomen, ook al iser sprakevan eengrote populatie. Het
verschijnsel van 'kluwenvorming' is voornamelijk waargenomen bij bladaaltjes (A. ritzemabosi) op blad van aardbei, bij stengelaaltjes (D.dipsaci) in
bollen van bijv. narcis,hyacinth ofuienbij D.myceliophagus, D.dipsaci, Hemicycliophora spp. en Tylenchorhynchus martiniin water. Of dit ook in de
grond kan optreden isnog onbekend.
De beweeglijkheid geeft deaaltjes een mogelijkheid om aan de invloed van
deuitdroging teontsnappen naar nogvochthoudende diepere lagen. Een dergelijke neerwaartse verplaatsing is tot dusverre echter voornamelijk waargenomenonderinvloedvanveelneerslag.Eenduidelijke actieveverplaatsingvan
aaltjes isgeconstateerd bij ontsmetting van degrond met DD (THORNE 1951).
Uiteigenwaarnemingen isgeblekendatbij stomenvangrondonderzeilwaarbij dewarmtevan boven af binnendringt, ernadebehandeling soms duidelijk
meer larven van wortelknobbelaaltjes (M. hapla) in de ondergrond aanwezig
warendanervoor, hetgeennaast hetvrijkomen vanlarvenuit eieren,eveneens
kan duiden op een neerwaartse migratie.
Demogelijkheid vanverplaatsing vanaaltjes bijhetuitdrogen vandegrond
zal mede bepaald worden door de snelheid waarmee dit gebeurt (grondsoort
enweertype).Ineendroogtegevoelige grond enmet scherpdrogend weerisde
situatie geheel anders dan bij een meer geleidelijke uitdroging van een goed
vochthoudende grond. Naast deindegrond aanwezige aaltjes encysten dient
ook rekening gehouden te worden met aanwezige eieren. Het eimembraam
laatb.v.bijHeterodera rostochiensiswelsnelvochtnaarbinnen toedoor,doch
dit kan slechts langzaam weer naar buiten passeren (ELLENBY 1968). Bij het
uitdrogen enverstuiven van degrond binnen een korteperiode,zijn vooraaltjeseneierenzekereoverlevingskansenaanwezig.
Indedrogezomervan 1964isuitmonsterszandgrondvanpercelen waarvan
de bouwvoor stofdroog was, toch nog een populatie van verschillende vrijlevende wortelaaltjes verkregen; het betrof voornamelijk P. crenatus, T.dubius enR. robustus. Ook droge zandgrond waarop 40maanden eenbarak had
gestaan,bleeknogeenpopulatietebevattenvanadulteenjuvenielestadia(verhouding ongeveer 1:2)van P. crenatus, T.dubius, R. robustus en Trichodorus
juv., waarschijnlijk T.pachydermus (tabel 4). Na bevochtiging nam de populatietoeenonderscheiddezichslechtsweinigvangrondwaaropgedurendedezelfdeperiodeverschillendeeenjarige gewassenenonkruidenhadden gegroeid.
In het grondmonster genomen uit de naaste omgeving van de barak, is ook
het aantal saprofage aaltjes gering hetgeen waarschijnlijk verband houdt met
het achterwege blijven van de toevoer van organische stof aan de grond. Dat
18
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TABEL 4. Aaltjespopulatie in zandgrond waarop 40 maanden een barak heeft gestaan.
Gemiddeld aantal aaltjes vanviermonsterplekken per 100mlgrond
Monsters
droog, direct na wegbreken vloer
vochtig na regenbui
omgeving barak

35
270
70

35
230
30

R

Tr

65
260
240

0
5
10

173
370
265

verschillende aaltjes in de grond ook zonder gewas een lange periode kunnen
overbruggen is o.m. bekend van grondmonsters die lange tijd meer of minder
vochtig zijn bewaard. Onder droge omstandigheden kan dit blijkbaar eveneens het geval zijn. Daarbij moet welbedachtworden dat hoewel de grond onder de barak droog is,de relatieve luchtvochtigheid erin wel hoog kan zijn; dit
kan van belang zijn voor de conditie van de aaltjes (SIMONS 1973). De activiteit
van aaltjes in dergelijke droge grond zal evenwel gering zijn (WALLACE 1963).
Bij verstuiven van luchtdroge grond daalt derelatieve luchtvochtigheid plotselingtot delagewaarden van debovenlucht. Ook wanneer deverstoven grond
weer bezinkt op droge grond blijft de luchtvochtigheid aanvankelijk nog laag
en een dergelijke periode wordt door verschillende vrijlevende aaltjes niet
overbrugd zonder een aanmerkelijk verlies aan vitaliteit (SIMONS 1973).
Getracht is hierover enige informatie te verkrijgen door ca. 151 zandgrond
te verzamelen die ongeveer 20m was verstoven en afkomstig was van een perceel besmet met P. crenatus, R. robustus, T. dubius en H. conida. Het grondonderzoek leverde geen planteparasitaire aaltjes op. Nadat de grond gedurende een jaar was begroeid met voor genoemde aaltjes gunstige waardplanten, bleek dit nog zo te zijn. Klaarblijkelijk zijn er geen aaltjes of eieren met
de grond verplaatst die voldoende vitaal bleven om op deze wijze aangetoond te kunnen worden. De verspreiding van planteparasitaire aaltjes door
de wind is blijkbaar geringer en meer plaatselijk dan is waargenomen bij insekten en schimmelsporen.
3.2.6. Conclusie
In de IJsselmeerpolders bleek besmetting van de maagdelijke grond met
planteparasitaire aaltjes inhoofdzaak teweeggebracht tewordendoor de mens
wanneer hij de grond in gebruik neemt. Transport van besmet plantgoed is de
meest opvallende manier gebleken waarop deze aaltjes het nieuwe land binnenkomen. De combinatie nematode- (waard) plant biedt een gunstige mogelijkheid tot vermeerdering en daarmee een goede kans op blijvende vestiging.
Verplaatsing van aaltjes op deze wijze is welbekend (OOSTENBRINK 1957), en
in nieuwe polders duidelijk te registreren.
De mogelijkheid van besmettingen met transportmiddelen, fust e.d. waarvan in de literatuur veelvuldig melding wordt gemaakt (SPEARS 1968, SEWELL
1969) zijn niet nader onderzocht; de veldwaarnemingen hebben daartoe ook
geen aanleiding gegeven.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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Door dieren (vogels, zoogdieren) en wind kan een lichte meer algemene infectie teweeg worden gebracht, die minder snel aantoonbaar is. Wanneer
evenwel de omstandigheden (grondsoort, vegetatie, vochttoestand) daarvoor
gunstig zijn, kan bij de teelt van verschillende gewassen de populatie zodanig
toenemen dat verminderde groei en schade optreedt.

3.3. VESTIGING EN OPBOUW VAN POPULATIES

In hoeverre de al of niet met een (waard-)plant binnengebrachte aaltjes zich
verder kunnen handhaven en vermeerderen isnagegaan aan dehand van waarnemingen in de Noordoostpolder, de Wieringermeer en in Oostelijk Flevoland. De mogelijkheid van vestigingvan een bepaalde aaltjessoort isvan meerdere factoren afhankelijk, o.a. van de vermeerderingswijze van de aaltjes, de
aanwezigheid van waardplanten en de grondsoort.
3.3.1. Vermeerderingswijze van de aaltjes
Bij een geringe en verspreide besmetting hebben parthenogenetisch vermeerderende aaltjes een duidelijk betere kans dan soorten die een bi-sexuele
reproduktie hebben (KLOMP, VAN MONTFORT & TAMMES 1964). Het is in dit
verband vermeldenswaard dat de eerste waarnemingen van omvangrijke aaltjespopulaties, waarbij besmetting door beworteld plantgoed met aanhangende grond geen rol heeft gespeeld, vooral parthenogenetisch, althans zonder
obligate bevruchting, vermeerderende soorten betreft zoals Pratylenchus neglectus, P. thornei,Meloidogyne naasi,M. hapla, Trichodorus teres, Hemicycliophora conida en H. thienemanni. Onder dezelfde veldomstandigheden komen
Pratylenchus penetrans en Rotylenchus robustus pas later naar voren. Wanneer
de besmetting met kluit, wortelpruik, wortelstukjes of als cyste plaats vindt,
zal er doorgaans een kolonie van aaltjes aanwezig zijn. Er zal evenwel een verdunningseffect optreden dat de opbouw van de populatie afremt.
3.3.2. Aanwezigheid van waardplanten
Bij aaltjessoorten met een gering aantal waardplanten isde kans dat een lokale infectie kan toenemen tot een waarneembare of schadelijke grootte uiteraard beduidend geringer dan bij polyfage soorten. Daar staat tegenover dat
bijvoorbeeld de larven in eieren van Heterodera-soorten, enkele uitzonderingen alshet havercystenaaltje daargelaten, een lange periode zonder waardplant
kunhen overbruggen.
Voorafgaande aan het gebruik van de grond als 'normaal' landbouwbedrijf is
er in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland een periode (1-12 jaar) met
overwegend rietbegroeiing geweest met plaatselijk een spontane vegetatie van
voornamelijk grassen. Het bouwplan tijdens de ontginning (3-5jaar) omvatte
ongeveer 23% koolzaad, 57% granen, (32% tarwe, 20% gerst, 5% haver),
10% luzerne,2% gras en 8% 'los land' beteeld met vlas, doperwten en graszaad. Het zaad van deze gewassen vormt geen mogelijke besmettingsbron van
20

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)

planteparasitaire aaltjes met uitzondering van luzerne (stengelaaltjes) en gras
(Anguina spec), waarvan aantastingen evenwel tot dusverre niet in de polders
zijn geconstateerd.
Van dezegewassen vormen koolzaad, granen en graseen gunstigereeks voor
de verdere opbouw van populaties van Meloidogyne naasi die reeds op riet
aanwezig kunnen zijn. Gebleken is dat reeds tijdens de ontginningsperiode de
populatie in de grond zodanig kan zijn opgebouwd dat waarneembare schade
in het gewas optreedt. Dit betreft veelal gevallen waar bij grondonderzoek nog
geen of slechts zeer geringe aantallen andere planteparasitaire aaltjes zijn aangetroffen.
3.3.3. Grondsoort
Uit het onderzoek van DEWEZ (1940), SEINHORST (1950), WALLACE (1963),
MEAGHER (1968) en anderen is naar voren gekomen dat de toestand van de
grond een belangrijke invloed heeft op de activiteit van de aaltjes en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot het vinden van een waardplant, reproduktie en schadelijk optreden. Uitgaande van de zwaarte van de grond (zand,
zavel en klei) kan in het algemeen de volgende indeling gemaakt worden:
a. aaltjes die in alle drie genoemde gronden voorkomen en een voor gevoelige
gewassen schadelijk niveau bereiken. Hiertoe kunnen wij de cystevormende
aaltjes rekenen. De opbouw van de populatie van deze aaltjes verloopt in
lichtere gronden doorgaans sneller dan op de zwaardere gronden. Plekken of
stroken lichtere grond in een perceel die overigens op dezelfde wijze zijn beteeld, hebben meestal een grotere populatie, waardoor een gevoelig gewas er
eerder of ernstiger schade van ondervindt.
Populaties van Meloidogyne naasi zijn eveneens waargenomen in gronden
variërend in slibgehalte van 5tot ongeveer 50%. Uit de resultaten van een vergelijkende potproef blijkt de vermeerdering van deze aaltjes op zavelgrond
aanzienlijk hoger te kunnen zijn dan op zandgrond, veengrond en zware zavel
(tabel 5). Schade door deze aaltjes in gevoelige gewassen zoals zomergerst,
suikerbieten en uien wordt voornamelijk aangetroffen op percelen zandgrond
en kleihoudende gronden tot 20à 25% afslibbaar. Bij delaatstgenoemde groep
zijn het vaak de ietslichtereplekken of banen waar deaantasting het hevigst is.

TABEL 5. Inoculatieproef met Meloidogynenaasiin verschillende grondsoorten. Inoculum
1.050larven per 300mlgrond;inhoud potten 61;3herhalingen
Gemiddelde aantal aaltjes per 300mlgrond na deteelt vanzomergerst:
kleiarm zand
kleiig zand
matig lichtezavel
zwarezavel
veengrond

6% afslibbaar
10% afslibbaar
20% afslibbaar
30% afslibbaar
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3.515
3.240
23.940
3.920
2.385
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b. aaltjes, waarvan de schadelijke aanwezigheid samenhangt met een bepaald
grondtype. Zoals door DEWEZ (1940) en SEINHORST (1956) is aangetoond,
houdt het schadelijk optreden van stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in rogge
langs de Maas en in uien op Goeree Overflakkee verband met het leem-, resp.
slibgehalte van de grond. Ook inpolders blijkt dat deze aaltjes zich voornamelijk in de zwaardere gronden zodanig handhaven dat men hierbij met vruchtwisseling en de gewaskeuze rekening moet houden.
Anderzijds wordt Meloidogyne hapla alleen op zandgronden in schadelijke
aantallen aangetroffen. Ook verschillende soorten vrijlevende wortelaaltjes
(P. crenatus, P. penetrans, R. robustus, H. conida en H. thienemanni) komen
vrijwel uitsluitend in zandgronden voor. Het talrijk vóórkomen van Trichodorus teres iseveneens tot een bepaalde zandgrond beperkt. Pratylenchus thornei is alleen op zwaardere gronden aangetroffen en P. neglectus algemeen zowelopzand- alsop zavelgronden. Ook Paratylenchus spp.heeft een duidelijke
voorkeur voor zwaardere grond; wanneer deze aaltjes in zandgrond talrijk
worden aangetroffen betreft dit meestal natte plekken in het perceel.
Enige aspecten van het voorgaande kwamen tot uiting bij bemonsteringen
op het erf van boerderijen in oudere polders (tabel 6) verricht in aansluiting
op die in Oostelijk Flevoland (tabel 3). De zeer gevarieerde aaltjespopulaties
die destijds met plantgoed zijn meegebracht, blijken nu van plaats tot plaats
te verschillen en tonen een duidelijk verband met de aard van de grond. Op
zandgrond (kavel Q 116) zijn voornamelijk populaties van Pratylenchus penetrans, Hemicycliophora thienemanni (vnl. windsingel) en H. conida (vnl. overige monsters) tot ontwikkeling gekomen;op zavelgrond (kavel S 38, ± 30%
afslibbaar), wasdit in veelminderemate resp.inhet geheelniet het geval, doch
is Paratylenchus sp. sterk naar voren gekomen. In beide bemonsteringen is in
de groentetuin nog duidelijk een kleinere aaltjespopulatie aanwezig behalve
TABEL 6. Aaltjespopulaties in grondmonsters genomen bij gewassen op het erf van boerderijen indeNoordoostpolder (Q 116,S38)enindeWieringermeer(C 29)in 1961
Gemiddeld aantal aaltj ÏS per 500ml grond
Bedrijf

Grond

Gewas
P

Q 116 zand
(Ens)
S38

zware
zavel

C29

zand
(Middenmeer)
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windsingel
bessestruiken
vaste planten
groenten
windsingel
bessestruiken
vaste planten
groenten
windsingel
bessestruiken
vaste planten
groenten

Pa

T

R

M

H He Tr

110
40 45 40
560
. 150 10
260
40 195 100 75
15
10 15
25 2270 20
15 1785 10 40
100 320 15
65
15 925 30 30
165 690 235
10
1500 4200 625 25 850 25
1155
40 505
385

735
545
465
325

Cr O

. 55
. 165
140 85
10
. 70
25 115
* 20 15
. 15
. 70
165 75 65
15
. 70
75 + 200
50 40 40
10
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Hemicycliophora spp. op bedrijf Q 116. Ook de Tylenchorhynchus-populatie
van deze beide bemonsteringen verschilt; op zand komt T. dubius naar voren
maar op zavel overweegt T. brevidens. De beplanting van kavel C 29 heeft
plaatsgehadnadatdoordeinundatieinhetvoorjaar van 1945alles afgestorven
was. De Pratylenchus-populatie op deze zandgrond omvat voornamelijk de
soort P.neglectus. De aangetroffen larven van wortelknobbelaaltjes betreffen
Meloidogynehapla.Naast Paratylenchwsp. en Tylenchorhynchus (T.dubius
en T.maximus) isdeaanwezigheid vanHeterodera-larven (H.trifolii) bij vaste
planten,H.cruciferaeenH.schachtiiindegroentetuin (o.m.koolen rabarber)
en Trichodorus teres inalleviermonsters opvallend. Dit erf ligtnabij detypelocaliteit van T.flevensis(= synoniem T. teres). Deze zandgrond iskalkhoudendhumusarm (1,5%)metweinigslib(8%afslibbaar) enkomt inditopzicht
nagenoeg overeen met de grond van bedrijf Q 116.Tussen deze beide zandgronden isevenwel een opmerkelijk verschil indeaard van dezandfractie;de
zandgrond van bedrijf C 29 is overwegend zeer fijnzandig (50% fractie 5 105firn) en van bedrijf Q 116grofzandig (57%fractie > 150/mi). Uit onderzoekisgeblekendatdezeverschillen ingeaardheid vandegrondin belangrijke
mate het verschil in talrijk voorkomen van Hemicycliophora spp. en T.teres
bepalen.
Bij een nagenoeg gelijk assortiment planten geeft de aaltjespopulatie vele
variaties tezien waarbij deaard van de grond alsdifferentiërende factor naar
voren komt.
3.3.4. Opbouw van aaltjespopulaties toteen schadelijkniveau
De introductie en vestiging van planteparasitaire aaltjes behoeft op korte
termijn nog geen problemen voor de groei van gewassen op te leveren. Het
onderzoek oppraktijkpercelen enopproefvelden inOostelijk Flevoland heeft
informatie verschaft inwelktijdsbestek enopwelkewijze een aaltjespopulatie
zichkanontwikkelenenschadekanoptreden.
3.3.4.1. Boomkwekerij
Enkele kavels op zandgrond nabij Roggebotsluis waar de ontginning van
Oostelijk Flevoland in 1957isbegonnen, zijn alsboomkwekerij ingebruikgenomen. Op deze kwekerij heeft regelmatig aanvoer van plantgoed plaats gevonden. Aangezien dit plantgoed overwegend afkomstig was van kwekerijen
opzandgrond buitendepolder, washetteverwachtendatdeeventueelmeegebrachteaaltjespopulaties eengoedekanszoudenhebbenzichopdezekwekerij
tevestigenentoteenschadelijk niveautevermeerderen.
In 1967reedslietdegroeivan sommigegewassen opdekwekerij (o.m.wilg
enpopulier) tewensen over. Deaaltjespopulatie vandegrond,met namevan
Pratylenchus penetrans,was zodanig dat daarmede de slechte groei van het
gewas, gezien de ervaring in andere boomkwekerijen op zandgrond, zonder
meerverklaard kanworden (tabel 7).Deaaltjespopulatie opdezekaveldie10
jaar met boomkwekerijgewassen isbeteeld, verschilt nauwelijks van overeenkomstigepercelen ophet'oude'land.Dezesnelleopbouwvande aaltjespopuMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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TABEL 7. De aaltjespopulatie inde grond van een perceel zandgrond in Oostelijk Flevoland
dat 10jaar voor de teelt van boomkwekerijgewassen in gebruik is geweest. Bemonstering
in het voorjaar van 1968na het rooien van hazelaar (Corylusspec). Gemiddelde aantallen
van 12 monsterplekken met tussen haakjes het laagste resp. hoogste aantal dat is aangetroffen
Aantal aaltjes per
100ml grond
Pratylenchuspenetrans
Tylenchorhynchus dubius
Rotylenchus robustus
Meloidogyne-Xarven
Criconemoides spp.
Trichodoruspachydermus
Overige Tylenchida
Saprofage aaltjes

63
103
205
14
7
50
83
967

(25-150)
(10-205)
(0-565)
(0-140)
(0- 30)
(5-105)
(25-130)
(625-1.22;

latiewordt mede bevorderd door groenbemestingsgewassen die op de kwekerij
na het rooien worden geteeld (OOSTENBRINK 1959).
Op een ander perceel van de kwekerij waar gras was ingezaaid voor groenbemesting, liet pleksgewijze de groei te wensen over. Hier bleek een verband
aanwezig te zijn tussen het aantal aaltjes (T. teres) in de grond en de verminderde groei. De populatie van deze aaltjes in de grond van de slecht en goed
groeiende plekken bedroeg gemiddeld resp. 2.070 en 630 ex. per 500 ml. Gezien de ervaringen in de oudere polders, waren deze populaties zo groot dat zij
de slechte groei bij een pas ingezaaid gewas kunnen verklaren. Ook de wortelafwijkingen ('stubby root') waren hiermede in overeenstemming (KELSHEIMER
et al. 1953). Met grond uit deze plekken en van plaatsen waar het gewas goed
groeide,zijn hoge smallepotten gevuld enmet suikerbieten beteeld. Bijde planten die indeernstig besmette grond groeiden trad eenvertakking van de hoofdwortel op (fig. 3). Deze verschijnselen komen overeen met die in het veld door
aantasting van T. teres. Wanneer op dit perceel in 1968 bieten zouden zijn geteeld,zou eenkansop schadegroot zijn geweest.
3.3.4.2. A a n p l a n t van bos of w i n d s i n g e l
Bij aanplant van bos of windsingel wordt de plant geplaatst in 'schone'
grond en wordt de meegebrachte aaltjespopulatie zodanig verdund dat er van
enige schadelijke invloed geen sprake is.Uit de resultaten van grondonderzoek
in een gemengde aanplant bestaande uit veldiep, esdoorn, els en populier, en
een elzenhaag isevenwel gebleken dat de aanvankelijke geringe populatie na 9
jaar duidelijk toegenomen was (tabel 8). In het najaar van 1969 zijn enkele
grondmonsters genomen van een perceel zandgrond namelijk van een gedeelte
waar wilgen groeiden, van een tweetal paden begroeid met grassen en witte
klaver,uit eenwindsingel enuit een braakliggend gedeeltedat met graswasbegroeid. Ook hier bleken in degrond van dezeperceelsgedeelten reeds aantoonbare populaties van planteparasitaire aaltjes voor te komen (tabel 9). De groei
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