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Probleem
Het aardappelcysteaaltje is nog steeds één van de belangrijkste
Q-organismen in de EU. Doordat informatie over de afname
van de cyste-inhoud en van de cysten zelf ontbreekt, is de duur
van de besmetverklaring van een perceel of perceelsdeel niet
wetenschappelijk te onderbouwen. Maatregelen rondom veilige
teeltfrequenties en teeltvrije perioden kunnen dan ook niet
onderbouwd worden. Ook de advisering van telers schiet te kort.

Onderzoek
Gegevens over de natuurlijke afname van het aardappelcysteaaltje op klei- en zavelgronden worden verzameld voor de
ontwikkeling en ondersteuning van het fytosanitaire beleid van de
Plantenziektenkundige Dienst en voorlichting aan telers.
• 20 proefvelden op klei en zavel worden gedurende een hele
rotatie gevolgd om de natuurlijke afbraak van de populatie in
kaart te brengen
• Verslaglegging natuurlijke afname van bestaande gegevens op
zand- en dalgronden
• Verslag verzamelde kennis natuurlijke afname wratziekte

Natuurlijke afname op 20 monsterplekken op een perceel op klei.

Resultaten
Populatiedichtheidsmetingen (nulmetingen herfst 2006 en
effectmeting herfst 2007) op 20 locaties in elk van 20 proefvelden
op klei- en zavelgronden zijn uitgevoerd. Analyse zal in het voorjaar
van 2008 worden afgerond.

Praktijk
De afnamecijfers van aardappelcysteaaltjes op zand geven aan
dat de populatiedichtheden in de aardappelteelt sneller zakken dan
verwacht, waardoor minder bestrijding noodzakelijk is. De natuurlijke
afname op zavel en klei is nog onbekend. Indien deze vergelijkbaar
is met die op zand, zal dit tot een soepeler regelgeving in EUverband kunnen leiden.

Communicatie 2008
•
•

Twee bijeenkomsten met werkgroep Aardappelcysteaaltjes
Onderzoek (WACO)
Verslag met verzamelde kennis natuurlijke afname wratziekte;
maart

1:3 Aardappelrotatie op zandgrond. A Begindichtheid B Jaar 1: Na partieel resistent ras
C Jaar 2: Na eerste jaar natuurlijke afname D Jaar 3: Na tweede jaar natuurlijke afname.
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