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1.Inleiding
in 1975werdenopdezandgronden inZuidoostNederland voor het eerst suikerbietenpercelen
aangetroffen,dienaarlaterbleek,zwaarbesmet
warenmethetgelebietecysteaaltje (Heterodera
trifoliif.sp.beta).UitonderzoekvandePDen het
1RSkwamnaarvoren,datditaaltjezichondereen
waardgewassnelkanvermeerderen;snellerdan
hetwittebietecysteaaltje (Heteroderaschachtii).
Ookkwamnaarvoren,datdeafbraakondereen
niet-waardgewassnellerverlooptbijhetgeledan
bijhetwittebietecysteaaltje (MaasenHeijbroek,
1982).
Kwantitatieveinformatieoverhetgedragvandit
aaltje in praktijksituaties en de consequenties
voor schade in afhankelijkheid van de teeltfrequentie,grondontsmettingennematicidegranulatenwarenonvoldoendebekend.Daaromiseen
proef opgezet (VP398),waarbij gedurende zes
jaar is nagegaan hoe bij relatief kortdurende
rotatiesdepopulatie-ontwikkelingisenofenzoja
welke bestrijding moet worden uitgevoerd om
schadetegentegaan.

2.Proefopzet
Opzandgrond vande proefboerderij Vredepeel
werdin1979eenzwarebesmettinggevondenvan
hetgelebietecysteaaltje.Opditperceelwerdde
proef gestart met suikerbieten in eentwee-en
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eendriejarige rotatie,waarin inzesherhalinger
(1985,vier) de volgende objecten werdenaan
gelegd.
0
-onbehandeld
G
- grondontsmetting met 200 I metam
natrium(380gram/liter)perhaindeherfs
geïnjecteerdindegrond
N
- nematicidegranulaatbijhetzaaien naas
derijtoegepast ineendoseringvan25 k(
oxamyl 10%per ha (1981, 1982) of 25 kj
aldicarb10%perha(1983).In1985werd2!
kg aldicarb 10%per ha voor het zaaier
volveldsgestrooidentoteendieptevan 11
cmingefreesd.
GN - grondontsmetting ennematicidegranu
laat(dubbelegrondontsmetting).
Develdjesgroottewas108 m2.
Degele bietecysteaaltjes in de grond en ind<
bietewortelswerdenjaarlijksdoordePDbemon
sterd en geteld. De gewasontwikkeling wen
gevolgd, de suikerbietenmonsters van d(
eindoogstwerdenverwerkt bijhet 1RS.

3.Resultaten
3.1.Gelebietecysteaaltje
Deaanvangsbesmetting(Pi)vooriedereteeltvar
deonbehandeldetweejarigerotatievarieerdevai
5eierenperml(tolerantiegrens) in1981 tot25ir
1985(figuur 2).Doordegrondontsmettingblee
Piin 1981en 1983 beneden de tolerantiegrens
maarnietin1985.Nadebieteteeltwasdebesmet
ting(Pf)opgelopentot100eierenpermlin1983o
50in1985.Erwasgeenbetrouwbaareffectvand<
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'ig. 2. Hetverloop vande populatie vanhet gele
bietecysteaaltje in een tweejarige rotatie
met suikerbieten.
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Fig. 3. Hetverloop vande populatie vanhet gele
bietecysteaaltje ineendriejarige rotatie met
suikerbieten.

irondontsmettingopPf.
ndeonbehandeldedriejarigerotatievarieerdePi
'annauwelijksaantoonbaar (0,4eierenperml)in
982tot aandetolerantiegrens in 1985.Doorde

Debehandelingmetnematicidegranulatenbleek

irondontsmetting bleef Pi laag (1 ei per ml).Pf

niet effectief genoeg om in te grijpen in de

'arieerde op de onbehandelde veldjes van 70

populatie-ontwikkeling van het gele biete-

lieren per ml in 1982tot 35 in 1985.Erwasgeen

cysteaaltje.Alleeninjunivan 1981 en1985werden

letrouwbaareffect vandegrondontsmetting op

in de bietewortels betrouwbaar minder larven

Ieeindbesmetting.

gevonden.OokwasdeeindbesmettingPfin1983

rabel 19. Aantal larven pergram wortel van suikerbieten injuni ineen tweejarige en een driejarige rotatie
zonder (O) enmetnematicide granulaat (N) engrondontsmetting (G).
>ehandeling

tweejar ige rotatie
1981

D
\l
3

«JG

128aD
22b
165a
2c

1983
193a
148a
74b
82b

1985
286a
171b
137bc
92c

driejarige rotatie
1985
76c
46cd
27d
18d

) verschillende letters in hetzelfde jaar betekenen statistisch betrouwbaar verschillend (P=0,05)
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en1985betrouwbaarverlaagdnatoepassingvan
het nematicide granulaat in combinatie met de
grondontsmetting.
3.2.Anderebodempathogenen
Uit kiemproeven met suikerbieten op grond afkomstigvanverschillendeobjectenvandeproef
kwam in 1984en 1985onder geconditioneerde
omstandigheden naarvoren,datAphanomyces
cochlioides inbeide rotaties inruime mateaanwezig was. In het veld werden in 1985 enige
wegvalvankiemplantenenafdraaierswaargenomen.Rhizoctoniasolani-aantastingkwamin 1985
pleksgewijsveelvoorindedriejarigerotatiemet
grondontsmetting en niet of nauwelijks in de
tweejarigerotatie.Ditleiddeaan heteindvan het
seizoentoteenreductievandebedekkingvande
bodemmetongeveer20%.
3.3.Gewasreacties
Direct naopkomst waren er over het algemeen
geenverschilleninhetaantalplantenperha.Door
slechtegroeienwegvalvankiemplantennamin
de onbehandelde tweejarige rotatie het aantal
planteneindjunienbeginjuliaf.Ditwasookhet
geval in de tweejarige rotatie met nematicide
granulaatin1981 en1983,maarnietin1985. Deze
verschillen bleven bestaantot aandeeindoogst
metuitzonderingvandeontsmetteveldenvande
driejarigerotatiein1985,waarplantenwegvielen
dooraantastingvanRhizoctonia.
Desuikeropbrengstvandetweejarigerotatiemet
grondontsmettingwasinalledriejarenbetrouwbaar hoger dan onbehandeld. Het nematicide
granulaat gaf alleen in 1985 een betrouwbare
opbrengstverhoging.Indedriejarigerotatieleiddedegrondontsmettingenhetnematicidegranulaat niet tot een betrouwbare toename van de
opbrengst. De verschillen in suikeropbrengst
kwamenvoornamelijk tot standdoor verschil in
wortelopbrengst.
Een indruk van de zelfverdraagzaamheid van
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suikerbieten opzandgrondwerd in 1985 verkre
gen,toendoordebestrijdingvanhetgelebietecysteaaltjemeteendubbelegrondontsmettingir
detweejarige rotatie hetaantal larvenpergrarr
wortelendeeindbesmettingvergelijkbaarwarer
metdievandeonbehandelde driejarige rotatie
Tochwaser12%verschilinopbrengsttussendeze
objecten van detwee- en driejarige rotatie ter
nadelevandetweejarigerotatie.

4.Discussie
4.1.Gelebietecysteaaltje
Het gele bietecysteaaltje veroorzaakte bij eer
hogebesmettingsgraadhetwegvallenvankiem
plantenenkleinebietenbijdeoogst.Eentweejari
gerotatiemetsuikerbietengafnaiedereteelteer
maximaledichtheidtezienvan20tot 140eierer
per ml grond. Na één jaar uitzieking bleef de
besmettingsgraadvandeonbehandeldeveldje;
bovendetolerantiegrens(5tot25eierenperml)
De jaarlijkse afname bij een niet-waardgewa;
varieerde van0,08 keer in 1981tot 0,52 keer ir
1984.Dezegetallenwerdenvastgesteld bijrela
tieflageaaltjesdichthedenvandedriejarigerota
tie, waarbij onnauwkeurigheden in de bemon
steringkunnenzijnopgetreden.Gemiddeldwa;
deafnamevoor deonbehandelde objectenme
uitzondering van de twee extremen 0,26 keei
(variatievan0,14tot0,43).Ditkomtgoedovereer
metderesultatenvanMaasenHeijbroek(1982)
Uitgaandevaneengemiddeldeeindbesmettinç
van 60 eieren per ml na suikerbieten en eer
jaarlijkse afname van 0,26 keer onder een niet
waardgewas, zal de Pi in de tweejarige rotatie
gemiddeld16bedragenenindedriejarigerotatie
gemiddeld4eierenpermlgrond.Ineenvierjarige
rotatiekomtdePigemiddeldop1 eiperml,wal
voldoende laagisomschadevrijsuikerbietente
telen.Ineendriejarigerotatiezalinsommigejarer
toch enige schade optreden als gevolg vanPf
waardenhogerdan70ofeenuitziekinghogerdar
0,29keer.

Srondontsmetting verlaagde in de tweejarige
otatie involdoende mate de Pitot benedende
Dlerantiegrens,metuitzonderingvan1984.Indat
îarwarendeomstandighedenvoorhetontsmetsn niet optimaal. Bovendien bleek de haleringstijdvoormetam-natriumnadriekeerontmetten verminderd te zijn van 25dagen tot 5
lagen(Smelt,pers.mededeling). Deontsmette
irondvertoonde eenbiologischeadaptatievoor
netam-natrium.
)e grondontsmetting had geen effect op de
f-waarde. Dit moet verklaard worden uit de
egatievecorrelatietussendebegindichtheiden
Ie vermeerderingsfactor,waardoor bijaantoonbare besmettingeneenzodanigevermeerdering
'Ptreedt,dat een maximale Pf-waarde ontstaat
oordegegevenomstandigheden.In1982werd
ïdedriejarige rotatie eenvermeerdering vastesteldvan200keer.

4.2.Opbrengsten
Deonbehandeldeveldjesvandetweejarigerotatie brachten ongeveer 20 (1981, 1983) tot 30%
(1985)minderopdandeontsmettevelden(G)of
ongeveer20%tot55%minderopdannagrondontsmetting en nematicide granulaat (NG). Bijeen
gemiddeldePivan16zoudeopbrengstverhoging
dooreengoedgeslaagdegrondontsmettingongeveer35%bedragen (figuur4).Indedriejarige
rotatietradengeenschadelijkeaaltjesniveausop.
Toch gaf de grondontsmetting in de driejarige
rotatieeen10%hogereopbrengst.In1985 resulteerdedegrondontsmettingindedriejarigerotatie ook ineen betere beginontwikkeling vande
suikerbieten,maardoordelateroptredendeRhizoctonia-aantastingbleefdeopbrengstuiteindelijk 10% achter. Het positieve effect van de
grondontsmetting zal in de tweejarige rotatie
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opbrengsten bij verschillende besmettingsniveaus zonder grondontsmetting

ig. 4. Relatietussendeaanvangsbesmetting(Pi)endeopbrengstvansuikerbieten(Maasen Heijbroek,
1982).
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Tabel 20. Aantal planten bij de oogst en de suikeropbrengst in eentweejarige rotatie en een driejarigi
rotatie zonder(0) en met nematicide granulaten (N) en grondontsmetting(G).
behandeling

tweejarige rotatie
1981
1983

1985

driejarige rotatie
1982
1985

33a
46b
40ab
62c

71a
65a
73a
69a

64c
62c
47b
53bc

26a
40b
38b
60c

78a
80a
89a
84a

68d
62cd
59cd
62cd

planten x1000 per ha
0
N
G
NG

55aD
52a
77b
72b

65a
68a
70a
75b

kg suiker x100 per ha
0
N
G
NG

91a
96a
113b
110b

80a
85a
98b
108b

1)verschillende letters in hetzelfde jaar betekenen statistisch betrouwbaar verschillend (P= 0,05)

waarschijnlijk het gevolg zijn van de bestrijding
vanhetgele bietecysteaaltje enanderefactoren,
zoalseenlagereziektedruk.Delagereziektedruk
tradnietaltijdop,zoalsblijktuitdehogereRhizoctonia-aantastingvandedriejarige rotatiein1985.
Hetnematicidegranulaatverminderdehetaantal
nematodeninwortelsvandesuikerbieteninjuni,
behalvein1983.Indetweejarigerotatiewerdpas
een effect op de opbrengst gevonden in 1985,
toen het granulaat volvelds door de grond was
gefreesd. Wordt het granulaat naast de zaairij
toegepast, dan kan daarmee de opbrengst niet
veilig gesteld worden. Vergelijkbare resultaten
zijnookdoorHeijbroeketal(1985)gevonden.
Het nematicide granulaattoegepast incombinatiemetgrondontsmettingverminderde betrouwbaarde Pfindedriejarige rotatie (figuur3).Deze
dubbele grondontsmetting gaf in de tweejarige
rotatiein1985eenbetrouwbareverminderingvan
het aantal aaltjes indewortelstot op het niveau
van de driejarige rotatie en een betrouwbare
opbrengstverhoging. Toch was het opbrengstniveau nog 12%beneden het niveau van deonbehandeldedriejarigerotatie.Ditduidtopandere
factorendanhetgele bietecysteaaltje, waardoor
opbrengstverschillen tussen de rotaties blijven
bestaan.

38

5.Conclusies
Hetgele bietecysteaaltje bleef ineentweejarige
rotatie op schadelijke niveaus aanwezig. Mei
grondontsmetting werd aanvankelijk wel eer
goede bestrijding van het aaltje verkregen,wal
resulteerde ineen 20%hogere opbrengst. Latei
trad evenwel een biologische adaptatie in de
grond op, waardoor de bestrijding niet meei
voldoende was. Het nematicide granulaat gal
alleen volveldstoegepast een bestrijdingseffeci
te zien. In de driejarige rotatie bleef het gele
bietecysteaaltje onderofnetopdeschadegrens

6.Samenvatting
Omdeeffecten nategaanvanbetrekkelijkkorte
rotaties,grondontsmetting ennematicidegranulatenophetpopulatieverloopvanhetgelebietecysteaaltje (Heterodera trifolii f.sp. beta) en de
opbrengsten van suikerbieten werd gedurende
zesjaren een proef uitgevoerd opeen natuurlijk
besmetperceelvandeproefboerderijVredepeel.
In de tweejarige rotatie varieerde de
cysteaaltjespopulatie vóórhetbietegewasboven
de schadedrempel, wat resulteerde in een ver-

aging van de suikeropbrengst. Grondontsmetingmetmetam-natriumveroorzaakteeeneffecieveverminderingvandedichtheidvandenemaoden vóór de bieten en eenverhoging vande
»uikeropbrengstvanongeveer 20%bijdeeerste
weekeerdatsuikerbietenwerdengeteeld,maar
vas onvoldoende om het derde bietegewas te
>eschermentegeneenopbrengstverminderende
lantastingdoor nematoden.Ditwaseengevolg
rannatte bodemomstandigheden bij het injecerenenhetversneldverdwijnenvanhetmiddel
Joorbiologischeadaptatievandegrondnaherïaaldeontsmetting.
slematicidegranulaten(oxamylofaldicarb)naast
ie rijtoegepast haddenonvoldoende effect om
ie bietente beschermentegen eenopbrengstverminderendeaantastingdoornematoden. Een
rolveldstoepassing van in de grond gefreesde
ildicarballeenentoegevoegdnagrondontsmetingverhoogdedesuikeropbrengstbetrouwbaar.
)eopbrengstvanhetderdesuikerbietengewasin
ie tweejarige rotatie was echter natoepassing
ran grondontsmettingennematicidegranulaten
ïogbeduidendlagerdandievanhetonbehandelie tweede suikerbietengewas in de driejarige
otatie.

In de driejarige rotatie varieerde de
cysteaaltjespopulatie vóór het bietegewas van
nauwelijks aantoonbaar tot nabij de tolerantiegrens.Grondontsmetting gaf inheteerste
suikerbietengewas een 10% hogere suikeropbrengsteninhettweedesuikerbietengewaseen
10% lagereopbrengst;dit laatstealsgevolgvan
eenhogereRhizoctonia-aantasting.
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I.Inleiding
pijeen slechte opkomst van het gewas suikerrieten (bijvoorbeeld door korstvorming of vre-

terij)isdealgemenevoorlichtingsboodschapdat
overzaaien pasgaat renderen bij plantaantallen
benedende40.000planten/ha.Omdezealgemenevoorlichtingsboodschapwatperceelsspecifieker te maken is, in overleg met de werkgroep
Informatica van de CVCS,geprobeerd om een
rekenmodel te ontwikkelen dat onder andere
rekeninghoudtmetzaaidatumenplantaantalvan
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