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1INLEIDING
In de akkerbouw vormen bodemgebonden ziekten een bedreiging voor de
continuïteit van de teelt van verschillende gewassen. Door de intensieve
teelt van aardappelen is aardappelmoeheid een probleem geworden. In het
project TERRA wordt de kennis rond de aardappelmoeheidsproblematiek in
kaart gebracht en waar mogelijk in een geautomatiseerd systeem verwerkt,
zodat de teler kan worden ondersteund bij te nemen beslissingen met
betrekking tot aardappelmoeheid. Ondersteuning van beslisprocessen via
geautomatiseerde systemen stelt eisen aan de vorm waarin informatie
beschikbaarmoetzijn.

Om voor een teler meerwaarde te hebben moet een begeleidingssysteem in
staat zijn ondersteuning te verlenen bij belangrijke teeltbeslissingen,
aangaande rassenkeuze, teeltfrequentie en chemische maatregelen. In het
geval van aardappelmoeheid zou de teler informatie willen hebben die een'
gefundeerde rassenkeuze mogelijk maakt. Daarvoor is een beeld van de
besmetting onontbeerlijk en daarbij wil de teler weten welk effect de
verschillende rassen op de ontwikkeling van de geconstateerde populatie
hebben.Doorvoor deverschillende rasseneenschadeschatting tegevenkan
derassenkeuzeverderwordenondersteund.
Naast rassenkeuze isadviesgewenstoverheteffectvande teeltfrequentie
van aardappelen op de populatieontwikkeling en over de effecten van
nematicidentoepassingen ondervariërendeomstandigheden.Ookheteffectvan
aardappelopslag in volgteelten op de populatieontwikkeling kan worden
berekendomeenbeslissingoveropslagbestrijdingteondersteunen.

Het onderzoeksprogramma 'TERRA' is samengesteld uit twee delen; een
automatiserings- en een onderzoeksgedeelte. Het automatiseringsgedeelte
heeft als doel het ontwerpen, bouwen en inplementeren van een
begeleidingssysteem

voor

aardappelmoeheid;

de

wetenschappelijke

onderzoeksprojecten zijn opgenomen omdat daaruit resultaten voortvloeien
dieinhetbegeleidingssysteemkunnenwordenopgenomen.Beidegedeeltenvan
het programma worden tegelijkertijd uitgevoerd. Dit is afwijkend in
vergelijking

met

de

opzet

van

andere

eerder

uitgevoerde

automatiseringsprojecten, waarbij men meestal is uitgegaan van reeds
bestaandekennis.

Kennismoetworden gekwantificeerd (geformaliseerd)voordathetkanworden
opgenomen in begeleidingssystemen. Termen als 'heeft effect' en 'is van
invloedop'moetenwordenvertaald inrekenregelsen/oftabellen.
De huidige automatiseringsprojecten, bijvoorbeeld Beta en Cera zijn
gebaseerd opbestaande,geformaliseerde kennis dievervolgens inprocessen
isvervatwaarmeeadviezenvoordepraktijkwordengegenereerd.
In de Informatie-Analyse fase van het project TERRA is een overzicht
gemaakt van de processen die bij beheersen van aardappelmoeheid op een
bedrijf van belang zijn. Verschillende processen zijn niet gedetailleerd
uit tewerkenomdat een deelvan de kennis (nog)niet is gekwantificeerd.
Dit geldt voor al bestaande kennis maar zeker voor de kennis die zal
voortkomenuit deonderzoeksprojectenbinnenTERRA.Voorhet uiteindelijke
systeem betekent het ontbreken van formalisatie van processen dat deze
processennietkunnenwordengeautomatiseerd.

Dezenotitiegeefteenoverzichtvandeinformatiediedetelernodigheeftom beslissingen bij bestrijding en beheersing van aardappelmoeheid te
kunnennemen.Er iseenoverzicht gemaaktvan debestaande kennis diemet
deze beslissingen te maken heeft. Hiaten treden aan het licht als de
geformaliseerdehuidigekennisnaastdefunctioneleeisenvanhettebouwen
systeemwordengelegd.Waarmogelijkiseenvoorstelgeformuleerdomhiaten
in kennis op te lossen zodat realisatie van een geautomatiseerd
begeleidingssysteem metmeerwaardemogelijkwordt.Inde tekstzijnvragen
opgenomen die kunnen dienen als richtlijn voor overleg binnen de
themagroepen. Voor het begeleidingssysteem moet (in detail) duidelijk
wordenwelkebeslissingenopwelkemaniermoetenwordenondersteund. Inde
Informatie-Analyse-fasevanTERRAiseengebrekaangeformaliseerdekennnis
geconstateerd. Het belang van de aanvulling van de kennis en de manier
waarop dit kan worden gedaan dient door de themagroepen te worden
aangegeven.

Opm: -verwijzingen indevormvan 5.1.2 Werkplan endergelijke slaanop
de tekst van het "Werkplan Onderzoeksprogramma Begeleidingssysteem
Bodemgezondheid". Overige verwijzingen zijn verwijzingen binnen de
tekstvanditstuk.
- inde tekstwordt regelmatigverwezennaarde "Doelstellingvande
themagroep Schade"ofde "DoelstellingvandethemagroepBemonstering
enAnalyse".Debedoeldestukkenzijnopgenomenalsbijlagen.

2HOOFDLIJNENVOORONDERSTEUNINGBIJBESLISSINGENT.A.V.AARDAPPELMOEHEID
Het rapport 'HoofdlijnenBegeleidingssysteem Bodemgezondheid'geeft aande
handvanderesultatenvaneenenquêteeenoverzichtvandefunctiesdiein
hetbegeleidingssysteem TERRA worden opgenomen. De enquête is gehoudenom
een indruk te krijgen van de wensen uit de praktijk met betrekking tot
ondersteuningbijdebeheersingvanaardappelmoeheid.
Uit deenquêtekomt naarvoren dat telers vooral ondersteuning wensenbij
beslissingen die ten aanzien van rassenkeuze, teeltfrequentie van
aardappelen en nematicidentoepassing moeten worden genomen. Ondersteuning
bijrassenkeuzeheeftindeenquêtedehoogsteprioriteit.
Voor het begeleidingssysteem TERRA betekent dit dat de volgende functies
eenhogeprioriteitkrijgen:
1.Registratie
1.1Bedrijf
1.2Administratie
1.3Planning
3.Advisering
3.1Rassenkeuze
3.2Grondontsmetting
3.3Bernonstering
4.Voorspelling
Beslissingen ten aanzien van teeltfrequentie komen in de functie 1.3
Planning naar voren. Een goede registratie van gegevens is nodig om
overzicht te houden en om eenbesmetting in de loop der jaren te kunnen
volgen.
Nuisvastgesteldbijwelkebeslissingendetelerondersteuningwenst,moet
wordenuitgezocht ófenopwelkemanier ditkanworden gerealiseerd. Deze
afwegingmoetinoverlegmetdethemagroepenwordengemaakt.Daarnakanpas
wordenbegonnenmetuitwerkenvandefunctionaliteitvanTERRA.

3EFFECTVANRASSENKEUZE

Om een gefundeerde rassenkeuze te kunnen maken moet de teler weten van
welke soort en Intensiteit de besmetting op zijn bedrijf is. Om deze
informatie te verkrijgen moet een bemonstering op zijn bedrijf worden
uitgevoerd, en de monsters moeten worden geanalyseerd. Een deel van het
onderzoek binnen TERRA houdt zich bezig met bemonsteringstechniek. De
uitslagen van debemonsteringen zijn gegevens voor de boer en inputvoor
hetbegeleidingssysteem.

3.1Informatieoverbesmettinesintensiteitenlocalisatle
Huidigebemonsteringssvstemen
Er is een aantal verschillende bemonsteringssystemen, die als "intensief"
en "extensief" kunnen worden ingedeeld. Het verschil tussen de systemen'
komt onder meer tot uiting in de zekerheid waarmee een besmetting kan
worden aangetoond. Bij het vaststellen van de besmettingsgraad doen zich
onder andere problemen voor doordat levende en dode cysten niet goed van
elkaarzijnteonderscheiden.
Naast bemonsteringsintensiteit verschillen de systemen in de blokindeling
diebijdebemonsteringwordtgehanteerd.Hetisnoodzakelijkdebesmetting
binneneenkavel te localiseren.Bepaalde systemen localiserenuitsluitend
inde lengterichting van de kavel,dus parallel aan de bewerkingsrichting
(GroeneVlieg en PD). Andere systemendeleneenbernonsteringsveldzowelin
de lengte,als indebreedte op (BLGG-intensief,TBM-BLGG). De intensieve
methodevan deNAKbrengt eenonderverdeling binnen strokenaan,envolgt
daarmeeeenmiddenweg.
De keuze voor een bemonsteringssysteem heeft gevolgen voor de informatie
diedeboerkrijgtwatbetreftlocalisatievandebesmetting.Deplaatsvan
eenbesmettingwordtnieteenduidigvastgelegd.
Voor alle systemen geldt momenteel nog dat de uitslag voor de boer niet
meerisdandegeconstateerde (gemiddelde)besmettingperoppervlakte.

Voor bepaalde bemonsteringssystemen wordt momenteel gewerkt aan het
berekenen van een haard op basis van de bemonsteringsuitslag. Zo'n
haardberekening geeft gedetailleerdere informatie dan de gemiddelde
besmettingsgraad.

Elsendiehetbegeleidingssysteem aankennisstelt

Om een goed advies aan de teler te kunnen geven is localisatie van de
besmettingnoodzakelijk.Ofhierbijkanwordenvolstaanmethetvaststellen
van eenbesmettingsstrook over de totale lengtevan de bewerkingsrichting
van een perceel, of dat ook nadere localisatie binnen de strook
noodzakelijk is, lijkt mede afhankelijk van het type advies dat wordt
gegeven. Als men denkt aan pleksgewijze grondontsmetting of het inzetten
van een lokgewas is exacte plaatsbepaling van een besmettingshaard zeer
bruikbaar. Als men de rassenkeuze wil adviseren is vaststellen van een
besmette strook wellicht voldoende. Een teler zal veelal uit praktische
overwegingen (poten, rooien) op eenveld geen blok van een afwijkend ras
telen.
Naast localisatie is echter een inschatting van de grootte van de
besmettingsplek en debesmettingsintensiteit ter plaatse van grootbelang"
voor de advisering i.v.m.schade-enpopulatieontwikkelingberekeningen. De
informatieoverbesmettingsoppervlakte en-intensiteitkanwordenverbeterd
dooreenhaardberekening.

Opmerkingen
Door het IPO wordt een gedeelte van de bemonsteringssystemen van een
haardberekening voorzien

(Werkplan 5.1.11.

Als

de omvang en

besmettingsintensiteit van een haard bekend is, is schadeschatting
waarschijnlijk nauwkeuriger te doen danwanneer een gemiddelde besmetting
per monsterblok wordt gegeven. Als een algemene formule en/of tabel kan
worden afgeleid waarmee voor elk van de bemonsteringssystemen een
haardberekening kan worden uitgevoerd, zou dat een groot voordeel
betekenen.Depraktijkwaardevaneenbegeleidingssysteem zallagerzijnals
niet allebemonsteringssystemen die indepraktijkwordengebruiktmeteen
haardberekeningkunnenwordenondersteund.
Het aantal bemonsteringssystemen zou ook kunnen worden gereduceerd en de
vormenafmetingenvandemonsterblokkenopelkaarafgestemd.
Hiervoor werd duidelijk dat er voorlopig onzekerheid is over de
haalbaarheid van een haardberekening voor meerdere bemonsteringssystemen.
Vanuit het automatiseringsproject kan verder worden opgemerkt dat niet

bekend Iswelke inputvoor eenhaardberekening nodig is enwat de output
zal zijn. Wat is de input, hoe vindt de berekening plaats en wat is de
output?
Watbetreft veronderstelde input geeft de tekstmet doelstellingen vande
themagroepbemonsteringeenopsomming,waarvanhiervanbelang:
-Aantalaca-cysten
-Aantallevendelarvenpergramgrond

Het aantal cysten enhet aantal levende larven isbij een PD-bemonstering
niet gegeven. Verder valt op datbij intensieve bemonstering door NAK of
GroeneVlieghetaantallevendelarvennietopdeuitslagisvermeld.
Vragen:
- Op welke manier moeten de bemonsterende instanties de informatie
aanleverenomdebesmettingsgraadvasttestellen.
- Zijn er verschillende manieren om te komen tot vaststelling van een
besmettingsgraad

(o.a.

via

haardberekening)?

Zo

ja,

welke

berekeningswijzen moeten in het systeem worden opgenomen en wat is de
exacteberekeningswijze.
- Als er verschillen bestaan tussen de vorm van de informatie op de
uitslagen van de bemonsterende instanties en de eisen die de
berekeningen van de besmettingsgraad stellen, kunnen drie wegen worden
gevolgd:
Er kan slechts een deel van de bemonsteringssystemen worden
ondersteund inhetbegeleidingssysteem.
- De themagroep Bemonstering enAnalyse draagt er zorg voor dat de
bemonsterende instanties hun informatie op een voor het systeem
bruikbareenuniformewijzeaandeboeraanleveren.
-Perbernonsteringssysteemmoeteenapartprogrammawordengemaakt.
Er bestaat vanuit het begeleidingssysteem een voorkeur voor uniforme
adviseringopbasisvanuniformegegevens.Ditmethetoogop toekomstig
onderhoud en om te voorkomen dat de adviezen uiteen zullen lopen bij
verschillende

bemonsteringssystemen.

Is

een uniforme

advisering

mogelijk?
-Bijdebeantwoording en invullingvandezevragenzaler rekeningmee
moeten worden gehouden dat de opgeleverde informatie voor de
themagroepenSchadeenPopulatiedynamicabruikbaaris.

3.2Informatieoverbesmettingssoort Ctype):i.v.m.Rassenkeuze
De teler wenst informatie over besmettingssoort met het oog op de
beslissing over rassenkeuze. Op ditmoment staan deboer tweeprincipieel
verschillende methoden ter ondersteuning van zijn rassenkeuze ter
beschikking:
- soort/type-bepaling (soortsbepaling (ELISA)ofpathotype-bepaling (PD)),
waarbij indirectderassenkeuzekanwordenondersteund. Indirectwilzeggen
dat op basis van de typering van de besmetting, en informatie over
resistentie (rassenlijst)entolerantievanrassenvoordeze typeneenras
wordtgekozen.
soort/type-bepaling, waarbij direct de rassenkeuze wat betreft de
populatiedynamica kan worden ondersteund (rassenkeuzetoets). Direct wil
zeggen datop debesmettingspopulatie vanhet perceelvoor de onderzochte
rassenhetkenmerkresistentie (waardplantgeschiktheid)wordtbepaald.
3.2.1 Informatieoverbesmettingssoort:indirectesoort/typebepaling
Momenteel zijn er twee indirecte methoden om de besmetting nader te
typeren:
- ELISA of soortbepaling: geeft aan of de besmetting van G.rostochiensis
ofG.pallidais.
- Pathotype-bepaling PD: geeft aan tot welk pathotype de besmetting
behoort (A.B-C.D of E,waarbij A en B-C G. rostochiensis en D en EÇL.
pallidais).
DePDlevert informatieophetniveauvanhetpathotype.Bijdeze indeling
bestaanenkeleproblemen:
-hetverschil tussenA enBC tenopzichtevanAM-A resistente rassenis,
hoewelmeetbaar,beperkt.
-hetverschil tussenDenE iséénvandevele arbitraire indelingendie
men mogelijk aan kan brengen in de soort G.pallida. Deze indeling
functioneert onvoldoendebevredigend omderassenkeuze doelmatig tekunnen
ondersteunen.
Het is verder van belang te weten dat de PD bij het aantreffen van
onvoldoende cysten voor het uitvoeren van de pathotype-bepaling
[Aeenvoudigweg het pathotype AM-A aan de besmetverklaring geeft.
Besmetverklaring AM-A betekent in veel gevallen niet meer dan:

besmetverklaringaardappelmoeheid.

Het is de vraag of de teler op basis van de aangeleverde informatie
voldoende isgeïnformeerd.
Kent hij het pathotype (PD), dan wordt zijn rassenkeuze beperkt. Het
pathotype geeft aan dat hij uitsluitend rassen met een resistentie tegen
datpathotype,ofrassenmeteenhogereresistentie inmagzetten.Gegevens
hierovervindthij inderassenlijst.
Kortom:Pathotype leidttotWettelijkverantwoorderassenkeuze
Devraag isechter,ofde telermeteenwettelijkverantwoorde rassenkeuze
ookhetoptimale ras inzetomdebesmetting tebeheersen.Dat ispergeval
verschillend. IsersprakevaneenwerkelijkeAM-Abesmetting (dusnieteen
"wewetenhet niet, dus zeg maarA-besmetting") dan kan deboer opbasis
van deze informatie verantwoord zijn ras kiezen aan de hand van derassenlijst. Is er sprake van een D- of E-besmetting, dan is de boer
eigenlijkvoor zijnrassenkeuzeweinigverderdandatersprake isvaneen
G.pallida-besmetting.

Nu zal met het opkomenvan devrijwillige bemonstering de boer vaak zelf
een aantal teelten eerder op dehoogte zijnvan een opkomende besmetting
dan de PD. Bij de vrijwillige bemonstering wordt geen pathotype bepaald,
maardesoort.Deuitslagkanbijvoorbeeldluiden:
-1besmetting isG.rostochiensis.metzeergrotekansA:rassenkeuze:A
-2besmetting isG.pallida.

rassenkeuze:D,
bijvoorkeur rassenkeuzetoets

Geval 2waarin eenG.pallidabesmetting isgeconstateerdverdientverdere
aandacht. InderassenlijststaanD-resistenterassen,enhet ligtvoorde
hand er hieruit één te kiezen. Hier stuiten we echter op een gat inde
informatievoorziening inderassenlijst,dieeenoptimalerassenkeuze inde
wegstaat.Derassenlijstvermeldtuitsluitendrassendiezoresistentzijn
dat zehet door de PD gehanteerde pathotype met een factor 0.2 ofminder
vermeerderen. De vermeerderingsfactor wordt door de PD bij een hoge
populatiedichtheid

bepaald

en

de

vermeerderingsfactor

dichtheidsafhankelijk. Door deze zeer stringente indeling gaat veel
informatie verloren. Zokan een C-resistent rasbijvoorbeeld wel eenseen
8

is

heel redelijke resistentiehebben tegen (eendeelvan)G.pallida,maar ten
opzichte van de door de P.D. als type-D gekwalificeerde populaties niet
onderdevermeerderingsfactor 0.2blijven.Deze informatiestaatniet inde
rassenlijst vermeld en is voor de teler niet beschikbaar. De stringente
indeling van rassen in resistent/niet-resistent gecombineerd met de
indeling vanG.pallida inD en E staat eengoede informatievoorziening en
daarmeederassenkeuzevandeboerindeweg.

Samengevat;
- De informatieoverresistentie iskwalitatief.Hetonderscheidwel/nietresistentwordtgemaaktbijvermeerderingsfactor0.2.
- resistentie van een ras tegen het ene pathotype geeft soms ook
resistentie tegen andere pathotypen zonder dat bekend is hoeveel (C
tegenDenE).
- resistentie tegen pathotype D in een ras garandeert niet dat het ras
tegeniedereD-populatiemetvoldoende succeskanworden ingezet.Vooral
binnenG.pallida-populatiesbestaanverschilleninvirulentie.
- voor eenE-besmetting zijnschijnbaargeenrassenvoorhanden,terwijlin
de praktijk mogelijk binnen de C- en D-resistente rassen toch een ras
meteenbruikbareresistentie istevinden.

Gewenstkennisniveau:
Populatiedynamica (resistentie)

Dehuidigekennis gaatmankalsweverder trachten intedelendandetwee
soorten. Dit staat een doelmatige rassenkeuze advisering bij G. pallida
besmetting op basis van de combinatie rassenlijstresistentiewaardering en
PD-pathotype-indelingzondergebruikvanderassenkeuzetoets indeweg.

Gewenstzouzijn:
- een sluitende indeling van de twee soorten aardappelcysteaaltjes in
typen.
- eensluitendekwantitatievewaarderingvanrassenbijde indelingvande
aardappelcysteaaltjes.

Inhetwerkplanstaateenprojectomschrevenwaarinvoorslechtseenaantal
rassen resistentiecijfers worden vastgesteld (5.2.2 Werkplan). Meer
bijzonder gaathetomhetvaststellenvanparametersvooréénbepaaldmodel
(Seinhorst).Hetisdebedoelingvoorditonderzoekmeerdereveldpopulaties
tegebruiken.Aandehandvanderesultatenzoueennieuwe indelingvande
aardappelcysteaaltjesnaar "typen"kunnenplaatsvinden.

Op korte termijn isniet teverwachten dat eennieuwe sluitende indeling
vandetweesoortenaardappelcysteaaltjeskanwordengemaakt.
Om het onderzoeksprogramma aan te laten sluiten op de bouw van het
begeleidingssysteem lijkthetverstandigerdedoelstellingeenniveaulager
te stellen. Dit kan door niet een nieuwe indeling te willen realiseren,
maar eenkwantitatieve waardering (cijfers)vanalle rassenlijStrassenbij
de huidige indeling (pathotypen) van de aardappelcysteaaltjes te geven.
Vooral bij G. pallida-besmettingen zou dit de kwaliteit van het
rassenkeuzeadvies kunnen vergroten. (Deze kennis lijkt deels bij de PD
aanwezig indevormvanoorspronkelijkecijfersdiezijnvastgesteldbijde
resistentiebepaling van rassen, maar het is de vraag of men de cijfers
wil/kanvrijgeven).

Samenvattend;
- Redenerendvanuithetbegeleidingssysteem wordt grotewaarde gehechtaan
de kwantitatieve waardering van resistentiecijfersvan rassen. Op korte
termijn kan voor het begeleidingssysteem een raswaardering in de vorm
van cijfers worden verkregen, als de PD bereid gevonden wordt de
resultaten voor de resistentiewaardering om te zetten naar een
cijfersschaal.
- Ook buiten het begeleidingssysteem

bestaat behoefte

aan een

kwantitatievewaarderingvanresistentie.
- In het onderzoek dat is omschreven in Werkplan 5.2.2. wordt voor
verscheidene rassen de waarde van Seinhorst-parameters bepaald. In de
projectbeschrijvingwordt gestelddatde indelingwel/niet-resistentbij
degrensvanPi/Pf-0.2willekeurig isendatinveelgevallenpartiële
resistentie

voldoende

is

om

schadelijke

vermeerdering

van

aardappelcysteaaltjes te voorkomen. Partiële resistentie zou op een
cijferschaal kunnen worden gewaardeerd, zodat naast parameters
(modelparameters) ook een rechtstreekse kwantitatieve waardering van
resistentieuithetonderzoekvoortvloeit.
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Uiteraardmoetendemodellendiepopulatieontwikkeling enschade berekenen
steeds zodanig zijn opgebouwd, dat ze op een zinnige manier met
resistentiecijferskunnenomgaan.
Schade (tolerantie)
Naastdepopulatiedynamischekantvanderassenkeuzekanmenzichookbezig
houdenmetdeschadetechnische kantvanderassenkeuze,dieoverigensniet
geheellosvanelkaarstaan.

Watbetrefthethuidigekennisniveauopditpuntkunnenwekortzijn:
- de

rassenlijst

bevat

aardappelcysteaaltjes

geen
terwijl

gegevens

over

onderzoek

tolerantie

meetbare

tegen

verschillen

tolerantietussenrassenheeftaangetoond.
- er is op basis van onderzoek goede reden om aan te nemen dat de
tolerantie van rassen teeen G.rostochiensis en G.pallida verschillend
kan zijn, wat kan samenhangen met de resistentie en de genetische
achtergrond van deze resistentie (met name AM-A resistentie t.o.v. G.
rostochiensis).
- er is met name bij zetmeelrassen het nodige gedaan om te komen tot
tolerantie-cijferstegenmetnameG.pallida(Werkplan5.3.3).
Bij schade-gevoeligheid (tolerantie) van rassen is met zeer grote
waarschijnlijkheid een waardering van rassen uitgesplitst naar de twee
soortenvoldoende,dus:
-apartetolerantiecijfersperrasvoorG.rostochiensis enG.pallida.

Opnieuw geldt echter datvaststellenvan tolerantiecijfers en de genoemde
modellenvoorschadeenpopulatiedynamicaonderlingafgestemdmoetenzijn.
In de doelstelling van de themagroep Bemonstering en Analyse wordt de
uitslag van de soortsbepaling als parameter genoemd. Opvallend is dathet
pathotype niet in de lijst voor komt, terwijl de doelstelling van de
themagroep Schade pathotype wel als inputvermeldt. De uitgangspunten van
de twee genoemde themagroepen zijn verschillend, wat nog eens duidelijk
wordt doordat de themagroep Schade tevens de soortsverhouding en de
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in

populatie (watwordtbedoeldmetpopulatie?)alsinputbeschouwd.
Voor de wetgeving is het pathotype een belangrijk uitgangspunt. Bij het
gevenvaneenrasadvieskanrekeningwordengehoudenmetverplichtingen in
hetkadervanwetgeving.Pathotypekomtindeinput-lijstvandeThemagroep
BemonsteringenAnalysenietvoor.
- Wat moet de input van het begeleidingssysteem zijn waar het gaat om
indirecte karakterisering van de besmetting en hoe moet het systeem
rekentechnisch (populatiedynamica en schade) met deze gegevens omgaan?
Zijn alle veronderstelde gegevens op dit moment voorhanden? Zo ja,
welke? Worden de veronderstelde gegevens door de bemonsterende
instanties aangeleverd (soortsbepaling bijvoorbeeld voor iedere haard,
wanneer isdesoortvoldoendebepaald?).
- De vraag wordt gecompliceerd omdat in de huidige situatie de rassen
naar pathotype zijn gewaardeerd. Wat kunnen we met deze gegevens ervan
uitgaande dat pathotype geen input voor het systeem is (themagroep
BemonsteringenAnalyse)?
- Hoe denkt men over de bruikbaarheid van een eventuele cijfermatige
resistentiewaardering opbasisvanoorspronkelijke PD-gegevens?
- Momenteel zijn (vanuit de rassenlijst) geen gegevens over tolerantie
van rassen beschikbaar. In de doelstellingen van de Themagroep Schade
staatcultivarals inputgenoemd.Ongetwijfeldwordthierookgedoeldop
tolerantie.Wat ismomenteelbekendovertolerantievanrassenenwatis
de bruikbaarheid hiervan voor de berekening van schade in het
begeleidingssysteem.

Voorgaande vragen hebben vooral betrekking op het huidige kennisniveau.
Geconstateerde

hiaten

resistentiewaardering

zouden
van

aanleiding

rassen

aan

te

kunnen
passen.

zijn
Hoe

om

moet

de
de

resistentiewaardering er idealiter uitzien? Totwelke actie leidt dit? Op
welketermijnzijnresultatenteverwachteneninwelkevorm?
Daarnaast zullenhiatenblijkenwaar het gaat om de tolerantie-waardering
vanrassen.Totwelkeactie leidtdit?Opwelke termijnzijnresultatente
verwachteneninwelkevorm?
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3.2.2 Informatieoverbesmettingssoort:directesoort/typebepaling
Derassenkeuzetoetsgeeftdirecte informatieoverderelatietusseneenras
en de populatie ineenveld. In feite stelt de teler hier specifiek voor
zijnbesmettingzijneigenrassenlijstsamenwaarhetgaatomdeeigenschap
resistentie.

Huidigkennisniveau
In de rassenkeuzetoets stelt de teler direct de vermeerdering van de
populatie die zich op een (deel van) zijn grond bevindt voor een aantal
rassenvast.Opdezewijzewordtdusdeheleproblematiekvan indelingvan
aardappelcvsteaaltiesinpathotvpenomzeild.
Probleem bij het huidige systeem is echter dat niet of gebrekkig is
vastgesteldbijwelke aanvangsbesmetting de toets isuitgevoerd. Gevolg is
dat niet zonder meer vermeerderingscijfers te velde zijn te geven of
parameterskunnenwordenafgeleiddieineenmodelkunnenwordentoegepast.
Vanuit het begeleidingssysteem is het van belang dat de afleiding van
devermeerdering teveldeuitderassenkeuzetoetsmogelijkwordt.Isditte
realiserenenzoja,hoe?
Praktisch probleem bij de huidige toets is verder dat deze alleen kan
worden uitgevoerd bij een voldoende hoge graad van besmetting. Uit de
uitslagenvande toetsisveelalafteleidenofhetomG.rostochiensis of
G.pallidagaat,ofwelkevanbeidesoortenoverheerst.

Opmerkingen
De resultaten van een rassenkeuzetoets-uitslag zouden indien mogelijk
moeten worden vertaald naar parameters in te hanteren modellen voor
populatieontwikkeling enschadeschatting.
Hetproject5,14Werkplanprobeerttevoorzieninhetgeconstateerdehiaat
in technische mogelijkheden. Deuitvoering van een toetswordt bij slagen
vanhet onderzoekmogelijkbij een lagebesmetting ende toets kanworden
gestandaardiseerd.Hiermeezijnderesultatenvaneenrassenkeuze-toetsnog
nietvertaaldnaarparametersvandemodellen!Onderzoekuit5.1.4Werkplan
en 5.2.2 Werkplan zou moeten aansluiten om eikaars resultaten te kunnen
gebruikenenombruikbaregegevensvoorhetbegeleidingssysteem televeren.
Bij slagen van het onderzoek onder 5.1.4Werkplan zou het mes aan twee
kanten kunnen snijden. Toepassing van een rassenkeuzetoets wordt mogelijk
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voor lagere besmettingen en vertaling van uitslagen naar parameters voor
inpassing in een model wordt eenvoudiger. Blijft echter de noodzaak deze
vertaalslag wel te maken. Aangezien de rassenkeuzetoets kan aangeven van
welke soort debesmetting is geweest kanbij opname vantolerantiecijfers
inderassenlijst ookdeverwachte schade inhetrassenkeuze adviesworden
opgenomen.
DedoelstellingvandeThemagroepBemonsteringenAnalysenoemtalsinput:
-Gebruiktemethoderassenkeuzetoets;
-Deindetoetsgebruikterassen;
-Deopderassengemetenrelatievevermeerdering.
Momenteel wordt slechts 1 methode van rassenkeuzetoets in de praktijk
gebruikt. Voor het begeleidingssysteem is het bruikbaar maken van de
uitslagen van deze toetsing van belang. De relatieve vermeerdering wordt
momenteelnietopdeuitslagenvermeld.Watkanermetdehuidigeuitslagen'
worden gedaan? Wat kan er met de uitslagen van de huidige toets worden
gedaan,mitshierop tevensderelatievevermeerderingwordtvermeld? Iseen
relatiemetpopulatiedynamicavoldoende.
Bedacht moet worden dat met het oog op volledigheid van input vanuit het
begeleidingssysteem tevens grote waarde wordt gehecht aanhet vaststellen
van de besmettingsssoort (input voor schadeberekening en link met
rassenlijst)opbasisvanderassenkeuzetoets.Kandatenhoe?

De veronderstelde input van methode van rassenkeuzetoets richt zich op
toekomstig onderzoek. Welke ontwikkelingen zijn op korte termijn te
verwachten?Watzaldeoutputvannieuwesystemenzijn?
Als is vastgesteld wat de input van het systeem moet zijn en hoe het
systeemhiermee omgaat,moetwordenbeoordeeld ofhet systeem inderdaadde
verondersteldeoutputkangenereren.
Hoe wordt de besmetting gelocaliseerd en is de besmetting voldoende
gelocaliseerd?
Hoe wordt het besmettingsniveau berekend en is de berekening voldoende
bruikbaar?
Isdepopulatievoldoende gekarakteriseerd?
Is de gegenereerde informatie bruikbaar voor de overige functies in het
systeem (populatiedynamicaenschade)?
14

4F.TTECTVANTEELTFREOUENTIE
In de jaren dat op een veld geen aardappelen worden geteeld vindt
natuurlijke sterfte van aaltjes plaats.De populatieomvang daalt daardoor
encompenseertopdezemaniergedeeltelijkdepopulatiestijgingindejaren
daterwelaardappelenwordengeteeld.
Het

begeleidingssysteem

zou

informatie

moeten

geven

over

de

populatieontwikkeling voor een specifiek stuk grond in jaren zonder
aardappelteelt,voorzovervanbelanginafhankelijkheidvan:
-geteeldegewassen.
-omstandigheden.
-besmettingsintensiteit.
-besmettingssoort.
Op dit moment is bekend dat in de jaren zonder aardappelen natuurlijke"
sterfte optreedtvanongeveer 30-35%.Dit ishetgemiddeldevaneenaantal
onderzoekeninbinnenenbuitenland.
Uitonderzoekisechternaarvorengekomendat:
- natuurlijkesterftevarieerttussen20en50%.
- verschil bestaat in sterfte-percentage tussen eerste jaar na
aardappelteeltenvolgendejaren.
- incidenteeldichtheidsafhankelijkenatuurlijkesterfteoptreedt.

Voor het te bouwenbegeleidingssysteem moet de bestaande kennis zo goed
mogelijk worden gekwantificeerd. Met welke afbraakgetallen moet in het
begeleidingssyteem worden gerekend? Welke factoren, die hierhoor zijn
opgesomd worden daarin verwerkt, en wat is hun invloed op de
afbraakgetallen?
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5MODELLEN:POPULATIEDYNAMICAENSCHADE

Voor

het

begeleidingssysteem

onderscheiden

we

twee

modellen:

populatiedynamisch modelenschademodel.Indebesprekinghier gaanweer
vanuitdathetomtweegescheidenmodellengaat.
Voor zowel populatie-dynamica als schade is het doel van de modellen een
voorspelling

voor

populatieontwikkeling

en

schade

te

geven

in

afhankelijkheidvandeomstandigheden.ZieWerkplan5.2.1 enWerkplan 5.3.1
vooreenomschrijvingvandeprojectenm.b.t.populatiedynamischeenschade
modellen.

Huidigekennis
Wat betreft de omstandigheden geldt dat voor zowel populatiedynamica als
schade

redelijk bekend

is wat de afhankelijkheid

is van de

aanvangsbesmetting. Voor de relatie tussen aanvangsbesmetting en zowel"
populatieontwikkeling als schadebestaanmodellen (Seinhorst).Vaakhebben
de modelleringen betrekking op potresultaten waardoor vertaling naar
veldsituatienietzondermeermogelijkis.
Eenanderefactornaastaanvangsbesmettingvoorpopulatiedynamica enschade
ishet ras,waarbij deeigenschappen resistentie entolerantie aandeorde
komen. Er zijn modellen die gelijktijdig rekenen met raseigenschappen en
aanvangsbesmetting (Seinhorst). Verder bestaan geen uitgewerkte modellen
waarin gelijktijdig raseigenschappen en aanvangsdichtheidwordengevangen.
Daarnaast ishetpopulatie-dynamischemodelgebaseerdoppottoetsresultaten
ennietgevalideerdonderveldomstandigheden.
DeSeinhorst-modellenhebbenechtertweebelangrijkenadelen:
- zestellenhoge eisenaandeparametersdievoorderassenmoetenworden
bepaald (voor zowel populatiedynamica als schade moeten per ras twee
parameterswordenbepaald).
- ze latendeverwerking vande invloedvanandere omstandigheden danras
en aanvangsdichtheid indevoorspelling niet toe.Dit terwijl onderzoek
heeft aangetoond dat andere factoren dan ras en aanvangsbesmetting een
aanzienlijke invloed op de populatie-ontwikkeling en schade kunnen
hebben.
- onderlinge samenhang tussen schade- en populatiedynamicamodel is niet
duidelijk,terwijlpopulatiedynamicaenschadeelkaarzekerbeïnvloeden.
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Om een rassenkeuze en eenbouwplanwijziging (teeltfrequentie) optimaal te
kunnenondersteunen iseenkwantitatieve inschattingvan populatiedynamica
en schade in onderlinge samenhang en in relatie met de belangrijkste
factorendiedezebepalennoodzakelijk.
Variatie inexterne-factoren
Ook in een situatie, waarin de modellen onder veldomstandigheden zijn
getestenvoorallerassendeparametersbekendzijnblijvenwenogmeteen
ernstig probleem zitten. Dit probleem is de variatie die er in de
populatiedynamica en schade op kan treden als gevolg van de variatie in
externefactoren.
Voor populatiedynamica is de systematische kennis wat betreft de invloed
van externe-factoren beperkt. Voor schade gaat deze kennis verder, maar
voorvrijwel iederonderzoekgeldtdatslechtsheteffectvanéénofenkele
factoren werd vastgesteld. Vooral het modelleren van de onderlinge
samenhangvandefactorenisvoorhetbegeleidingssysteemonontbeerlijk.

Opmerkingen
Eenbelangrijkuitgangspunt isdatpopulatiedynamicaenschadenietlosvan
elkaar te zien zijn.Gevolghiervan isdat de onderzoeksstrategiën vande
themagroeppopulatiedynamicaenthemagroepschadenietuiteenkunnenlopen.
Eentweedegevolgisdatereenduidelijkesamenwerkingmoetzijntussende
themagroepenpopulatiedynamica enschadealsheteromgaateenvoorlopige
invulling aan het begeleidingssysteem te geven. Om een verantwoorde
voorspelling te kunnen geven zouden de populatiedynamica modellen en de
schade modellen moeten uitgaan van dezelfde externe factoren en
overeenkomen in de formats waarin de waarden van de factoren worden
vastgelegd.
Omtoteenvoorlopige invullingvanhetbegeleidingssysteem tekomenishet
wellichtmogelijk ineerste instantiehetsysteem optezettenaandehand
vandeSeinhorst-modellen.Het lijkthetveiligst eerstvolgens dehuidige
pathotypenindeling tewerken.HetzoudaarbijmooizijnalsdePDgegevens
over rassentoetsing voor het systeem beschikbaar zou stellen, zodat het
systeem meer (deels betere informatie) bevat dan de rassenlijst. De PDgegevens moeten redelijk eenvoudig tevertalen zijnnaar de eerstevande
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parameters (a) in het Seinhorst-populatiedynamica-model. De gegevens die
inmiddels bekend zijn over tolerantie van (fabrieks)rassen moeten indien
mogelijk worden omgezet naar de tweede parameter

(z) in het

populatiedynamischmodelvanSeinhorst.
Op basis van reeds aanwezig onderzoek moet zo goed mogelijk de relatie
tussengedrag indepotenhetgedraginhetveldwordenvastgesteld,zodat
inhetbegeleidingssysteem eenredelijkeafspiegeling vandewerkelijkheid
wordt gerealiseerd. Eventuele externe effecten worden in het systeem
opgenomen op basis van gezamenlijk advies van de beide themagroepen.
Voorlopig isdeopstelling:geenexterneeffecteninhetpopulatiedynamisch
model... tenzij ze ook inhet schade-model totuiting komen ofbekend is
dat ze op de schade geen invloed hebben, maar uitsluitend op
populatiedynamica.

Voorhet schade-modelzouom tebeginnengebruikkunnenwordengemaaktvan
het Seinhorst-model (hetschade-model)ofeenandermodel.Ookhierworden
geen externe effecten inverwerkt.... tenzij ze inhet populatiedynamisch
modelverwerkt kunnenworden,ofbekend isdat zeop de populatiedynamica
geen invloed hebben. Hier kunnen gegevens van het HLB (onder andere
Werkplan5.3.3)overtolerantiewordengebruiktomtekomentotinschatting
vanparameters.

Samengevat:
- De themagroepen moeten realiseren dat de huidige kennis kan worden
vervatineenvoudigevoorlopigemodellenvoorhetbegeleidingssysteem.
- Modelontwikkeling kan niet los gezien worden van vaststelling van
resistentie en tolerantie waarderingen van rassen. Verwerking van
raseffecten in populatiedynamica- en schademodeHen heeft de hoogste
prioriteit.
- Eenvan de doelstellingen van de themagroepen moet zijnhoe de invloed
vanhet milieuoppopulatiedynamica enschade teonderzoeken; dit omte
komen tot modellen die externe invloeden kunnen verwerken, zodat een
perceelsspecifiek adviesmogelijk wordt.Bij dit onderzoek ishetnodig
dat het populatiedynamisch-onderzoek en schade-onderzoek dezelfde
factoren onderzoeken, en in nauwe samenwerking tot modelontwikkeling
komen. Over eenna te streven resultaat isweinig te zeggen. (Werkplan
5.2.1.5.2.2en5.3.1moetendussterksamenhangendeonderzoekenzijn).
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De doelstellingen van de themagroep schade geven aan welke gegevens als
input voor de schadeberekeningen worden gebruikt. Van de themagroep
populatiedynamica zijn de doelstellingen nog niet vastgelegd, zodat daar
nietopkanwordengereageerd.
Inde doelstellingen van de Themagroep Schade wordt een aantalparameters
aangegevendienoodzakelijkzijnvooreenschadevoorspelling.Verderwordt
aangegevenwathetresultaatvandeschadeberekening zalzijn (metnamede
vorm). Inde doelstellingenwordt echterniet ingegaan op demodellendie
totdeschadeschattingzullenleiden.
Vanuit het begeleidingssysteem wordthet noodzakelijk geacht dat opkorte
termijn (eventueel voorlopige) modellen voor zowel populatiedynamica en
schade beschikbaar komen, die kunnen omgaan met informatie zoals die via
bemonstering worden vastgesteld, d.w.z. voor de boer beschikbaar is.De
vraag luidt derhalve: welke modellen moeten in het begeleidingssysteem
wordenopgenomen?Hoezienderekenregelseruit?Welkegegevenszijnervoor
nodig en in welke vorm? Wordt in deze gegevens voorzien bij de huidige
informatie?Zoniet,watisdaneenalternatiefmodel.

Naar het onderzoek toe geredeneerd doet zich devraag voor hoe eventuele
toekomstige modellen eruit zullen zien, welke input ze nodig hebben in
welkevormenofindezeinputkanwordenvoorzien.

DedoelstellingenvandeThemagroepSchadevermeldeninputenoutput.Zowel
voor de input als voor de output bestaan op basis van de beschrijvingen
onduidelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld met betrekking tot de factor
"cultivar" de vraag worden gesteld of het hierbij gaat om een combinatie
vanverschillenderaseigenschappen(defeitelijke factoren?),inwelkevorm
zeineenmodeltotuitingkomenenofdegegevenshieroverbekendzijn.In
dezetekstwordtnietopiederegenoemde factoringegaan,inafwachtingvan
overleghieromtrent indeThemagroepen
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6EFFECTVANMAATREGELEN

Debesprekinghierbeperktzichtotdechemischebestrijdingmetbehulpvan
nematiciden. Nog in ontwikkeling zijnde maatregelen worden hier niet
besproken. Daarbij kan men denken aan lokgewas, lokstof, biologische
bestrijding.Overigenskanwatbetrefthetlokgewaswaarschijnlijkopkorte
termijnwordenbepaaldofditinteressant isominhetsysteemoptenemen.
Naast het effect daarvan zou ook de uitvoering van de lokgewasteelt
opgenomenkunnenworden.

Chemischemaatregelentegenaardappelcysteaaltjeswordenuitgevoerdmetals
doeldeaardappelcysteaaltjespopulatie tebeperken ende schade alsgevolg
daarvanaftelatennemen.
Het doel van het begeleidingssysteem zal daarbij moeten zijn zo goed
mogelijkhet effect van de maatregel oppopulatiedynamica en schade inte
schatteneneventueeldemiddel/methodekeuzeteondersteunen.

Huidigengewenstkennisniveau
Aangezien er groot verschil bestaat in toepassings- en werkwijze van
fumiganten en systemische nematiciden, wordt hieronder een onderverdeling
gemaakt.
Fumiganten

Voor de fumiganten ligt de situatie betrekkelijk eenvoudig. Zij worden
buiten het teeltseizoen toegepast en hun effect komt tot uiting in een
afname van de besmetting. Het effect laat zich op basis van onderzoek
zonder twijfel inafhankelijkheidvan een aantal omstandigheden middel en
methode redelijk inschatten.Voorpopulatiedynamica en schadebetekenthet
eenvoudigdatvoordevolgendeteeltdePiverlaagdis.

Systemischenematiciden
Hier ligt de zaak minder eenvoudig dan bij de fumigantia. Ze worden
toegepast tijdensdeteeltvanaardappelen.Huneffectoppopulatiedynamica
en schade is dan ooknauwelijks los te zienvan de teelt,en daarmee ook
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niet van de modellen voor populatiedynamica en schade. Bovendien is hun
effectsterkafhankelijkvanexternefactoren.

Op dit punt kan geen nieuw onderzoek worden verwacht, zodat voor het
begeleidingssysteem een overzicht moeten komen van de dodingspercentages
onder verschillende omstandigheden. Het effect van granulaattoepassing op
de populatieontwikkeling en schade zou in de modellen ingepast moeten
worden, of op een andere manier inhet begeleidingssysteem kunnen worden
ingepast.
Het is van belang te weten welke omstandigheden het effect van de
toepassing van de diverse fumigantia.Wat zijnbeïnvloedende factoren,en
wat ishet effectvan een fumigant ondervariërende omstandigheden enbij
verschillende toepassingswijzen?
Hoe

wordt

het

effect

van

granulaten

verwerkt

in

schade

en

populatiedynamica?Watzijndebeïnvloedende factoren?Hoewordtheteffect
vanbeïnvloedende factorenhierinverwerkt?

7EFFECTVANOPSLAG
Hierover isweinigmeerbekend danheteffectvanopslag ineengraangewas
bij gebruikvaneenvatbaarras (onderzoekvandenOuden).Almetal isde
kennis weinig sluitend. Op basis van het onderzoek van den Ouden kan
waarschijnlijk echter in combinatie met een goede realisatie van een
populatiedynamischmodelwelvrij eenvoudig eenrekenregelworden afgeleid
voorhetpopulatiedynamische effectvanopslag.

Hoemoetheteffectvanopslag indepopulatiedynamica? Isbijvoorbeeldhet
resultaatvandenOudenvoorgranenbruikbaarenvertaalbaarnaaropslagin
anderegewassen?Zijnderesultatenvertaalbaarnaarhetpopulatiedynamisch
modelinhetsysteem?Zoja,hoeenmetwelkeparameters?
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BIJLAGE I
TERRA-THEMAGROEP BEMONSTERING & ANALYSE
D o e l s t e l l i n g : Aanleveren van methoden voor het met een bekende nauwkeurigheid d e t e c t e r e n van een besmetting, bepalen van het populatieniveau
en k a r a k t e r i s e r i n g van de aanwezige p o p u l a t i e .
Op te geven parameters
0) De voor het systeem benodigde nlgctmcMie informatie
1)Nummer bemonsterde kaval
2) Nummer bemonsterde perceel
3) Positie eerste monster t.o.v. het vaste meetpunt
4) Toegepast bernonsteringssysteem
5) Bemonsteringstijdstip (moment binnen bouwplan)
6)Aantal kerende grondbewerkingen tussen de aardappeloogst en de
bemonstering
.7)Jaar en tijdstip van de laatste'natte grondontsmetting op het
bemonsterde perceel.
8) Per monster het aantal gevonden ACA-cysten
9) Per monster het aantal levende larven (levende larven /g grond)
10)Uitslag soortsbepaling
11)Gebruikte methode rassenkeuze toets
12) De in de toets gebruikte rassen
13)Op de rassen gemeten relatieve vermeerdering
Binnen dit systeemdeel wordt de keuze of er een resistent ras ingezet gaat
worden en of dit al dan niet moet worden vooraf gegaan door een
grondontsmetting niet gemaakt. Via de soortsbepaling (ELISA) en of rassenkeuzetoets wordt de aanwezige populatie gekarakteriseerd.
De in dit svsteemdeel te genereren of weer te geven informatie
1) Localisatie gevonden besmetting,- weer te geven op de perceelskaart.
2) Berekening van het aanwezige besmettingsniveau
3)Karakterisering van de aangetroffen pooulatie(s)
Taken van de w'erkeroep
0) Inventarisatie en aanleveren van al ter beschikking staande in formatie.
De werkgroep zal consensus moeten bereiken over onderzoek en methoden van
onderzoek die moeten leiden tot:
1) Bemonsteringssystemen .zonodig regio-specifiek, waarvan de
nauwkeurigheid van detectie en populatiedichtheidsbepaling bekend zijn.
2)Analysemethoden waarmee op elk gewenst tijdstip in het seizoen de
levend/dood bepaling van de cysteinhoud kan plaatsvinden.
3)Methoden van soortsbepaling waarbij in geval van mengsels kwantitatief
kan worden aangegeven waaruit het mengsel bestaat.
4) Een methode van rassenkeuzetoetsing waarbij de mate van geschiktheid van
een ras voor de bestrijding van een populatie inde veldsituatie kan worden
bepaald.
5) Zo vergaand mogelijke automatisering van de monsterverwerking.

BIJLAGE I I

DOELSTELLING VAN DE TERRA-THEMAGROEP SCHADE

Concept, 11/4/91

Doelstelling van de TERRA-Themagroep Schade: Schade voorspellen op basis
van de P,en andere faktoren.
De themagroep geeft aan wat de verwachte schade is bij willekeurige combinaties
van Pi en andere faktoren. Deze algemene doelstelling wordt in het onderstaande
nader gespecificeerd: A Hoe wordt de schade gekwantificeerd? B Van welke
faktoren wordt het schade-beïnvloedende effekt gekwantificeerd?
A De voorspelde schade wordt uitgedrukt in drie (reeksen van) getallen:
1 Kwantitatieve opbrengstderving, uitgedrukt als de relatieve (%) of absolute (t
ha') vermindering van opgeleverde knoldrogestof.
2
Kwalitatieve schade, uitgedrukt als het effekt van de aaltjes op het
zetmeelgehalte of het drogestofgehalte van de knollen.
3 Kwalitatieve schade, uitgedrukt als het effekt van de aaltjes op de
knolsortering.
Bij alle drie de (reeksen van) getallen moet een maat van betrouwbaarheid van de
schatting worden gegeven.
B De schade wordt voorspeld voor alle combinaties van de volgende factoren:
1 Gegevens over het aaltje:
- De dichtheid (PJ
- De soortsverhouding (% G. pallida)
- Het pathotype
- De populatie
2 Gegevens over de waard:
- De cultivar
- Pootgoedkwaliteit en -grootte
3 Gegevens over de teelt:
- Pootdatum
- Oogstdatum
4 Gegevens over het perceel:
- Grondsoort (dalgrond, zand, klei, etc.)
-pH
- Bemestingstoestand c.q. bodemnutriëntenbeschikbaarheid
- Vochtkarakteristieken van de bodem
5 Gegevens over nematicidengebruik:
- Granulatengebruik
6 Gegevens over andere pathogenen:
- Verticillium-dichtheid
- Rhizoctonia-dichtheid
Kortom: het systeem moet de drie schadegetallen genoemd onder A geven voor
elk van de mogelijke combinaties van faktoren genoemd onder B.
N.B. gegevens over het weersverloop (temperatuur, regenval) gedurende een
groeiseizoen zijn onder B niet genoemd en worden dus niet verwerkt. Daarmee is
een keus gemaakt voor het niet bijstellen van de schadegetallen op grond van
gegevens over onverwachte verstorende effekten optredend na poten, zoals
extreme droogteperioden.

