ONDERZOEK

AALTJES

Nieuwe serie: aaltjes in de schijnwerpers
Van alle ziekten in de bloembollenteelt behoren aaltjes tot
de groep lastig aan te pakken
organismen. Hun optreden
is grillig, de impact van een
aantasting soms zeer groot.
In dertien afleveringen zet
BloembollenVisie aaltjes in
de schijnwerpers. In de eerste
aflevering een eerste kennismaking.
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N

et aan twee handen vol verschillende aaltjessoorten telt de bloembollenteelt. Voor de vasteplantenteelt is
dat aantal nog geringer. En toch vormen aaltjes een reden voor telers om slapeloze nachten te hebben. Van alle aandoeningen in de
bloembollen- en vaste planten behoren aaltjes,
samen met virussen, tot de meest ongrijpbare
ziekteverwekkers. Schimmels zijn vaak goed te
bestrijden, bacterieziektes komen maar sporadisch voor, maar aaltjes, die zie je niet, en als je
ze ziet, dan is het niet best. Vooral het stengelaaltje roept bij menig ondernemer koude rillingen op. Wie ooit een aantasting daarvan in
tulp heeft meegemaakt, weet wat dat betekent:
alle aangetaste partijen en de directe belending
rooien. Geld maakt in dit geval niet alles goed,
zeker niet als onder het te vernietigen materiaal unieke partijtjes zitten.
Aaltjes leiden niet tot massale afkeuringen,
maar ontbreken doen ze nooit. Ze komen voor
in Nederland, in Europa, in de Verenigde Staten, eigenlijk overal waar enige vorm van landof tuinbouw plaatsvindt. Een aantal soorten
parasiteert op dieren of mensen, anderen houden vooral van planten, en weer anderen hebben om in leven te blijven insecten of andere organismen nodig. Al met al een complexe
groep. In deze serie ligt de nadruk op die aaltjes
die van belang zijn voor de bloembollenteelt.
Dat betreft voornamelijk soorten die planten
aantasten, maar er is ook aandacht voor aaltjes die virussen overbrengen en aaltjes die
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Stengelaaltje in narcis
geen schade veroorzaken, maar wel een grote rol spelen in de teelt. Dit betreft met name
het aardappelcysteaaltje. In deze serie komen
soorten aan de orde uit de geslachten Aphelenchoides, Ditylenchus, Meloidogyne, Pratylenchus. Trichodorus en Xiphinema.

WAT IS HET?
Aaltjes zijn bodemorganismen die lijken op
een paling. De naam betekent draadworm, en
is afgeleid van het Griekse nema, wat draad
betekent. De plantparasitaire aaltjes worden
niet veel langer dan 0,5 tot 2 mm. Andere aaltjes kunnen tot enkele centimeters lang worden en zijn dus met het blote oog zichtbaar. De
kleur van aaltjes varieert van doorschijnend
via wit tot lichtgeel. Aaltjes hebben een mond,
ingewanden en een opening aan het uiteinde.
In de mond bevindt zich de mondstekel waarmee aaltjes planten aanprikken. Sommige aaltjes komen in hun geheel in de plant terecht,
andere soorten zitten alleen met hun kop in de
plant. Aaltjes kunnen leven in vochtige grond,
water, organische stof of plantenweefsel. Een
aantal soorten is goed bestand tegen extreme
omstandigheden, zoals droogte. Wol en cysten zijn de bekendste overlevingsvormen. In
de grond verspreiden ze zich meestal zelf niet
snel. De verspreiding gaat vooral via transport van zieke planten en grond, via werktuigen, water en wind. Versleping is het grootste
gevaar van aaltjes, juist omdat het zo onopvallend gebeurt.

OMVANG
Het aantal aaltjes dat op aarde voorkomt is
immens. In 1914 schreef de nematoloog Cobb:
“Als we alle materie op aarde zouden wegdenken behalve de nematoden dan zouden we, als
in een maanverlichte nacht, de aarde nog kunnen herkennen aan hun nematoden. Als een
ragfijne schil zouden we het oppervlak kunnen
zien. Komen we dichterbij dan bemerken we
dat ze overal voorkomen, vanaf de diepzeebodem, onder het poolijs tot op de hoogste bergtop. Aan de soortensamenstelling zouden we
de vegetatie kunnen herkennen, de akkers en
graslanden. We zouden de paddenstoelen kunnen zien, de mesthopen en de woeste gronden. Zelfs de mensen en de dieren zouden nog
waarneembaar zijn aan hun nematoden.”

OOK NUTTIG
Niet alle aaltjes zijn even bedreigend als die
voorkomen in de bloembollen. Jarenlang
onderzoek toonde aan dat er ook aaltjes zijn
die ingezet kunnen worden om larven van
plaaginsecten te bestrijden. Meest bekend is
de inzet van Heterorhabditis en Steinernema
in de bestrijding van mobium, ofwel de larve
van de gegroefde lapsnuitkever. Ook zijn er aaltjes die een einde kunnen maken aan het leven
van slakken. Soms zijn ze dus ook van nut.
Maar daarover zal het in deze serie niet gaan.
De genoemde groepen komen aan bod, evenals bestrijdingsmogelijkheden en bronnen van
informatie.

