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Bladkool supervermeerderaar geel bca
Wat is het effect van groenbemesters en bietenrassen op het gele

INTERVIEW

bietencysteaaltje? Is de vermeerdering gelijk aan het witte bietencysteaaltje? Dat onderzocht IRS-onderzoeker Elma Raaijmakers. Een van
de conclusies: de veelgebruikte groenbemester bladkool vermeerdert
het geel bietencysteaaltje enorm.
Bladkool is een veelgebruikte groenbemester
die gebruikt wordt na de maïsteelt. „Vanuit
het oogpunt van de beheersing van het gele
bietencysteaaltje is dat niet verstandig”,
steekt Elma Raaijmakers, onderzoeker van
het IRS direct van wal. Afgelopen jaren
onderzocht zij het effect van verschillende
groenbemesters en bietenrassen op het gele
bietencysteaaltje.
Dit aaltje, met de naam Heterodera betae,
komt vooral voor in Zuidoost-Nederland en
alleen op zandgronden. „Daar is naar schatting 18% van de percelen besmet; in het
oosten ligt dat percentage op 5%”, geeft de
onderzoeker aan. Ze adviseert bietentelers
om er alles aan te doen om een eventuele
besmetting zo laag mogelijk te houden.

Partieel resistente rassen beste keus

Van groenbemesters en bietenrassen is het
effect op het witte bietencysteaaltje bekend.
„Maar of dat ook geldt voor de gele variant,
wisten we niet.” Zowel in de klimaatkamer
als in het veld vergeleek Raaijmakers daarvoor bij verschillende rassen en gewassen de
vermeerdering van het gele bietencysteaaltje
bij verschillende besmettingsniveaus.
Voor bladrammenas en gele mosterd die
vatbaar zijn voor het witte bietencysteaaltje,
geldt dat zij ook een sterke vermeerdering

Wat verschillende bietenrassen betreft, concludeert Raaijmakers dat het gele bietencysteaaltje zich slecht vermeerdert op de
voor wit bietencysteaaltje partieel resistente
rassen. Ze vermeerderen zich wel goed op
vatbare rassen. „Dat zie je ook in de financiële opbrengstcijfers terug”, stelt ze. Op
proefvelden met het gele bietencysteaaltje
scoorden partieel resistente rassen gemiddeld € 200 hoger ten opzichte van vatbare rassen. Bij een zeer zware besmetting
(2.750 eieren en larven) loopt het verschil
op tot € 500. Op een proefveld met slechts
75 eieren en larven per 100 ml grond was
er geen financieel verschil tussen vatbare en
partieel resistente rassen. „Dat betekent dat
de partieel resistente rassen dus in enige
mate resistent en tolerant zijn voor het gele
bietencysteaaltje.”

ADVIES

Bietencysteaaltjes

Resistente groenbemesters

AALTJES
Aaltjes

Verschillende aaltjes kunnen schade veroorzaken aan bieten. Schade kan zich uiten in een
lagere opbrengst, hogere grondtarra en bij
sommige aaltjes zelfs in rotte bieten. Het is belangrijk de aaltjessituatie op uw bedrijf goed
in de gaten te houden met behulp van het nemen van grondmonsters. Als u weet om welke
aaltjes het gaat, kunt u met behulp van de juiste
gewaskeuze of volgorde de schade door aaltjes zoveel mogelijk beperken. Meer informatie over aaltjes en gewasrotatie is te vinden op
www.kennisakker.nl en www.aaltjesschema.nl.

Plaatsen waar het geel bietencysteaaltje tussen 2005 en
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tonen bij het gele bietencysteaaltje. De resistente rassen daarvan geven echter geen
vermeerdering. „Concreet geldt dus: resistente bladrammenas en gele mosterd zijn
geschikte groenbemesters, wanneer je gele
bietencysteaaltjes hebt”, aldus Raaijmakers.
Bladkool, dat veel wordt ingezet als stikstofvanggewas na maïs, geeft een sterke vermeerdering en is dus niet geschikt.

2011 in grondmonsters en diagnostiekmonsters door het
IRS is aangetoond.

Er zijn twee soorten bietencysteaaltjes: witte
bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en
gele bietencysteaaltjes (H. betae). Witte
bietencysteaaltjes komen op ruim 40%
van de bietenpercelen voor, met name op
klei- en lösspercelen, maar ze kunnen ook
voorkomen op zand- en dalpercelen. Gele
bietencysteaaltjes komen voor op zand- en
dalgronden. Bij beide cysteaaltjes is het belangrijk om de mate van besmetting vast te
stellen door het nemen van een grondmonster. Vanaf 150 eieren en larven per 100
ml grond van het witte bietencysteaaltje is
het rendabel om partieel resistente bietenrassen te telen. Op basis van proefvelden
in 2010 en 2011 is dit bij gele bietencysteaaltjes vanaf 75 eieren en larven per 100
ml grond. Deze rassen geven niet alleen een
hogere opbrengst dan vatbare rassen, maar
beperken ook de vermeerdering.
Het is altijd belangrijk om de besmetting
met bietencysteaaltjes zo laag mogelijk te
houden: hoe hoger de besmetting, hoe lager
de opbrengst. Dit geldt ook voor partieel resistente bietenrassen. Daarom is het advies
om een ruime rotatie (zie Betakwik ‘Verloop
besmetting witte bietencysteaaltjes’) te hanteren met zo min mogelijk waardplanten.
Pas op met koolsoorten en spinazie in het
bouwplan. Deze gewassen zijn ook waardgewassen van beide cysteaaltjes. Het geel
bietencysteaaltje heeft een bredere waardplantenreeks, waaronder ook vlinderbloemigen zoals bonen. Beide bietencysteaaltjes
kunnen zich niet alleen vermeerderen op
gewassen, maar ook op onkruiden, zoals
melganzevoet. Verwijder dus onkruiden zoveel mogelijk uit het perceel.

Populatie inperken

Een effectieve maatregel om de populatie gele bietencysteaaltjes te beperken is
aller-eerst een ruime rotatie, minimaal 1:4, liever nog ruimer. Zaai daarnaast geen
bladkool maar resistente groenbemesters of groenbemesters die geen waardplant
zijn. Voorbeelden daarvan zijn bladrammenas of engels raaigras. Wat betreft bietenrassen adviseert Elma Raaijmakers voor partieel resistente bietencysteaaltjesrassen
te kiezen. Uitgangspunt is een grondmonsteronderzoek, om te bepalen hoeveel gele
en/of witte bietencysteaaltjes aanwezig zijn.

Naast een ruime rotatie kunnen resistente
groenbemesters, zoals bladrammenas en
gele mosterd, voor extra uitzieking zorgen.
Kies niet voor bladkool, want dit vermeerdert
de bietencysteaaltjes. Meer informatie over
bietencysteaaltjes vindt u op www.irs.nl.

Wortelknobbelaaltjes

Schade door wortelknobbelaaltjes is te
herkennen aan knobbels op de wortels.
Deze aaltjes zieken zeer snel uit als er geen
waardgewas wordt geteeld. Laat daarom
een grondmonster analyseren om te bepalen welke wortelknobbelaaltjes op het
perceel aanwezig zijn. Kies daarna welke
voorvruchten u kunt telen. Voorkom schade
in bieten door het jaar voorafgaand aan
bieten geen waardplant te telen.
De schadedrempel voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is
500 larven per 100 ml grond. Voor het

bedrieglijk wortelknobbelaaltje (M. fallax)
is dat 2.500. Vanaf deze dichtheden kan
het rendabel zijn om Vydate (15 kg/ha) toe
te dienen als zaaivoortoepassing. Omdat
aaltjes vaak pleksgewijs voorkomen, kunt u
overwegen om alleen de plekken te behandelen als u ze kent.

Stengelaaltje

Het aaltje (Ditylenchus dipsaci) geeft vooral
problemen op zavel- en kleigronden. Hoe
zwaarder de grond, hoe makkelijker het
aaltje kan overleven. Het schadebeeld kenmerkt zich in planten met groeistoornissen.
Later ontstaan verticale scheuren in de kop.
Als met een mesje de buitenkant van de biet
wordt verwijderd, zijn er in de biet vaak
kleine kurkachtige plekjes zichtbaar. Later
kan de hele biet verrotten. Vydate (10 kg/
ha) in de zaaivoor beperkt de aantasting.
Stengelaaltjes kunnen ook ernstige schade
veroorzaken in andere gewassen, zoals in
ui (kroef).

Trichodoriden

Trichodoridenaaltjes geven vooral problemen op vochtige, lichte losse grond met
weinig organische stof. Een besmetting
met deze vrijlevende aaltjes kenmerkt zich
door afwisselend goede en achterblijvende
planten in de rij. Niet te vroeg zaaien kan
schade beperken. De inzet van Vydate als
zaaivoortoepassing (10 kg/ha) tegen trichodoriden is niet rendabel bij aantallen
lager dan 150 larven per 100 ml grond.

Wortellesieaaltjes
Wortelknobbels veroorzaakt door het wortelknobbelaaltje op de wortels van een jonge bietplant.

Wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.)
veroorzaken geen schade in bieten.

