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STELLINGEN

I
Bij het uitvoeren van grondverbeteringen dient men te bedenken dat bij een
te ver gaande verschraling er problemen kunnen ontstaan die voortvloeien uit
de aanwezigheid van Trichodorus spp.

II
De afwijkingen in de ontwikkeling van de penwortel van suikerbieten bij de
teelt van dit gewas op onbewerkte (zero-tillage) zandgrond behoeft geen direct
gevolg te zijn van grondverdichting.
BAKERMANS,W.A. P.en DE WIT, C.T. (1970).Neth. J.agric.
Sci.18: 225-246.

Ill
De vatbaarheid van aardappelrassen voor kringerigheid dient niet aangegeven te worden alseen gemiddelde van allewaarnemingen in landelijke proeven
aangezien dan extremen in de berekening kunnen worden opgenomen die het
gevolg zijn van een slechtsplaatselijk voorkomen van bijzonder virulente stammen van het ratelvirus.
52eRassenlijst voor Landbouwgewassen 1977.
IV
De unieke, fytosanitair gunstige toestand van nieuwe poldergronden kan
met een gerichte voorlichting en aangepast beheer in nog grotere mate worden
benutdan thans het gevalis.

V
De veronderstelling dat de besmetting met aardappelcystenaaltje op Vancouver Island aan de westkust van Canada verband houdt met import van
bloembollen uit Nederland, is vrijwel zeker onjuist en gaat voorbij aan andere
mogelijkheden van introductie.
JONES,F.G.W.(1970).J.Roy. Soc.Arts:179-199.

VI
De bijdrage van Vlaamse collega's aan het werk van de 'Commissie voor
Nederlandse Namen van Planteziekten' van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging dient te worden gestimuleerd opdat een belangrijk deel
van de Nederlandse taal op dit terrein niet ongebruikt blijft.

VII
De mogelijke associatie metaal isonvoldoende reden om hetgebruikvan
debenaming aaltje alsNederlands synoniem vannematode te vermijden.
SIMONS, W. R. (1973). Stelling II bij proefschrift (Meded.
Landb. Hogesch. Wageningen 73-3).

VIII
Bij veranderingen innatuurlijke begroeiingen wordt teweinig rekening gehouden metmogelijke veroorzakers vanziekten enplagen.
IX
Debestaandedistelverordeningen zijn enerzijds eenteeenzijdige benadering
van de problematiek waarop zij betrekking hebben en nopen anderzijds tot
een gebruik van herbiciden op terreinen waar hetin floristisch opzichtongewenst is;mededaardoor wordt detoepassing vandezemiddelen voornoodzakelijke doeleinden indiscrediet gebracht.
X
De voorlichting overtenemen maatregelenterbestrijding van ziekten, plagenenonkruiden,opgrond vandehuidigeinzichten indefactoren die daarbij
eenrolspelen,zoubeteroverkomen indien inhetstudieprogramma vanlagere,
middelbare enhogere land- entuinbouwscholen meer aandacht zouworden
besteed aangewasbescherming.
XI
De economische noodzaak hetaantal gewassen datop landbouwbedrijven
wordt geteeld tebeperken, kan een reel verlies van eendeel van hetnatuurlijk
produktievermogen vande grond betekenen; hiermede wordt bij rentabiliteitsberekeningen nietofinonvoldoende materekening gehouden.
XII
Om deteeltresultaten bijparticulieren inovereenstemming tebrengenmet
deverwachtingen gewektdoorkleurrijke prijscouranten zal,bijvoorbeeld voor
bijgoedgewassen, meer zorg dienen te worden besteed aan voorlichting en
kwaliteitsbewaking.
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Kennisisnoodig om tevoorzien ente voorkomen
(Staring's Almanak 1894)

VOORWOORD

Bij de voltooiing van dit proefschrift wil ik gaarne mijn dank betuigen aan
degenen die op enigerlei wijze hulp en medewerking hebben verleend aan de
totstandkoming ervan. Enkelen daarvan wilikmetnamenoemen.
HooggeleerdeProf.Dekker, bijhetsamenstellen vandit proefschrift hebtU
ruimschoots gedeeld indelasten ervan. Uwbelangstelling voor dit onderzoek
en Uw suggesties zijn mij tot grote steun geweest en met veelgenoegen denk
ikaan dezeperiode van samenwerken terug.
Weledelzeergeleerde Oostenbrink, de periode waarin dit onderzoek plaats
vond betrof nogmaalseen spanne tijds waarin wij nauw samenwerkten. Voor
devrijheid dieUmijhierbij lietomnaar eigen inzichtenbelangstelling tewerken ben ik U zeer dankbaar.
WeledelzeergeleerdevanTiel,voordemogelijkheid dieUenUwvoorganger.
Dr. Briejer, alsdirecteur van de Plantenziektenkundige Dienst mij hebbengeboden ditonderzoek uit tevoerenenditproefschrift samentestellen,benikU
zeererkentelijk. Hierbijwiliktevensvanhartecollega's,medewerkersen-sters
in binnen-en buitendienst, betrekken dieop velerleiwijzemetgrote hulpvaardigheid en animohun 'steentje' hebben bijgedragen.
BesteHein Hoestra,jouwbereidheid ombijhet vervaardigen van het manuscriptdenodigekritischekanttekeningenteplaatseniseenwaardevolle bijdrage
waarvoor ikje van harte dank.
BestePieterTaconis,ikwilopdezeplaatsgaarnemijn erkentelijkheid betuigenvoordegastvrijheid diejemijhebtverschaft omineenrustigeomgevinguit
de veelheid van gegevens de bouwstenen voor deze publicatie te verzamelen.
Verdergaat mijn dank uitnaarcollega'sbuiten deDienst,naardemedewerkersvandevoorlichtingsdiensten, naartuindersenlandbouwersennaaranderen, met wieik zowelindividueel als in (commissie-) vergaderverband vangedachten heb mogen wisselen. Uw gastvrijheid en belangstelling zijn voor mij
een belangrijk aspect van desfeer waarin wij elkaarvelejaren ontmoetten. De
financiele bijdrage voor sommige onderdelen van het veldonderzoek moge
daarbij nietongenoemd blijven.
Tenslotte, vanwege de chronologische volgorde, dank ik degenen die hun
bijdrage hebben geleverd aan de verzorging vandezepublicatie.
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1. I N L E I D I N G

1.1. ALGEMEEN

Deinpoldering van de Wieringermeer, de Noordoostpolder (N.O.P.) en
Oostelijk Flevoland opendedemogelijkheid om na te gaan opwelkewijze en
hoe snel planten en dieren zich in een nieuw gebied kunnen vestigen en vermeerderen enwelkefactoren hierbij vanbetekenis zijn.
Hieroverisopuitgebreideschaalonderzoekverricht (FEEKES1936, FEEKES&
BARKER 1954, MOOK & HAECK 1965, HAECK 1969, VAN DOBBEN 1969) en dit

wordt in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in de Lauwerszeepolder voortgezet (MOOK 1971, HAECK 1971, VANDOBBEN 1971, VAN DOBBEN&WOLDENDORP 1972, JOENJE 1972).
Reeds tijdens de ontginningsperiode blijken verschillende (on)kruiden en
pathogenenhunintredetehebbengedaan.Ditbetreffen voornamelijk plantensoorten die door de wind verspreid worden terwijl daarnaast allerlei soorten
door water ofdoor vogelskunnen worden aangevoerd. Ook de wijdverbreide
infectie van tarwe door de tarwehalmdoder (Ophiobolus graminisSacc.) die
juist in nieuwe polders ernstige schade in graangewassen kan veroorzaken,
vindtvoornamelijk plaatsdoor metdewind verspreide ascosporen (GERLAGH
1968).
Een minder snelle verspreiding was te verwachten van plantepathogenen
die gewoonlijk in sterke mate aan de grond gebonden zijn zoals de meeste
planteparasitaire nematoden. Het was dan ook een onverwachte en onaangename verrassing dat in de nieuwe polders ook deze organismen reeds kort
na ingebruikneming ernstige schade in sommige gewassen bleken te kunnen
veroorzaken. Dit maakte veldonderzoek, en daarop aansluitend veld- en
laboratoriumproevennoodzakelijk.

1.2. VOORGESCHIEDENIS

1.2.1. Noordoostpolder
In 1957werden op een aantal tuinbouwbedrijven in de omgeving van Ens
in enkele gewassen op zandgrond ernstige afwijkingen waargenomen. Deze
traden in grillige plekken op; het loof stierf voortijdig af en de opbrengst en
kwaliteit lieten veel te wensen over. De verschijnselen traden aanvankelijk
voornamelijk op in degewassen iris,gladiool enpeen. Het optreden van deze
afwijkingen op nog nauwelijks beteelde gronden wekteveelonrust omdat de
ervaringtotdusverrehad geleerddathetgewoonlijk mogelijk isinnieuwepoldersgedurendeeenreeksvanjarengoedegewassentetelen,zelfszondervruchtwisseling (MEYERS1955).
Terbestuderingvandezeproblemen isdoorhet Landbouwschap in 1958de
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Situatiekaart van deonderzochte gebieden.
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Contactcommissie Bodemmoeheid in het leven geroepen waarin de Plantenziektenkundige Dienst, de Directie van de Wieringermeer (tegenwoordig
Rijksdienstvoor de Usselmeerpolders), de Gewestelijke Raad voor de IJsselmeerpolders van het Landbouwschap en het Rijkstuinbouwconsulentschap
voordeUsselmeerpolders waren vertegenwoordigd. In 1960kwamdezeCommissieteressorteren onder het Onderzoekcentrum voor deUsselmeerpolders,
waardoor ook de Landbouwvoorlichtingsdienst bij het werk van de Commissiewerd betrokken.
In overeenstemming met eerdere onderzoekingen (OOSTENBRINK, S'JACOB
& KUIPER 1956)werden bekende planteparasitaire aaltjes van het 'oude' land
(Pratylenchus spp., Tylenchorhynchus spp., Rotylenchus sp.) niet of in nog relatief geringe aantallen aangetroffen.
Daarentegen blekenenkelevertegenwoordigersvanhetgeslachtHemicycliophoraen een nog niet beschreven Trichodorus sp., die men buiten de nieuwe
poldersdoorgaans slechtsincidenteelofingeringeaantallen aantreft, insterke
mate voor te komen. Bij het veldonderzoek werd een duidelijk verband gevonden tussen de aaltjespopulatie in de grond en de afwijkingen in de groei
van genoemde gewassen en later ook in schorseneren, kroten, uien en witlof.
Het onderzoek onder auspicien van de bovengenoemde Commissie heeft
dan ook vrijwel vanaf het begin overwegendinhettekenvanhet aaltjesonderzoek gestaan.Naast Hemicycliophora spp.en Trichodorus sp.verschenen later
ook andere planteparasitaire aaltjes, bekend van tuinbouwgronden op het
'oude' land, zoals wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) in diverse gewassen (M. arenaria in kassen en M. hapla zowel buiten als in kassen),Rotylenchus robustus in peen en Pitylenchusdestructor iniris.
In verband met deaanwezigheid van Trichodorus-aahjeswaarvan bekend is
dat zij ratelvirus (nicotianavirus-5) kunnen overbrengen, vroeg ook het probleemvanverspreidingvanditvirusintulpengladiool('kartelblad')aandacht.
Ook inzandgronden van landbouwbedrijven indeomgevingvan Ens kwamen planteparasitaire aaltjes voor; aanvankelijk vooral Hemicycliophora spp.
en in mindere mate Trichodorus sp. Deze gronden zijn voornamelijk in gebruik alsgrasland. Dit wordt welgescheurd, omna deteeltvan land-of tuinbouwgewassen (aardappelen, bieten, peen, iris,gladiool, tulp)weerte worden
ingezaaid met gras. In deze tuinbouwgewassen op gescheurd grasland zijn
dezelfde afwijkingen als op naburige tuinbouwbedrijven waargenomen. Bij
de landbouwgewassen bleef de schade vrijwel beperkt tot bieten.
In 1960en 1961werdenook opzandgrond inhetwestenvandepolder voor
het eerst afwijkingen geconstateerd in landbouwgewassen (suikerbieten, aardappelen,uien).Omdat bleekdat dezelfde aaltjes inhetspelwaren alsbij slecht
groeiende aardappelen en suikerbieten in de Wieringermeer, waarvoor reeds
eenonderzoek opganggebrachtwas,isditonderzoek inbeidepoldersgecoordineerd.
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1.2.2. Wieringermeer
De eerste meldingen van planteparasitaire aaltjes in de Wieringermeer betreffen stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) bij aardappelen (ANONYMUS 1946)
en havercystenaaltjes (Heterodera avenae) bij haver (DIJKEMA 1947). Daarna
dedenzichvooral problemenvoorbijdeteeltvanmaisoplichtegrondenwaarvoorgeenoorzaakwasaantegeven.Latertradopdezegrondenintoenemende
mateschadeopinaardappelen enbieten.
Het probleem indeaardappelen wasreedsbekend vanTexelwaar deeerste
gevallen in 1943werden gesignaleerd door H.vanGroeningen, assistent bijde
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Vergeefs heeft men toen getracht een oorzaak voor de afwijkingen op te sporen en sindsdien staat het verschijnsel als
T-ziekte bekend. In laterejaren zijn de verschijnselen ook elders (Anna Paulowna-polder, Koegras, Breezand, Wieringermeer) waargenomen.
Onder auspicien van de Rijkslandbouwconsulent te Schagen is sinds 1956
wederom het onderzoek naar de mogelijke oorzaken ter hand genomen door
medewerkers van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (I.B.), Proefstation voor Akker- en Weidebouw (P.A.W.), Plantenziektenkundige Dienst
(P.D.),InstituutvoorPlantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.),Instituut voor
Rationele Suikerproduktie (I.R.S.), Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
(R.L.V.D.)endeVerenigingvoorBedrijfsvoorlichting indeWieringermeer.
Tot 1961 zijn daarbij geen aanknopingspunten naar voren gekomen doch
wel konden verschillende mogelijkheden worden geelimineerd. In dat jaar
werd erbij bieten een duidelijk verband gevonden tussen destand van hetgewas,deafwijkingen indepenwortel endepopulatie indegrond van Trichodorus teres (syn. T.flevensis) (KUIPER & OOSTENBRINK 1962, KUIPER & LOOF
1962).Het verdereonderzoek insamenwerkingmetdeR.L.V.D.,deVer.voor
Bedrijfsvoorlichting, I.B. (BOEKEL 1961,CREMER 1965),R. L. C. voor Bodem
enBemesting(KOOPMANS1966)endeStichtingvoorBodemkartering (DE SMET
& VAN SOESBERGEN 1968)heeft zich hierop nadien met succes gericht.
1.2.3.Oostelijk Flevoland
Bij het onderzoek verricht in Oostelijk Flevoland, waarvan de ontginning
in 1957isaangevangen, isdankzij demedewerking van de Wetenschappelijke
Afdeling en de Afdeling Bebossing en Beplanting van de Rijksdienst voor de
Usselmeerpolders, een belangwekkende reeks gegevens verkregen over verspreidingvanplanteparasitaire aaltjes inhetalgemeen endevestigingvandeze
aaltjes in een dergelijk gebied in het bijzonder.
1.2.4. Overigegebieden
Tenslotte zijn er ook waarnemingen verricht buiten de genoemde polders,
zoalsindeHorstermeer eninde Braakman,waar bij slechte groei vangewassen waarvoor men aanvankelijk geen oorzaak kon vaststellen, aaltjesaantasting werd vermoed. Daar traden op overeenkomstige lichte zandgrond dezelfdeproblemenop,veroorzaaktdoor Trichodorusspp.,voornamelijk T.teres,
alsin de Wieringermeer.
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1.3. DOEL VAN HETONDERZOEK

Het doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de wijze waarop
planteparasitaire aaltjes de nieuwe polders binnenkomen, en de factoren op
tesporen dieop hun vestigingengedragvan invloed zijn.
Om dit doel te kunnen bereiken bleek een studie naar het voorkomen van
Hemicycliophoraspp.en Trichodorussp.indelichteregronden endedoordeze
organismen veroorzaakte schade noodzakelijk te zijn, gezien de omstandigheid dat deze aaltjes voordien als planteparasiet onbekend waren.
De grote problemen, die het onverwacht snelle optreden van deze aaltjes
met zich meebracht, maakten het gewenst om in uitgebreide meerjarige veldproeven nategaanwelkepraktischemogelijkheden erzijn omschadetevoorkomen of het risico te beperken. Enkele onderdelen van dit onderzoek zijn
reedseerder gepubliceerd, terwijl degegevensdievoor depraktijk van belang
geachtwerden,viadevoorlichtingsdiensten hunwegnaardebelanghebbenden
gevonden hebben.
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2. METHODIEK

2.1. ALGEMEEN

Bij het verzamelen van aaltjes uit grond- en wortelmonsters is in het algemeendewerkwijzetoegepastzoalsdieisbeschrevendoor OOSTENBRINK(1960).
Dit heeft bijhetonderzoek geenmoeilijkheden opgeleverd behalvebij T. teres
enbijdewortelknobbelaaltjes (MeloidogynehaplaenM.naasi). Bijdezewortelknobbelaaltjes bleek het grondonderzoek gedurende de zomermaanden onbetrouwbaar aangezien tijdens de groei van waardplantgewassen weinig of
geen actieve larven in de grond aanwezig zijn. Het wortelonderzoek kan dan
wel aanknopingspunten voor de diagnose leveren waarbij zo nodig gebruik
gemaakt isvan kleuring met katoenblauw en lactophenol (GOODEY 1963)en
van de mixer-wattenfiltermethode (STEMERDING 1964).Ook wanneer er geen
gewasgroeit,zijn deresultaten van het grondonderzoek ten aanzien van deze
aaltjes zeer wisselvallig en weinig betrouwbaar omdat de populatie dan grotendeels in de vorm van inactieve eieren aanwezig is (COOLEN, GOORIS &
D'HERDE 1969).
Grond- enplantmonsters genomen in gewassen zijn steedsdirect ofopzeer
korte termijn op het laboratorium onderzocht.De grondmonsters van proefveldenzijn,tenzijandersvermeld,steedsinhetnajaar genomen.Dezemonsters
zijn bij ± 5°C bewaard, in het algemeen niet langer dan 3maanden. Een ongunstigeinvloedhiervanopderesultatenvanhetonderzoekisnietgebleken.
De afdeling Mycologie van de P.D. verleendemedewerking bij het onderzoeknaarmycologischefacetten bijdeafwijkingen indegewassen.In verband
met eenmogelijke relatie,metnamebijdeafwijkingen inaardappelen, isaandacht besteed aan de aanwezigheid van Verticillium nubilum Pethybr. (PITT
et al. 1965).Ten behoeve van de isolatievan deze schimmel werd informatie
enmateriaal ontvangen van Mrs. M.Nobel, Edinburgh.
Degrond-engewasmonstersverzameld bijhetveldonderzoek en afkomstig
vanproefvelden zijnregelmatiggetoetstopdeaanwezigheidvangrondvirussen,
metnamevantabaksratelvirusenvroegeverbruiningsvirus. In grondmonsters
issteedstabak (WhiteBurley)alsvangplant gebruiktdiedaartoe4-6wekenin
de grond groeide. Het overbrengen van wortelsap op de toetsplanten (tabak,
WhiteBurley,enstamboon, Bataaf&Dubbelewittezonderdraad)geschiedde
op de gebruikelijke wijze waarbij slechts incidenteel gebruik is gemaakt van
een fosfaat-buffer. Bijdebeoordeling van deproefresultaten issamengewerkt
met Mej.M. C. Cremer (Laboratorium voor Bloembollenonderzoek teLisse)
vooral wat bloembollen (tulp, gladiool) betreft en met Dr. H. A. van Hoof
(I.P.O.) en met medewerkers van dePlantenziektenkundige Dienst.
De bewaring van de grondmonsters afkomstig van de proefvelden bleek
doorgaansgeennadeligeinvloed tehebben opdemogelijkheid ratel-ofvroege
verbruiningsvirus aan te tonen. Zelfs na 14 maanden bewaring van overge6
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bleven monsters grond bleek weliswaar de populatie van T. tereste zijn gedaald,vooralvanjuvenieleaaltjes, dochhetratelviruswerdin3 vande8 monstersnog aangetroffen.
Het granulometrisch en fysisch grondonderzoek is verricht op het LB. te
Groningen (Haren)enhet Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Het laboratorium van de Landbouwkundige Afdeling
vandeRijksdienst voordeIJsselmeerpoldersteKampenverrichtte onderzoek
naardeinvloedvangrondontsmettingopdestikstofhuishouding vandegrond.
Het laboratorium van de afdeling Algemene Fytopathologie van de P.D.
verrichtte eenbepalingvan hetzoutgehaltevaneenaantal reeksen grondmonsters, verzameld bij een laagsgewijze bemonstering van de bouwvoor om de
mogelijke invloed vandezefactor opdeafwijkende bewortelingmet name bij
bieten (GLIEMEROTH 1955)na tegaan.

2.2. ONDERZOEK VANGRONDOPDEAANWEZIGHEIDVAN

Trichodorus teres
Bijzondere moeilijkheden werden aanvankelijk ondervonden bij het onderzoek van grond op de aanwezigheid van T. teres.De gebruikelijke werkwijze
bij het verzamelen en verwerken van grondmonsters blijkt een ongunstige invloed te hebben op de beweeglijkheid van deze aaltjes (BOR & KUIPER 1966).
Aangezien het verzamelen van aaltjes uit de grond bij de gebruikte techniek
medeop activiteit berust, leverdehet onderzoek aanvankelijk telagewaarden
op.Sinds1961 zijningevallenwaarbijdezeaaltjesmogelijk betrokkenzijn,een
aantal voorzorgen inacht genomen.
2.2.1.Monstername
Demonsternamemeteenboorvaneendiametervan 1 of2cmwerdvervangen door het nemen van het monster met een dunwandige plastic of metalen
koker zoals bijvoorbeeld een conservenblik van 10cm doorsnede en 12cm
hoogte ( = ongeveer een liter grond). Dezewerd daartoe in degrond gedrukt
enmetdegrond erinineenplasticzakmeegenomen.Opdezewijzewerdsteeds
het hoogsteaantal aaltjes verkregen enaanzienlijk meerdan met degebruikelijke grondmonsterboor (Fig. 1). Deze wijze van bemonsteren is regelmatig
toegepast in gewassen, vooral aan het begin van het groeiseizoen wanneer
groeiverschillen zichjuist beginnen af tetekenen. Door bij een aantal reeksen
van representatieve planten de grond op dezewijze tebemonsteren, werd een
betrouwbare vergelijking mogelijk tussen de ontwikkeling van het gewas en
depopulatievan T.teresindegrond.Alnaardeaard vandeverdere informatiediewerd gewenst,zijn blikken enbakken van verschillende afmetingen gebruikt.
Bij bemonstering van proefvelden omvatte het grondmonster een aantal
steken grond verzameld met een halfcilindervormige boor met een diameter
van 8 cm. In verband met de aanwezigheid van T. teres in de ondergrond
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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FIG. 1. Het aantal T. teresgeextraheerd uit 500ml grond van monsters die op verschillende
wijze zijn genomen.

(HIJINK & KUIPER 1966)iszonodig behalvedebouwvoor (0-20 a 25cm) ook

de ondergrond (20a 25-40 a 45cm)afzonderlijk bemonsterd.
2.2.2.Transport
Verzending van grondmonsters op een gebruikelijke wijze, bijvoorbeeld in
een grondmonsterzak per post, geeft doorgaans een aanzienlijk lager aantal
exemplaren van T. teres dan bij zorgvuldiger vervoer (BOR & KUIPER 1966).
Verzending leverde geen bezwaar op wanneer het monster een geheel gevuld
blik omvatte. Bij een regelmatig terugkerendebemonstering van bijvoorbeeld
proefplekken, isdezewijzevantransport toegepast.
Inhet algemeenheeft hetvervoerplaatsgevondenmetauto'sdirectnaarhet
laboratorium waarbij aan de behandeling van de monsters de nodige zorg
werd besteed ('brancard'-monsters). Monsters bestaande uit een aantal stekengrondwaarbijverstoringgemakkelijk optreedt,zijnookvoordit transport
stevigverpakt in eendoosofkist.Dit betreffen voornamelijk monsters verzameld bij orienterend veldonderzoek waarbij met een verplantschopje of spade
permonster 1- 5 planten metomringendegrond werden genomen enmonsters
die bij een dieptebemonstering zijn genomen met troffels uit de wand van de
gegraven profielkuil ofmonsters afkomstig van proefvelden.
2.2.3. Behandeling ophet laboratorium
Hetzevenenmengenvanhetgrondmonster isachterwegegelaten aangezien
ook dit eenongunstige invloed opderesultaten van het onderzoek t.a.v. deze
aaltjes kan hebben. Er werd naar een zo representatief mogelijk monster gestreefd door de grond gelijkmatig uit te spreiden in een ongeveer 3cm dikke
8
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laagenwillekeurigdoch gelijkmatig verspreid met eenlepel 15-20kleineporties(ieder25-35ml)tenemenensamentevoegentot eenmonster van 500ml
dat daarna werd opgespoeld. Bij dezewerkwijze gaf het gemiddelde eenmiddelbare afwijking vanongeveer 10%bijeenpopulatievan T.teres indegrond
van ± 380exemplaren per 500ml.Het lagegehalteaan organischestof en afslibbaredelen van dezegrond gaf ook bij dezegrotere hoeveelheid grond (gebruikelijk is 100 ml) slechts een relatief geringe hoeveelheid hiervan op het
filter (fabrikaat N.V.Brocades- Stheeman &Pharmacia, Nijmegen). Eenstorendeinvloedopderesultaten vanhet grondonderzoek isniet waargenomen.

2.3. VELDPROEVEN

In de veldproeven washet om praktische redenen meestal niet mogelijk de
invloed van enkelvoudige factoren na te gaan en moest een keuze gemaakt
worden uitverschillende combinatieszoalsvruchtwisseling, bemestingen ontsmetting, waarbij andere factoren zo gelijk mogelijk werden gehouden. Verschillen door bijvoorbeeld bemesting zijn zoveel mogelijk gecompenseerd of
tot ondergeschikte betekenisteruggebracht.
Bij de keuze van de ligging van de proefvelden is steeds gebruik gemaakt
van eenzoegaal mogelijk gedeelte ineen aangetast gewaswaarbinnen bij bemonstering de betreffende aaltjespopulatie gelijkmatig aanwezig bleek. Van
ieder veldje is, afhankelijk van de grootte van de veldjes, steeds de binnenste
1a6m2 voor bemonstering gebruikt. Onder dezeomstandigheden bleken 5a
6stekenpermonstereennoghanteerbarehoeveelheidgrondteleveren( ± 4 kg)
zonder eentegrotevariatie in aantallen exemplaren van T.teres.De variatiecoefficient, 15,6%van het proefgemiddelde, isvan dezelfde grootte alsisgevonden in veldproeven met andere aaltjes waar deze gemiddeld 15,2% bedroeg,varierend van 9,0-20,0%.
In de veldproeven is uitgegaan van eenvoudige proefveldschema's (OosTENBRINK 1959)waarbij variatieszijn toegepastverband houdend methetdoel
van deproef en afhankelijk van de beschikbare oppervlakte. In het algemeen
isbij de keuze van zaaizaad of pootgoed, de bemesting en verdere verzorging
van de gewassen uitgegaan van depraktische ervaring van de teler en overleg
gepleegd met de voorlichtingsdienst.
Grondontsmetting is aanvankelijk uitgevoerd met de handinjector (type
Shell), later met een ploeg- of een kouterinjector. Beide laatstgenoemde machineszijn vooralgebruikt bijdeaanlegvangrotere proefvelden.
In veletabellen van veldproeven zijn de opbrengsten gegeven in procenten
van een standaard (b.v. onbehandeld); de opbrengst van de betreffende standaard isdaarbij in kg per 10m2 vermeld. Doorgaans isook van deze oppervlakte de opbrengst bepaald. Bij sommige gewassen (zoals aardappel en suikerbiet), isdeze groter geweest terwijl bij gewassen als peen een kleinere oppervlakte isgeoogst. Voor de tabellen isde opbrengst op 10m2 omgerekend,
hetgeen dan tevensdeopbrengst in ton/ha aangeeft zoals indepraktijk doorMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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gaans gebruikelijk is. Bij herhaling van een proef op een bepaald perceel gedurendeenkelejaren tradendebekendefluctuatiesindeomvangvandeschade
indegewassen op (OOSTENBRINK 1961).Gezien deverschillenindeontwikkeling van het gewas die bij dit onderzoek van belang waren, was dit evenwel
slechtsinbeperktemate storend.

2.4. KASPROEVEN

Demeestekasproeven zijn uitgevoerd in plasticemmers(6of 81) of potten
( ± een 1) in licht tot matig verwarmde kassen of buiten onder glas.Zo nodig
werd met hogedruk kwiklampen belicht. Indien afwijkende materialen zijn
gebruikt isdit bij de betreffende proef beschreven. Er isbemestdoor per liter
grond 20mltegevenvaneenoplossingdie25gram N 1 2 P 1 0 K l g perliter water
bevatte.

2.5. GEBRUIKTE AFKORTINGEN ENSYMBOLEN

Devolgendeafkortingen zijnregelmatig gebruikt:
DD = 1,3- dichloorpropeen ineenhandelsprodukt met 660g/1.
P = Pratylenchus; indien niet anders vermeld voomamelijk P.neglectus
( = P.minyus).
Pa = Paratylenchus spp.
T = Tylenchorhynchus; indien niet andersvermeld voomamelijk T. dubius
R = Rotylenchus sp./ Helicotylenchus sp.
HI =Heterodera-larven
Ml = MeloidogyneAarven
Tr = Trichodorus-spp.
He =Hemicycliophora-spp.
Cr =Criconemoides-spp.
O = OverigeTylenchida
S = Saprofage aaltjes
+ = enkele exemplaren in concentraat van betreffende aaltjessuspensie of
gemiddeld minder dan 1 exemplaar per bepaling.
= niet aangetroffen

10
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3. B I N N E N K O M E N EN VESTIGING

3.1. INLEIDING '

Bij het optreden van planteparasitaire aaltjes bij verschillende gewassen in
depolders isdevraag gerezen hoedezeaaltjes zo sneldenieuwepolderskunnen zijn binnengekomen. Hiervoor zijn waarnemingen verricht in Oostelijk
Flevoland. In pas drooggevallen grond zijn slechts brak- en zoetwateraaltjes
aangetroffen; naar planteparasitaire aaltjes istevergeefs gezocht. Deze afwezigheid vanplanteparasitaire aaltjes isnieteenvanzelfsprekende zaak.Zowerden bietecystenaaltjes (H. schachtii) bijvoorbeeld aangetroffen in bagger uit
de haven van Rotterdam. Verschillende soorten planteparasitaire aaltjes zijn
ookgevondeninwaterdat inslotenenvaartenendoorbekenenrivieren wordt
afgevoerd. In degrond enwortels van planten van slootkanten, uiterwaarden
of schorren en in verschillende natuurlijke biotopen waarbij ook die vanpioniersgezelschappen,zijn planteparasitaire aaltjes aangetroffen (BOR&'sJACOB
1966, LOOF 1968e.a.).
Bijeenorienterend onderzoek inSeptember 1959opverschillende begroeide
plaatsen inengrenzendaandepolderOostelijk Flevoland bleekopeentweetal
plaatsen reeds een aantoonbare besmetting van planteparasitaire aaltjes aanwezigtezijn.BijLelystadwerdenPratylenchuspenetransenParatylenchusspp.
in grond met grasbij een opslagplaats van rijshout enin grond van een particuliere tuin met een duiventil aangetroffen. In het laatste geval kwam ook
Tylenchorhynchus dubiusvoor. Van een drietal grondmonsters genomen op
een volkstuincomplex bij Roggebotsluis bleek alleenhet monster genomen bij
planten diemet wortelkluit zijn overgebracht (bessestruiken, chrysanten) duidelijk besmetmetwortelaaltjes, nl. Pratylenchus (P.penetrans, P. crenatus, P.
neglectus), Tylenchorhynchus (T. dubius, T. ornatus), Rotylenchusrobustus,
Paratylenchus sp. en Hemicycliophora juv. In andere monsters genomen op
begroeide plaatsen in dit gebied (riet, lisdodde, gras, witte klaver, granen en
aardappel) werden nog geen planteparasitaire aaltjes aangetroffen.

3.2. INTRODUCTIE

De gegevensdie tijdens het onderzoek zijn verkregen over de verschillende
manieren waarop planteparasitaire aaltjes de nieuwe polders binnen komen,
zijn indevolgendeparagrafen samengevat.
3.2.1. Plantgoedenzaaizaad
In het voorjaar endezomervan 1960isdeonder 3.1.genoemde infectie bij
Roggebotsluis nader bekeken. Wederom bleken de planten, aangevoerd met
aanhangende grond vanbuitendepolder,debron vanbesmetting(tabel 1).In
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen77-4(1977)
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TABEL 1. Gemiddeld aantal aaltjes in 100mlgrond van monsters verzameld bijj
volkstuinen nabij Roggebotsluis in mei enjuli 1960

gewassen op

Aaltjespopulatie
Tuin

Gewas
P

1
2
3

a. bessestruiken
b. vaste planten
a.zwarte bessen
b.groenten, naast a
c. groenten, verder weg
a. rode bessen
b. groenten
c. aardbeien
d.vaste planten
e. vaste planten

Pa

T

R HI Ml Tr Cr

O

s

135 215 20 20 . . 3 0
. 80 1.570
65 815 210 100 35 30 75 20 20 3.920
650 100 255 40 . . . .160 3.835
10 150 50
50 1.675
. +
5 2.380
200 45 10 15 . . . . 4 5 1.215
130 1.680
45 1.420
110 335 375 10 5 935 5 5 35 2.650
30 165 170 45 10 20 . 15 65 2.420

Betekenisvandegebruikte afkortingen isaangegeven in2.5.

degrond bij devaste planten werden larven van het klavercystenaaltje (Heterodera trifolii) envan wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne hapla)aangetroffen.
Uit dezegegevens blijkt dat bij gewassen die ter plaatse uit zaad zijn opgekweekt nog geen planteparasitaire aaltjes zijn aangetroffen. Bij deze bemonstering is dat eveneens niet het geval bij aardbeien hoewel deze planten en
aanhangende grond meestal in meer of minderematemet verschillende soorten wortelaaltjes zijn besmet. De aaltjespopulatie van de grond waarop de
monsters la, lb,2a,3a,3den3ebetrekkinghebbenisgrootgenoegomschade
te kunnen verwachten bij de teelt van een gevoeliggewas.
De beplantingen in O. Flevoland omvatten boscomplexen vnl. op zandige
bodem,groenvoorziening bij en in woonkernen, fruitteeltgebieden met windsingels en verspreide beplanting Iangs wegen, rondom boerderij-erven en op
recreatie-objecten, Volgens plan zal in totaal 7a 8.000 ha worden ingeplant
waarvan t/m 1968 4.379 ha is gereedgekomen evenals 85km wegbeplanting
en 515 boerderij-erven. Het uitgeplante materiaal in bos-complexen omvat
(uitgedrukt in % van de oppervlakte): populier, wilg (62), es, esdoorn, eik,
beuk (22) en spar en pijnboom (17).Voor windbreking wordt daarnaast els
als hulphoutsoort gebruikt. Perjaar worden 400 a 500ha bos ingeplant, terwijl 10km weg en 60erven van beplanting worden voorzien. Het benodigde
plantmateriaal bedroeg hiervoor in 1967totaal 4,2miljoen stuks;hiervan waren2,6miljoen afkomstig vaneigenkwekerij enwashetoverigeplantgoed betrokken van kwekerijen op het 'oude' land. Dit aangevoerde plantgoed dat
voor eendeeleerst wordt opgeplant opdekwekerij,blijkt in meer of mindere
mate te zijn vergezeld van planteparasitaire aaltjes in de wortels en in aanhangendegrond. Uittabel 2blijkt dat Pratylenchus(P.penetrans, P. crenatus),
Tylenchorhynchus (vnl. T. dubius, incidenteel T. claytoni) en Rotylenchus (R.
robustus) regelmatig meekomen. Het plantmateriaal was afkomstig van kwekerijen op zandgrond waar de aanwezigheid van deze aaltjes normaal is.Ul12
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mus,waarbij depopulatieindegrond vanParatylenchus sp.en Criconemoides
sp. opvalt, was aflcomstig van kleigrond. Andere wortelaaltjes kwamen in
wisselende, doorgaans geringe aantallen voor.
Methetplantmateriaal vanhazelaarenveldiepzijn perplant respectievelijk
ca. 2000 en 1000 aaltjes van het geslacht Pratylenchus meegekomen. Na het
uitplanten in 'verse' grond heeft dit geen waarneembare invloed op de groei
van debomen en struiken enwanneer er geen andere storende invloeden aanwezigzijn, isdegroeizeergoed.Omgerekendophetvolumegrond datvoorde
geplanteboombeschikbaar is, iseendergelijke besmettingzeerlaagnl.minder
dan een individu per liter grond.
Bijhet onderzoek vandegrondmonsters genomen ophet erfvan eenzevental boerderijen verspreid in de polder bleek de aanvoer van beworteld plantmateriaal met aanhangende grond eveneens de enige bron van aantoonbare
aaltjesbesmetting. Enkeleresultaten uitdezereekszijnvermeldintabel 3waarbij het wederom opvallend is dat in de groentetuin waar gezaaide gewassen
geteeld zijn, nog geen of slechts een geringe aaltjespopulatie voorkomt. Vermeldenswaard isde aanwezigheid van wortelknobbelaaltjes (M. hapla) in de
grond van het trekkerpad bij het bedrijf O 13waardezeaaltjes voorkomen in
dewortels van witte klaver. Het betreft een plek waar plantgoed is opgekuild
geweest. Ook in andere gevallen werd in de grond van de kuilhoek waar het
plantmateriaal had gestaan alvorens tewordenuitgeplant, een grotere aaltjespopulatie aangetroffen met meer soorten dan in het terrein waar de betreffende planten waren uitgezet.
De combinatie van aaltjes en waardplant biedt aan de aaltjes een gunstige
mogelijkheid voor vermeerdering en daardoor een grote kans een blijvende
besmettingsbron te vormen. Met aanhangende grond kunnen ook aaltjes
TABEL 2. Aaltjespopulaties aangetroffen in aangevoerd plantgoed van enkele boomkwekerijgewassen. Gemiddeld aantal aaltjes per 200 ml grond en 10g wortels
Grond
Plantmateriaal

P

Pa

T

. 40
, 110
5 1365
. 120
. 110
20 105
40 290
1780
•
. 120
1720
30
. 76
• 113

els2j.
els2j.
els2j.
els2j.
els2j.
els2j.
els2j.
Ulmussp.
fijnspar4j.
roos
hazelaar
veldiep

460
130
335
150
810
60
420

* w.o. 5.900

Meloidogyne-larven.

+

260
40
390
80

R
650
330
115
.
5
15

Ml Tr He Cr O

+

1410

+

Wortels

710
470 340
730 +
280 +

,
.
5
10
.
35
.
•
.
.
24
30
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.70
. 60580
. . 120
. . 25
5 . 125
. . 75
. .130
.210 95
. . 50
. . 150
. 74 10
. 5 .

S

P

O

4380
705 10
4400
3250 2040
25
2220 1215
.
3380 900
.
3935
225
.
4290 1080
10
1860
2620
190 25
2400 25006600*
2586 3210
10
1930 1070
•

S
390
725
360
465
395
380
115
9500
2225

300
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TABEL 3. Aaltjes in grondmonsters verzameld bij gewassen op het erf van enkele boerderijen
in Oostelijk Flevoland in november 1960
Gemiddeld aantal aaltjes per 200ml grond

Bedrijf

N3
vaste planten
windsingel
bessenstruiken
groenten

•

P

Pa

T

R

Ml

O

S

20
10
45

395
160
30
•

525
15
•
•

.
.
.
•

15
,
•

150
15
515
25

3.695
1.410
2.950
4.760

•

+

L52
vaste planten
windsingel
bessenstruiken
groenten

15
70
10
•

75
355
1150
•

155
10
5
•

+
+

15
.
.
•

45
5
10
45

2.185
2.040
2.240
5.700

0 13
vaste planten
windsingel
rode bessen
groenten
trekkerpad

35
40
20
.
•

15
35
40
50
280

80
80
20
.
•

+

.
.
.
.
65

80
20
20
50
65

8.340
1.425
5.420
5.400
1.830

.
•

,
.
.
•

meekomen waarvoor het betreffende gewas geen waardplant is (VAN SCHREVEN 1953).De aard van de aaltjes, de volgende gewassen ende omstandigheden van degrond zijn dan bepalend voordeopbouw van depopulatie.
Verspreiding van bladaaltjes (Aphelenchoides-soorttn) isgeconstateerd met
plantgoed vanaardbei.AangeziendeoverlevingvanA.fragariaeenA.ritzemabosiindegrond slechtsvanbeperkteduuris,nl.2a 3maandenzonder waardplant, heeft besmettingmet dezeaaltjes via degrond weinig ofgeen kans blij-'
vend tezijn. Mendientevenwel bedacht tezijn opverspreiding naar aangrenzende gewassen, terwijl ook onkruiden als waardplant kunnen optreden en
een besmetting in stand kunnen houden (KUIPER 1968). Deze verspreiding
vindt niet alleen plaats met besmette plantedelen (b.v. droog blad door de
wind)doch kan ook plaatsvinden vanaf aangetaste planten waarop de aaltjes
individueelof in kluwens ingedroogd voorkomen (KLINKENBERG 1947).Deze
verspreidingsmogelijkheid is voornamelijk van betekenis bij A.ritzemabosi;
A.fragariae isniet of in geringe mate bestand tegen uitdrogen.
Anderewaargenomen besmettingen waarbij deverspreiding met plantgoed
eenrol speelde,betroffen A. subtenuis bijcrocussen, Ditylenchusdestructor bij
bol-irissenenaardappel en stengelaaltje {Ditylenchusdipsaci) bij aardappel en
plantuien.
Besmetting met zaad is alleen geconstateerd bij uien waarbij stengelaaltjes
in gedroogde toestand kunnen meekomen. De waarnemingen hierover in de
polderszijnvermeldin3.3.5.4.
14
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3.2.2. Transportmiddelen
In de literatuur worden veelvuldig waarnemingen gemeld diewijzen op introductie van aaltjes met transportmiddelen. Over deze mogelijkheid tot introductie is evenwel geen gericht onderzoek uitgevoerd. In de polders is het
opvallend dat de eerste besmetting van cystevormende aaltjes (H. trifolii) is
gevondenbijdewitteklaverindebermenlangsdeinvalswegen.
Voor de afvoer van landbouwprodukten (suikerbieten, aardappelen) van
debedrijven zijn deeerstejaren, bijgebrek aanvoldoende transportcapaciteit,
vrachtauto's ingezet uit gebieden buiten de nieuwe polders. Deze hebben ongetwijfeld met aanhangende grond aaltjes kunnen meebrengen.
3.2.3. Fuste.d.
Het is bekend dat met kisten, manden en zakken aaltjes kunnen worden
meegebracht (EPPS 1968).Dit kanzoweleigenmateriaal betreffen dat door de
telervan het oude bedrijf ismeegenomen alsmateriaal uit het handelsverkeer
dat bijvoorbeeld van deveilingafkomstig is.Ook metmateriaal van loonwerkers en met aangekochte voederaardappelen van elders zijn reele mogelijkheden aanwezig voor een infectie met planteparasitaire aaltjes. Hierover zijn
geenwaarnemingen verrichtinhetonderhavigeonderzoek.
3.2.4. Dieren
In het voorgaande is er steeds sprake van menselijke activiteiten, die mogelijkheden scheppen waarmede aaltjes binnenkomen. Uit waarnemingen in
Oostelijk Flevoland is gebleken dat besmetting met aaltjes kan optreden die
niet verklaard kan worden door verspreiding met plantgoed, transportmiddelen ofverpakking. Zo isuithalfjaarlijkse peilingen gebleken dat erin grond
diegedurende zevenjaar voornamelijk met riet was begroeid en die nog niet
in cultuur was genomen, een populatie van Criconemoides sp. aanwezig was
(persoonlijke mededelingJ.J. 'sJacob).
Opeenvruchtwisselingsproefveld opzandgrond inhet noordwestelijk deel
van Oostelijk Flevoland, in 1964aangelegd opeenmetriet begroeidekavel,is
in 1967eenduidelijke aantasting van Meloidogyne naasiinzomergerst geconstateerd. Deze proef ligt gei'soleerd op een kavel en er werden behalve aardappelen, die geen waardplant voor deze aaltjes zijn, alleen gewassen vanuit
zaad geteeld. In datzelfde jaar bleek aantasting door deze aaltjes eveneens
voor te komen in zomergerst op andere percelen in de polder die nog slechts
enkelejaren in cultuur waren. Bij verder onderzoek werd aantasting aangetroffen bij riet (Phragmites communis) op terrein dat nog niet ontgonnen was
(fig. 2). Bij het veldonderzoek van verschillende percelen in Oostelijk Flevoland waar aantasting door M. naasiwas geconstateerd, bleek in een kleine
plekinzomergerst opeenperceeldat pas3jaar incultuurwas,bovendien een
duidelijke aantasting van havercystenaaltjes (H.avenae) voor tekomen. Aangezienhetherenderverspreid voorkomen vandezeaaltjes nietverklaard kan
worden als gevolg van menselijke activiteiten, isnagegaan of er van een verspreidingdoordierensprakekanzijn.Hierbij isindeeersteplaatsgedacht aan
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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FiG. 2. Worteleind van riet (Phragmites communis) opgezwollen door aantasting van Meloidogyne naasi.

vogels.Deuitgestrekte rietvelden endeopen plaatsen erin vormen eenuitstekende rustplaats voor o.m. zeer grote aantallen eenden en ganzen.
Uit een proef was reeds gebleken dat postduiven planteparasitaire aaltjes
(Pratylenchuscrenatus, Tylenchorhynchusdubius, Rotylenchusrobustus)aan de
poten kunnen overbrengen (persoonlijke mededeling N. de Bruijn). In dit
verband isdeaanwezigheid van planteparasitaire aaltjes indegrand nabij een
duiventil teLelystad interessant.
Bijganzen eneendenisook gedachtaan overbrengen metopgenomenvoedsel. De vertering bij vogels is weliswaar zeer intensief, maar daar staat een
snelle passage tegenover. EPPS (1969) meldt in laboratoriumproeven nog vitale eieren en larven te hebben aangetroffen in cysten {Heterodera glycines)
aanwezigindeuitwerpselenvan Vogelsdievoedsel hadden opgenomen waaraan deze cysten waren toegevoegd. Ook in het darmkanaal van gevangen
spreeuwen, die fourageerden op een met deze aaltjes besmet terrein, trof hij
eenensoms2of3cysten aan;in8,6% vandegevangenvogelswasdithetgeval. Trekkende vogels kunnen op deze wijze aan de verspreiding van aaltjes
bijdragen (THORNE & MALEK 1968).De aantallen vogelsdiena het droogvallenvaneenpolder erdagelijks roestenzijn zeergroot eneen incidenteleoverdracht isvoldoendeomdegeconstateerde besmettingtekunnen verklaren. De
rietbegroeiing en de verder aanwezige planten vormen daarbij een vegetatk
waaropdeaaltjeszichkunnen vestigenenvermeerderen.Dedaarbijaanwezig
vochtige milieuomstandigheden zouden voor Meloidogyne naasi en waai
16
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schijnlijk ook voor andere aaltjes (Criconemoides spp.,Hemicycliophora spp.,
Heterodera trifolii)gunstigzijn (JENSENetal. 1968, GERAERT 1967).
Met het oog hierop is een proef uitgevoerd waarbij aan ganzen en eenden
gras aangetast door M. naasi te eten werd gegeven. De ontwikkeling van de
wortelknobbelaaltjes waszoverdat eipakketjes opdewortelsaanwezigwaren.
De ganzen namen evenwel het voedsel niet op, zodat geen verdere gegevens
zijn verkregen. Met eenden lukte dit wel en een mengsel van de uitwerpselen
enaaltjesvrije grond isbeteeldmetgras.Na 1jaarzijn hieropnoggeenwortelknobbelaaltjes waargenomen. Uit ganzemest, verzameld op overwinteringsplaatsen in N.O. Friesland, zijn evenmin planteparasitaire aaltjes verkregen.
Hoewel het onderzoek tot nu toe eennegatief resultaat heeft opgeleverd, mag
deze verspreidingsmogelijkheid toch niet uitgesloten worden.
Enkelewaarnemingen vermeld indeliteratuur geven aanwijzingen oftonen
aan dat verspreiding van planteparasitaire aaltjes ook via andere dieren kan
plaatsvinden. VONHAUF(1959)meldtdeaanwezigheid vannogvitalestengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in de mest van koeien, gevoederd met door deze
aaltjes aangetaste bieten en HORN (1969)vermeldtwaarnemingen, dieduiden
opeenzelfdemogelijkheid bijvarkens.Verderisuitonderzoekingen van MARTIN(1968)geblekendat Meloidogynearenaria napassagevan hetmaag-darmkanaal vankoeien nogvitaal genoegisomtomatewortels aan tetasten. MARTIN(1969)verkreeg overeenkomstige resultaten inproeven met een knaagdier
(Cryptomyshottentotus),dat gevoederd was met door M.javanica aangetast
plantmateriaal.
Gezien deze waarnemingen, de leefwijze en de vlotte migratie van knaagdieren in de nieuwe polders (VAN WIJNGAARDEN & LENSINK 1957)is het niet
uitgesloten dat ook dezedieren een rol spelen bij de verspreiding van aaltjes.
In een proef werden cysten (//. trifolii) oraal aan eenrat toegediend endeuitwerpselen met aaltjesvrije grond gemengd. Aan de wortels van witte klaver
die erop groeide, werden cysten waargenomen. In samenwerking met de Afdeling Veeteelt vande Landbouwhogeschool isnagegaan of planteparasitaire
aaltjes opgenomen in meel als voedsel, na passage van het maagdarmkanaal
vaneenkoe,eenschaapofeenvarken,noginfectieuskunnenzijn. Toegediend
zijn cysten van H. rostochiensis, stengelaaltjes (£>.dipsaci) in voederbiet, Anguinatriticiintarwekorrelsenwortelknobbelaaltjes (M.hapla)met eipakketjes
inwortels. De zorgvuldig opgevangen mest isverdund met aaltjesvrije grond
enmet waardplanten beteeld. Alleen in planten groeiend op varkensmest zijn
stengelaaltjes teruggevonden.
3.2.5. Wind
Verspreiding van aaltjes met wind wordt regelmatig indeliteratuur gemeld
(ORR & NEWTON 1971). Het betreft voornamelijk cysten van Heteroderasoortendiebijstofstormen vaak overmeerderekilometerszijnverplaatst.Hoeweldezecysten relatief zwaar zijn in vergelijking met vrijlevende aaltjes blijkt
verspreiding door de lucht goed mogelijk. Cysten van verschillende soorten
(b.v.H. schachtiien H. rostochiensis) zijn goed bestand tegen uitdrogen, hoeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen77-4(1977)
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wel niet van bijv. H. avenae.Bovendien komen cysten met levende inhoud
door degehelebouwvoor voor, ook inhet bovenste laagje waar decyste blijft
liggenwanneer debouwvoor uitdroogt.
Andere planteparasitaire aaltjes zijn daarentegen niet of aanzienlijk minder
goed bestand tegen uitdrogen; stengelaaltjes (£>. dipsaci) en chrysantebladaaltjes {A. ritzemabosi)zijn enkelebekendeuitzonderingen. Debovenlaagvan
debouwvoor isrelatief arm aan dezeaaltjes die bovendien vermoedelijk solitair in de grond voorkomen, ook al iser sprake van een grote populatie. Het
verschijnsel van 'kluwenvorming' is voornamelijk waargenomen bij bladaaltjes {A. ritzemabosi) op blad van aardbei, bij stengelaaltjes (D.dipsaci) in
bollen van bijv. narcis,hyacinth ofuienbij D.myceliophagus, D.dipsaci, Hemicycliophora spp. en Tylenchorhynchus martini in water. Of dit ook in de
grond kan optreden isnog onbekend.
De beweeglijkheid geeft de aaltjes een mogelijkheid om aan de invloed van
deuitdroging teontsnappen naar nogvochthoudende diepere lagen.Een dergelijke neerwaartse verplaatsing is tot dusverre echter voornamelijk waargenomenonderinvloedvanveelneerslag.Eenduidelijke actieveverplaatsingvan
aaltjes isgeconstateerd bij ontsmetting van degrond met DD (THORNE 1951).
Uiteigenwaarnemingenisgeblekendatbijstomenvangrond onderzeilwaarbijdewarmtevan boven af binnendringt, ernadebehandeling soms duidelijk
meer larven van wortelknobbelaaltjes (M. hapla) in de ondergrond aanwezig
warendan ervoor,hetgeennaasthetvrijkomen vanlarvenuit eieren,eveneens
kan duiden op een neerwaartse migratie.
Demogelijkheid van verplaatsing vanaaltjes bijhet uitdrogen vandegrond
zal mede bepaald worden door de snelheid waarmee dit gebeurt (grondsoort
enweertype).Ineendroogtegevoelige grond enmetscherpdrogend weerisde
situatie geheel anders dan bij een meer geleidelijke uitdroging van een goed
vochthoudende grond. Naast dein degrond aanwezigeaaltjes encysten dient
ook rekening gehouden te worden met aanwezige eieren. Het eimembraam
laatb.v.bijHeterodera rostochiensiswelsnelvochtnaar binnentoedoor,doch
dit kan slechts langzaam weer naar buiten passeren (ELLENBY 1968). Bij het
uitdrogen en verstuiven vande grond binnen een korte periode,zijn voor aaltjeseneierenzekereoverlevingskansen aanwezig.
Indedrogezomervan 1964isuitmonsterszandgrond vanpercelen waarvan
de bouwvoor stofdroog was, toch nog een populatie van verschillende vrijlevende wortelaaltjes verkregen; het betrof voornamelijk P. crenatus,T.dubiusenR. robustus. Ook drogezandgrond waarop 40maanden een barak had
gestaan,bleeknogeenpopulatietebevattenvanadulteenjuvenielestadia(verhouding ongeveer 1:2)van P. crenatus, T.dubius, R. robustus en Trichodorus
juv., waarschijnlijk T.pachydermus (tabel 4).Na bevochtiging nam de populatietoeenonderscheiddezichslechtsweinigvangrondwaarop gedurendedezelfdeperiodeverschillendeeenjarige gewassenenonkruiden hadden gegroeid.
In het grondmonster genomen uit de naaste omgeving van de barak, is ook
het aantal saprofage aaltjes gering hetgeen waarschijnlijk verband houdt met
het achterwege blijven van detoevoer van organische stof aan de grond. Dat
18
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TABEL4. Aaltjespopulatie in zandgrond waarop 40 maanden een barak heeft gestaan.
Gemiddeld aantal aaltjes van viermonsterplekken per 100mlgrond
Monsters
droog, direct na wegbreken vloer
vochtig na regenbui
omgeving barak

P

35
270
70

T

R

35
230
30

65
260
240

Tr

S

0
5
10

173
370
265

verschillende aaltjes in degrond ook zonder gewaseen langeperiode kunnen
overbruggen iso.m. bekend van grondmonsters dielangetijd meerof minder
vochtig zijn bewaard. Onder droge omstandigheden kan dit blijkbaar eveneenshet gevalzijn. Daarbij moetwelbedachtworden dat hoeweldegrond onderdebarak droogis,derelatieveluchtvochtigheid erinwelhoogkanzijn; dit
kanvanbelangzijnvoordeconditievandeaaltjes (SIMONS1973). Deactiviteit
van aaltjes indergelijke drogegrond zalevenwel geringzijn (WALLACE1963).
Bijverstuiven vanluchtdrogegronddaaltderelatieveluchtvochtigheid plotselingtotdelagewaardenvandebovenlucht.Ookwanneerdeverstoven grond
weer bezinkt op drogegrond blijft deluchtvochtigheid aanvankelijk nog laag
en een dergelijke periode wordt door verschillende vrijlevende aaltjes niet
overbrugd zondereenaanmerkelijk verliesaanvitaliteit (SIMONS1973).
Getracht ishierover enigeinformatie te verkrijgen door ca. 151zandgrond
teverzamelendieongeveer 20mwasverstoven enafkomstig wasvan een perceel besmet met P. crenatus, R. robustus,T. dubius en H. conida. Het grondonderzoek leverde geen planteparasitaire aaltjes op. Nadat de grond gedurende eenjaar was begroeid met voor genoemde aaltjes gunstige waardplanten, bleek dit nog zo tezijn. Klaarblijkelijk zijn er geen aaltjes of eieren met
de grond verplaatst die voldoende vitaal bleven om op deze wijze aangetoond te kunnen worden. De verspreiding van planteparasitaire aaltjes door
de wind is blijkbaar geringer en meer plaatselijk dan iswaargenomen bij insekten en schimmelsporen.
3.2.6.Conclusie
In de Usselmeerpolders bleek besmetting van de maagdelijke grond met
planteparasitaire aaltjes inhoofdzaak teweeggebrachttewordendoordemens
wanneer hij degrond in gebruik neemt.Transport van besmet plantgoed isde
meest opvallende manier gebleken waarop deze aaltjes het nieuwe land binnenkomen. De combinatie nematode-(waard)plant biedt eengunstigemogelijkheid tot vermeerdering en daarmee eengoede kans op blijvende vestiging.
Verplaatsing van aaltjes op deze wijze iswelbekend (OOSTENBRINK 1957),en
innieuwepoldersduidelijk teregistreren.
De mogelijkheid van besmettingen met transportmiddelen, fust e.d. waarvan in de literatuur veelvuldigmelding wordt gemaakt (SPEARS 1968,SEWELL
1969)zijn niet nader onderzocht; de veldwaarnemingen hebben daartoe ook
geenaanleiding gegeven.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen77-4(1977)
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Door dieren (vogels,zoogdieren) enwind kan een lichte meer algemene infectie teweeg worden gebracht, die minder snel aantoonbaar is. Wanneer
evenwel de omstandigheden (grondsoort, vegetatie, vochttoestand) daarvoor
gunstig zijn, kan bij deteelt van verschillende gewassen depopulatie zodanig
toenemen dat verminderde groei en schade optreedt.

3.3. VESTIGING EN OPBOUW VAN POPULATIES

In hoeverredealofniet met een(waard-)plant binnengebrachte aaltjes zich
verderkunnenhandhaven envermeerderen isnagegaanaandehandvanwaarnemingen in de Noordoostpolder, de Wieringermeer en in Oostelijk FlevoIand.Demogelijkheid vanvestigingvaneenbepaaldeaaltjessoort isvanmeerdere factoren afhankelijk, o.a. van de vermeerderingswijze van de aaltjes, de
aanwezigheid van waardplanten en de grondsoort.
3.3.1. Vermeerderingswijzevan de aaltjes
Bij een geringe en verspreide besmetting hebben parthenogenetisch vermeerderende aaltjes een duidelijk betere kans dan soorten die een bi-sexuele
reproduktie hebben (KLOMP, VAN MONTFORT & TAMMES 1964). Het is in dit
verband vermeldenswaard dat de eerste waarnemingen van omvangrijke aaltjespopulaties, waarbij besmetting door beworteld plantgoed met aanhangende grond geen rol heeft gespeeld, vooral parthenogenetisch, althans zonder
obligate bevruchting, vermeerderende soorten betreft zoals Pratylenchus neglectus,P.thornei, Meloidogynenaasi, M.hapla, Trichodorusteres, Hemicycliophoraconida en H. thienemanni. Onder dezelfde veldomstandigheden komen
Pratylenchuspenetrans enRotylenchus robustuspaslaternaar voren. Wanneer
de besmetting met kluit, wortelpruik, wortelstukjes of als cyste plaats vindt,
zalerdoorgaans eenkolonievanaaltjes aanwezigzijn. Erzal evenweleenverdunningseffect optreden dat de opbouw van depopulatie afremt.
3.3.2. Aanwezigheid van waardplanten
Bijaaltjessoorten met eengeringaantal waardplanten isdekansdat een lokaleinfectie kan toenemen tot een waarneembare of schadelijke grootte uiteraard beduidend geringer dan bij polyfage soorten. Daar staat tegenover dat
bijvoorbeeld de larven in eieren van Heterodera-soorten, enkele uitzonderingenalshethavercystenaaltjedaargelaten,eenlangeperiodezonder waardplant
kunnen overbruggen.
Voorafgaande aan het gebruik van degrond als'normaaF landbouwbedrijf is
erin deNoordoostpolder en Oostelijk Flevoland eenperiode (1-12jaar) met
overwegend rietbegroeiing geweest met plaatselijk een spontane vegetatie van
voornamelijk grassen.Het bouwplan tijdensdeontginning(3-5jaar) omvatte
ongeveer 23% koolzaad, 57% granen, (32% tarwe, 20% gerst, 5% haver),
10% luzerne,2% gras en 8% ios land' beteeld met vlas, doperwten en graszaad. Het zaad van dezegewassen vormtgeen mogelijke besmettingsbron van
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planteparasitaire aaltjes met uitzondering van luzerne (stengelaaltjes) en gras
(Anguina spec), waarvan aantastingen evenwel tot dusverre niet in de polders
zijn geconstateerd.
Vandezegewassenvormenkoolzaad,granenengraseengunstigereeksvoor
de verdere opbouw van populaties van Meloidogyne naasidie reeds op riet
aanwezig kunnen zijn. Gebleken isdat reedstijdens deontginningsperiode de
populatie indegrond zodanig kanzijn opgebouwd dat waarneembare schade
inhet gewasoptreedt.Ditbetreft veelalgevallenwaarbijgrondonderzoek nog
geenofslechtszeergeringeaantallen andereplanteparasitaire aaltjes zijn aangetroffen.
3.3.3. Grondsoort
Uit het onderzoek van DEWEZ (1940), SEINHORST(1950), WALLACE(1963),
MEAGHER (1968) en anderen is naar voren gekomen dat de toestand van de
grond een belangrijke invloed heeft op de activiteit vande aaltjes en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot het vinden van een waardplant, reproduktie en schadelijk optreden.Uitgaande van dezwaartevan degrond (zand,
zavelenklei)kan inhet algemeendevolgende indelinggemaakt worden:
a. aaltjes diein alledrie genoemde gronden voorkomen eneenvoor gevoelige
gewassen schadelijk niveau bereiken. Hiertoe kunnen wij de cystevormende
aaltjes rekenen. De opbouw van de populatie van deze aaltjes verloopt in
lichtere gronden doorgaans sneller dan op dezwaardere gronden. Plekken of
stroken lichtere grond in een perceel die overigens op dezelfde wijze zijn beteeld, hebben meestal een grotere populatie, waardoor een gevoelig gewas er
eerder of ernstiger schadevan ondervindt.
Populaties van Meloidogyne naasizijn eveneens waargenomen in gronden
varierend inslibgehaltevan5totongeveer 50%.Uitderesultaten van eenvergelijkende potproef blijkt de vermeerdering van deze aaltjes op zavelgrond
aanzienlijk hogertekunnen zijn dan opzandgrond, veengrond enzwarezavel
(tabel 5). Schade door deze aaltjes in gevoelige gewassen zoals zomergerst,
suikerbieten enuien wordt voornamelijk aangetroffen op percelen zandgrond
enkleihoudendegronden tot20a25% afslibbaar. Bijdelaatstgenoemdegroep
zijn hetvaakdeietslichtereplekkenofbanenwaardeaantastinghethevigstis.
TABEL 5. Inoculatieproef met Meloidogyne naasi in verschillende grondsoorten. Inoculum
1.050 larven per 300mlgrond; inhoud potten 61; 3 herhalingen
Gemiddelde aantal aaltjes per 300ml grond na de teelt van zomergerst:

kleiarm zand
kleiig zand
matig lichte zavel
zware zavel
veengrond

6% afslibbaar
10% afslibbaar
20% afslibbaar
30% afslibbaar
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3.515
3.240
23.940
3.920
2.385

21

b. aaltjes, waarvan de schadelijke aanwezigheid samenhangt met een bepaald
grondtype. Zoals door DEWEZ (1940) en SEINHORST (1956) is aangetoond,
houdthetschadelijk optredenvanstengelaaltjes (Ditylenchusdipsaci) inrogge
langsde MaaseninuienopGoereeOverflakkee verband methet leem-,resp.
slibgehaltevandegrond.Ook inpoldersblijktdatdezeaaltjeszichvoornamelijk indezwaardere gronden zodanighandhaven dat men hierbij met vruchtwisselingendegewaskeuzerekeningmoet houden.
Anderzijds wordt Meloidogyne hapla alleen op zandgronden in schadelijke
aantallen aangetroffen. Ook verschillende soorten vrijlevende wortelaaltjes
(P. crenatus, P.penetrans,R. robustus, H. conida en H. thienemanni) komen
vrijwel uitsluitend in zandgronden voor. Het talrijk voorkomen vanTrichodorus teresiseveneenstoteenbepaaldezandgrondbeperkt.Pratylenchusthorneiisalleen op zwaardere gronden aangetroffen en P.neglectus algemeenzowelopzand-alsopzavelgronden.OokParatylenchusspp.heeft eenduidelijke
voorkeur voor zwaardere grond; wanneer deze aaltjes in zandgrond talrijk
worden aangetroffen betreft ditmeestalnatteplekken inhetperceel.
Enige aspecten van het voorgaande kwamen tot uiting bij bemonsteringen
op het erf van boerderijen in oudere polders (tabel 6)verricht in aansluiting
op die in Oostelijk Flevoland (tabel 3).Dezeer gevarieerde aaltjespopulaties
diedestijds met plantgoed zijn meegebracht, blijken nu van plaats tot plaats
te verschillen en tonen een duidelijk verband met de aard van de grond. Op
zandgrond (kavelQ 116)zijn voornamelijk populatiesvan Pratylenchuspenetrans,Hemicycliophora thienemanni (vnl. windsingel) en H. conida (vnl. overigemonsters)tot ontwikkelinggekomen;opzavelgrond (kavel S38,± 30%
afslibbaar),wasditinveelminderemateresp.inhetgeheelniethetgeval,doch
isParatylenchus sp.sterk naar voren gekomen.In beidebemonsteringen isin
de groentetuin nog duidelijk een kleinere aaltjespopulatie aanwezig behalve
TABEL 6. Aaltjespopulaties in grondmonsters genomen bij gewassen op het erf van boerderijen indeNoordoostpolder (Q 116,S38)enindeWieringermeer (C 29)in 1961
Gemiddeld aantal aaltj ssper 500 ml grond
Bedrijf

Grond

Gewas
P

Q 116 zand
(Ens)
S38

zware
zavel

C29

zand
(Middenmeer)

22

windsingel
bessestruiken
vaste planten
groenten
windsingel
bessestruiken
vaste planten
groenten
windsingel
bessestruiken
vaste planten
groenten

Pa

T

R

M

H He Tr

110
40 45 40
560
. 150 10
260
40 195 100 75
15
,
10 15
25 2270 20
15 1785 10 40
100 320 15
65 .
15 925 30 30
165 690 235
. 10
1500 4200 625 25 850 25
1155
40 505
•
• 385

Cr O

. 55
735 .
545 10
. 165
465 . 140 85
325 10
. 70
25 115
• • 20 15
, 15
. 70
. 165 75 65
. 70
. 15
. 75 + 200
. 50 40 40
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Hemicycliophora spp. op bedrijf Q 116. Ook de Tylenchorhynchus-popul&tie
van deze beide bemonsteringen verschilt; op zand komt T.dubius naar voren
maar op zavel overweegt T. brevidens. De beplanting van kavel C 29 heeft
plaatsgehadnadatdoordeinundatieinhetvoorjaar van 1945alles afgestorven
was. De Pratylenchus-populatie op deze zandgrond omvat voornamelijk de
soort P. neglectus. De aangetroffen larven van wortelknobbelaaltjes betreffen
Meloidogynehapla. Naast Paratylenchus sp. en Tylenchorhynchus (T.dubius
en T.maximus)isdeaanwezigheid van Heterodera-larven (H. trifolii) bijvaste
planten,H.cruciferaeenH.schachtiiindegroentetuin(o.m.koolen rabarber)
en Trichodorus teres inalleviermonsters opvallend. Dit erf ligtnabij detypelocaliteit van T.flevensis(= synoniem T. teres).Dezezandgrond is kalkhoudendhumusarm(1,5%)metweinigslib(8% afslibbaar) enkomt indit opzicht
nagenoeg overeen met de grond van bedrijf Q 116. Tussen deze beide zandgronden isevenweleenopmerkelijk verschil indeaard van dezandfractie; de
zandgrond van bedrijf C 29 is overwegend zeer fijnzandig (50% fractie 5 105/an) en van bedrijf Q 116grofzandig (57%fractie > 150/mi). Uit onderzoekisgeblekendatdezeverschilleningeaardheidvandegrond in belangrijke
mate het verschil in talrijk voorkomen van Hemicycliophora spp. en T.teres
bepalen.
Bij een nagenoeg gelijk assortiment planten geeft de aaltjespopulatie vele
variaties te zien waarbij de aard van de grond alsdifferentierende factor naar
voren komt.
3.3.4. Opbouw van aaltjespopulaties toteen schadelijkniveau
De introductie en vestiging van planteparasitaire aaltjes behoeft op korte
termijn nog geen problemen voor de groei van gewassen op te leveren. Het
onderzoek oppraktijkpercelen enopproefvelden inOostelijk Flevoland heeft
informatie verschaft inwelktijdsbestek enopwelkewijze een aaltjespopulatie
zichkanontwikkelenenschadekan optreden.
3.3.4.1. Boomkwekerij
Enkele kavels op zandgrond nabij Roggebotsluis waar de ontginning van
Oostelijk Flevoland in 1957isbegonnen,zijn alsboomkwekerij ingebruikgenomen. Op deze kwekerij heeft regelmatig aanvoer van plantgoed plaats gevonden. Aangezien dit plantgoed overwegend afkomstig was van kwekerijen
opzandgrond buitendepolder,washetteverwachtendatdeeventueelmeegebrachteaaltjespopulaties eengoedekanszouden hebbenzichopdeze kwekerij
tevestigenentoteenschadelijk niveautevermeerderen.
In 1967reedslietdegroeivan sommige gewassen opdekwekerij (o.m.wilg
enpopulier) tewensen over. De aaltjespopulatie van degrond, met namevan
Pratylenchus penetrans,was zodanig dat daarmede de slechte groei van het
gewas, gezien de ervaring in andere boomkwekerijen op zandgrond, zonder
meerverklaard kan worden (tabel7).Deaaltjespopulatie opdezekaveldie10
jaar met boomkwekerijgewassen isbeteeld, verschilt nauwelijks van overeenkomstigepercelen ophet 'oude'land.Dezesnelleopbouw vande aaltjespopuMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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TABEL 7. De aaltjespopulatie in de grond van een perceelzandgrond in Oostelijk Flevoland
dat 10jaar voor de teelt van boomkwekerijgewassen in gebruik is geweest. Bemonstering
in het voorjaar van 1968 na het rooien van hazelaar (Corylus spec.). Gemiddelde aantallen
van 12 monsterplekken met tussen haakjes het laagste resp. hoogste aantal dat is aangetroffen
Aantal aaltjes per
100ml grond
Pratylenchuspenetrans
Tylenchorhynchus dubius
Rotylenchusrobustus
Meloidogyne-larven
Criconemoidesspp.
Trichodoruspachydermus
Overige Tylenchida
Saprofage aaltjes

63 (25-150)
103 (10-205)
205 (0-565)
14 (0-140)
7 (0- 30)
50 (5-105)
83 (25-130)
967(625-1.225)

latiewordtmedebevorderd doorgroenbemestingsgewassen dieopdekwekerij
na het rooien worden geteeld (OOSTENBRINK 1959).
Op een ander perceel van dekwekerij waar gras wasingezaaid voor groenbemesting, liet pleksgewijze de groei te wensen over. Hier bleek een verband
aanwezig te zijn tussen het aantal aaltjes (T. teres) indegrond endeverminderde groei. De populatie van dezeaaltjes in de grond van de slecht en goed
groeiende plekken bedroeg gemiddeld resp. 2.070 en 630ex.per 500ml.Geziendeervaringen indeouderepolders,warendezepopulatieszogrootdat zij
deslechtegroei bij eenpasingezaaid gewaskunnen verklaren. Ook dewortelafwijkingen ('stubby root') waren hiermedein overeenstemming(KELSHEIMER
et al. 1953).Met grond uitdezeplekken envan plaatsen waar het gewasgoed
groeide,zijnhogesmallepotten gevuldenmetsuikerbieten beteeld.Bijdeplantendieindeernstigbesmettegrond groeidentradeenvertakkingvandehoofdwortel op(fig. 3).Dezeverschijnselen komen overeen metdieinhet veld door
aantastingvan T. teres. Wanneer op dit perceel in 1968bieten zouden zijn geteeld,zoueenkansopschadegrootzijn geweest.
3.3.4.2. Aanplant van bos of windsingel
Bij aanplant van bos of windsingel wordt de plant geplaatst in 'schone'
grond enwordt demeegebrachte aaltjespopulatie zodanig verdund dat ervan
enigeschadelijke invloedgeensprakeis.Uitderesultaten van grondonderzoek
in een gemengde aanplant bestaande uit veldiep, esdoorn, elsen populier, en
eenelzenhaagisevenwelgebleken dat deaanvankelijke geringepopulatiena9
jaar duidelijk toegenomen was (tabel 8). In het najaar van 1969 zijn enkele
grondmonsters genomenvan eenperceelzandgrond namelijk van een gedeelte
waar wilgen groeiden, van een tweetal paden begroeid met grassen en witte
klaver,uiteenwindsingelenuiteenbraakliggend gedeeltedatmetgraswasbegroeid.Ookhierblekenindegrond vandezeperceelsgedeelten reedsaantoonbarepopulatiesvanplanteparasitaire aaltjes voor tekomen (tabel 9).Degroei
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FIG. 3. Bieteplanten van potproef met grond besmet met T. teres; links tweetal planten die
groeiden inlicht besmettegrond, invergelijking met tweetal metvertakte penwortel groeiend
in ernstig besmette grond. Grond afkomstig van boomkwekerijperceel waar gras ingezaaid
voor groenbemesting,pleksgewijze slecht groeide.

van de beplanting in de windsingel, waar beworteld plantmateriaal is gebruikt, is uitstekend. De populatie van Pratylenchus penetransis echter zo
grootdat bij herinplant van bijvoorbeeld populier,opdezezandgrond schade
iste verwachten (HOESTRA& OOSTENBRINK 1962).Daarentegen werd bij wilg
ingeplant als onbeworteld stek, nog geen Pratylenchus aangetroffen. Paratylenchus sp.en Tylenchorhynchus (voornamelijk T.dubius in monster 1en4,
T.brevidensinmonster 2en T.maximus inmonster 5)zijnalgemeenaanwezig
in tegenstellingtot Rotylenchus robustus. De Heterodera-larven betreffen klaTABEL 8. Aaltjespopulaties in grond rondom bomen en struiken op zandgrond kort na het
inplanten (1960)en9jaar later. Gemiddeldaantal aaltjes per 200mlgrond
Bemonsteringin:
Pratylenchuspenetrans
Paratylenchus sp.
Tylenchorhynchus spp.
Rotylenchusrobustus
Trichodorus teres
Longidorussp.
Overige Tylenchida + i saprofage aaltjes

Gemengde aanplant
1960
1969
35
2
15

,
.
.
2.965
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315
5.360
70
2
6
4
5.480

Elzenhaag
1960
1969
5

.
3

.
,
,
2.070

60
70
20
6.920
30

.
5.920
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TABEL9. Aaltjespopulaties in zandgrond van een perceel waar verschillende gewassen gedurende 9jaar hebben gegroeid; bemonsteringnajaar 1969
_ . .. .
..
Omschnjving monsterplek

Gemiddeld aantal aaltjes per 500ml grond
P

1.pad-west; gras-witte klaver
2.wilg
3. pad-noord; gras-witte klaver
4.braak; gras
5. windsingel

Pa

55
1.400
.
5.895
,
1.345
»
280
790 13.400

T
2.285
250
30
1.650
170

R

HI

5 20
,
.
. 20
80 5
5
•

Ml
.
.
1.150
.
.

Tr

O+S

260 8.050
225 4.085
225 17.090
750 11.000
15 14.600

vercystenaaltjes (//. trifolii);in monsters 1 en 3bedraagt de populatie gemiddeld per 200ml grond resp. 31en 38cysten,waarvan resp.9en 6een levenskrachtigeinhoudhebbenvangezamenlijk 720en250eierenenlarven.Dewortelknobbelaaltjes (M. naasi) inmonster 3hebben hier grassen alswaardplant.
Trichodorus teres komt eveneens algemeenvoor. Vermeldenswaard isde aanwezigheidvaneengeringaantal(gem.9ex.)Longidorusspec,inhetmonsteruit
dewindsingel.
3.3.4.3. Volkstuinen
Op een perceel zandgrond waar volkstuinen waren geweest, zijn, alvorens
bos werd ingeplant, in 1968 aardappelen geteeld. In dit gewas traden afwijkingenopdiereedseerderinouderepoldersbijdit gewaswaren waargenomen
(ziebiz.104).Ook in dit geval werd een populatie van Trichodorus teresaangetroffen, namelijk gemiddeldvan 11 monstersuitdrieplekken,298(110-710)
ex.per 500ml grond. Behalve Hemicycliophora conida (gem. 264 (10-1.600))
zijn andere planteparasitaire aaltjes slechts sporadisch endan in zeer geringe
aantallen, aangetroffen.
In verband met de aanwezigheid van T. tereszijn de monsters ook onderzochtopdeaanwezigheid vanratelvirusmettabak (WhiteBurley)alsvang-en
vervolgensalstoetsplant. Eenplekgafeenreactieterwijl bijdetweeanderedit
negatief was.
3.3.4.4. Proefvelden
Opzandgrond nabij Lelystad (A12)enRoggebotsluis (P89)zijn een tweetal
vruchtwisselingsproeven aangelegd om na te gaan welke vruchtwisselingseffecten erkunnen optreden zonder dat planteparasitaire aaltjes aanwezigzijn
en na hoeveel tijd en op welkewijze dezeaaltjes zich kunnen vestigen en vermeerderen, eventueel zodanig dat schade optreedt. De volgende ervaringen
zijn daarbij opgedaan.
Devruchtwisselingsproef A12isaangelegd opeenperceelfijnzandigegrond
nadat in het voorjaar van 1964het riet was afgebrand en het perceel gedraineerd. Er isdaarna zodanig geploegd dat het proefveld voor de helft ligt op
zandgrond metweinigafslibbaar ( ± 9%),terwijl deanderehelft ietszwaarder
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(±11% afslibbaar) is. Ten tijde van de aanleg zijn alleen niet-fytofage aaltjes aangetroffen. Volgenskruisschema (OOSTENBRINK 1959)worden sindsdien
op beide helften een tiental gewassen geteeld t.w. witte klaver, gras-klavermengsel (BG 8), raaigras (Westerwolds), peen, suikerbieten, aardappel, erwten,afrikaantjes (Tagetespatula),zomergerst enzomertarwe.
In degroei van dezegewassen zijn in 1964geenopvallende groeiverschillen
waargenomen. Ook in 1965en 1966wasde stand van degewassen uitstekend
eveneenszonderopmerkelijke groeiverschillen.
Na witteklavertrad enig stikstofeffect opterwijl na afrikaantjes, suikerbiet
enWesterwolds raaigrasdestand invergelijking met deoverige voorvruchten
ietsminderwas.Vermoedelijk isditterugtevoeren opgrotereonttrekkingvan
bepaalde elementen (vooral N) door dezegewassen. Bij witte klaver (na witte
klaver)waserenigegroeiremming alsgevolgvan aantastingdoor Rhizoctonia
solani; tarwewerd aangetast door Ophiobolusgraminis zonder waarneembare
schade.
Hoewel bij de aanleg van de proef in 1964 alleen niet-fytofage aaltjes in
degrond zijn aangetroffen, blijkt uit het verloop van deaaltjespopulatie inde
daarop volgendejaren datdit snelverandert (tabel 10).Bijde bemonsteringen
in 1965en in 1966,waarbij in het voorjaar uit iedere gewasstrook een grondmonster genomen is,waarvan per 500ml de aaltjespopulatie isbepaald, blekenreedsparasitairewortelaaltjes aanwezigtezijn,namelijk Paratylenchussp.
nagras,witteklaverensuikerbietenenTylenchorhynchussp.nagrasenerwten.
Depopulatieswaren echternogkleinenminderdan 25ex./500ml grond.
Inde volgendejaren isinhet najaar per veldje een grondmonster genomen
waarvan per 100 ml de aaltjespopulatie is bepaald. Het ontbreken van een
voorjaarsbemonstering in 1967iste betreuren omdat er in dit vierde teeltjaar
duidelijke afwijkingen optraden bij degroei van zomergerst na de voorvruchten Westerwolds raaigrasenzomergerst. Degroeiverschillen inzomergerst na
Westerwolds raaigras verdwenen later vrijwel, doch bleven na zomergerst tot
aan het eind van het groeiseizoen aanwezig. Inverband metvogelschade inde
granen isergeenopbrengstbepaling verricht.
TABEL 10. Overzicht van het aantal monsters waarin wortelaaltjes zijn aangetroffen bij de
jaarlijkse bemonsteringvan vruchtwisselingsproef A12inOostelijk Flevoland
Jaar

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Aantal onderzochte
monsters

20

20

100

200

200

200

200

waarvan:
geen wortelaaltjes
Pratylenchussp.
Paratylenchussp.
Tylenchorhynchussp.
Heteroderajuv.
Meloidogyne juv.

11
.
4
5
.
•

9
1
3
8
,
•

54
.
26
.
.
20

89
2
71
13
7
46

74
7
91
38
3
71

35
8
117
64
8
82

18
24
148
74
13
92

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)

27

Deafwijkende gerstbleekernstigaangetast door wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne naasi).Bij onderzoek "an wortelmonsters van de overige gewassen
isalleen een matige aantasting gevonden bij tarwe, welkeblijkbaar geen aanleiding gaf tot waameembare groeiverschillen, en een lichte aantasting bij
grassen. Deaanwezigheid van Metoidogyne-larven indegrondmonsters genomen in het najaar van 1967 is hiervan een afspiegeling. In de volgendejaren
traden opnieuwafwijkingen opindegroeivanWesterwolds raaigras,tarween
vooralgerstdieverband hidden metaantastingdoorM.naasi.
Uit de resultaten van het grondonderzoek kwam naar voren dat het voorkomenvandezeaaltjesophetproefveld endegroottevandepopulatieinsterke
mate verband hield met de teelt van granen en, in mindere mate,van grassen
(tabel 11). Afwisseling met een reeks andere gewassen toonde een geringere
verspreiding enpopulatiegrootte.Tot dezelaatstecategorie gewassen behoren
ook suikerbieten dieweliswaar gevoeligzijn voor aantasting door deze aaltjes
doch blijkbaar geengunstigewaardplant zodat degrootte van depopulatie na
de teelt niet of nauwelijks verschilt van andere gewassen die geen waardplant
zijn.
Indegrondmonsters diezijn genomen inhetnajaar van 1968vande veldjes
beteeldmetwitteklaverisvoorheteersteengeringepopulatie(5-20larven/100
ml grond) van het klavercystenaaltje (Heteroderatrifolii)aangetroffen. Bij
cystenonderzoek van de grondmonsters genomen in September 1969bleek de
verdere verspreiding overeenkomstig de verwachtingen beperkt te zijn tot de
veldjes waar witte klaver was geteeld. Bij jaarlijkse teelt bleek de populatie
reedste zijn toegenomen tot 60cysten gemiddeld per 100ml grond, waarvan
36 een levende inhoud beratten van gezamenlijk 2.410 eieren en larven. Op
veldjes waar eenmaal per tweejaar witteklaver was geteeldwasde populatie
ongeveer 25% hiervan ofminder. In 1970kwamde aantasting door grotepopulatesvanklavercystenaaltjes tot uitingineenslechtegroeivandewitteklaver.
TABEL 11. De populatiegrootte en verspreiding van Meloidogynenaasi in verband met de
teelt van gewassen op vruchtwisselingsproef A12 in Oostelijk Flevoland. Bemonstering
najaar 1969. Verspreiding is als breuk tussen haakjes aangegeven waarbij deeltal = aantal
veldjes waarin larven van M. naasi is aangetroffen en deler = aantal veldjes waarop betreffende groep gewassen isgeteeld
Voorvruchten 1968

Gewassen 1969

granen1
grassen2
overige gewassen3

i
granen1
"

2i
grassen
e

945(8/8)
248(7/8)
16(8/24)

947(8/8)
54(7/8)
2(3/24)

overige
" ,
gewassen3
111(21/24)
8 (6/24)
1 (3/72)

1

granen: wintertarwe, zomergerst.
grassen: Westerwolds raaigras, grasklavermengsel BG 8.
3
overige gewassen: suikerbiet, witte klaver, peen, aardappel, erwt, afrikaantjes.

2
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Bij de bemonstering in het najaar van 1967 was reeds in een opmerkelijk
aantal veldjes een populatie van Paratylenchus sp. aantoonbaar. De verspreiding was toen nog voornamelijk beperkt tot veldjes beteeld met witte klaver,
gras-klaver-mengsel, Westerwolds raaigras en suikerbieten. Vooral na witte
klaverenhetgras-klaver-mengsel washetaantalnubeduidendhogerdanbijde
vorige bemonsteringen, namelijk respectievelijk gemiddeld 1.420 en 245 ex.,
integenstelling tot debeideanderegewassen waar het gemiddeld slechts64en
72ex.bedroeg.
Indevolgendejaren iseroverhet geheleproefveld eentoename vandeverschillendeparasitairewortelaaltjes dieverband houdt metdegroeivan waardplanten. Opmerkelijk isdaarbij deverdere verspreidingvan Tylenchorhynchus
dubius, voornamelijk na witte klaver, gras en granen. De grootte van de populaties wasinhet najaar van 1969evenwel noggering,gemiddeld niet groter
dan 15exemplaren per 100mlgrond, met uitzondering van eendrietal veldjes
beteeld met witte klaver waar deze aantallen 200,395en 715bedroegen. Ook
depopulatiesvan Pratylenchussp.zijn aanvankelijk nogzeerbeperkt. In 1966
zijn reedsenkeleexemplaren van Hemicycliophora conida en Trichodorus teres
aangetroffen doch inlaterejaren zijn dezeaaltjes slechtsincidenteel ingeringe
aantallen aangetroffen.
<
De vruchtwisselingsproef P89 is voorjaar 1961 aangelegd op een pas ontgonnen perceel kleiarm zand ( ± 6% afslibbaar) dat verder als boomkwekerij
in gebruik genomen werd. Bij een gedetailleerde bemonstering voor de ingebruikname zijn nagenoeg geen planteparasitaire aaltjes aangetroffen; per
7 x 100ml grond gemiddeld 5Pratylenchus sp. en 5Paratylenchus sp. naast
145overigeTylenchida(Tylenchus, Psilenchuse.d.)en 15.140saprofage aaltjes.
Sinds 1961zijn in stroken volgens kruisschema bieten, afrikaantjes, graan
(haver,rogge),Westerwoldsraaigras,witteklaverengrasklavermengsel(BG8)
geteeld terwijl op een strook braak werd toegepast. In 1963isaan dit schema
nogeenstrook met aardappelen toegevoegd.
Hetverloopvandeaaltjespopulatie kanaandehandvanhet grondmonsteronderzoek als volgt worden samengevat. In het voorjaar van 1962 zijn per
500 ml grond nog slechts enkele planteparasitaire aaltjes aangetroffen; vermeldenswaardishetvoorkomen van 135 ex.T.brevidensnaWesterwoldsraaigrasen 1 ex. T. teres na afrikaantjes enwitte klaver. Het verdere verloop van
deaaltjespopulaties issamengevat intabel 12.Reedsin 1963blijken slechtsin
15 van de 49 monsters nog geen planteparasitaire aaltjes aanwezig te zijn.
Naast noggeringeaantallen Pratylenchus enParatylenchus kwam T. brevidens
algemeen eninhogereaantallen voorenwashethoogstnarogge,namelijk gemiddeld 149ex.per500mlgrond.
De toevoeging van een extra strook aardappelen op tot dusverre braakliggende grond heeft het aantal 'aaltjesvrije' monsters bij de bemonstering in
1964 verhoogd, terwijl het aantal monsters waarin parasitaire wortelaaltjes
zijn aangetroffen nagenoeg gelijk gebleven is. Het verspreidingspatroon verschilt nog weinig van devorige bemonstering. In een monster na witte klaver
zijn enkele larven van het klavercystenaaltje (//. trifolii) gevonden en in een
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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TABEL 12. Overzicht van het aantal monsters waarin wortelaaltjes zijn aangetroffen bij de
jaarlijkse bemonstering van vruchtwisselingsproef P89in Oostelijk Flevoland
jaar en aantal
onderzochte monsters
waarin:
geen wortelaaltjes
Pratylenchus spp.
Paratylenchusspp.
Tylenchorhynchus spp.
Heteroderajuv.
Trichodorus sp.

1963
49

1964
64

1965
64

1966
64

1967
64

1968
64

15
8
4
33

53
2
4
28
1
2

14
14
19
43

5
5
30
46
8
47

4
4
40
47
14
59

.

.

9
44
41
14
63

13
51
43
16
64

.
•

.
•

1969
64

tweetal monsters wederom enkele exemplaren van T.teres.
De resultaten van het onderzoek van de bemonstering in 1965 tonen een
duidelijke toename van de verspreiding van de planteparasitaire aaltjes. In
het algemeen betreft het evenwel nog geringe aantallen met uitzondering van
Paratylenchus spp.na witte klaver en Westerwolds raaigras (resp. 382en 165
ex./500mlgrond)envan Tylenchorhynchusspp.nahaverenafrikaantjes. waarbij gemiddeld resp. 560en 193ex.werden aangetroffen.
Bijhetonderzoek van degrondmonsters vandebemonstering 1966en 1967
isdehoeveelheid gronddiepermonster isonderzocht verkleind tot 200en 100
ml in verband met het stijgend aantal planteparasitaire aaltjes. VoorTrichodorusissteeds500mlgrondaangehoudenenbijhetonderzoekin 1968en 1969
weer voor alle aaltjes. Hoewel een verlaging van de onderzochte hoeveelheid
grond deaantoonbaarheid van een kleinepopulatievermindert en een storendeinvloed opderegelmaatvandegegevensuitoefent, iseenduidelijke tendens
aanwezig dat de verschillende parasitaire wortelaaltjes in toenemende mate
voorkomen.BijPratylenchusisdezetoenameblijkbaar traag,bij Paratylenchus
en Tylenchorhynchus verloopt dit sneller terwijl Trichodorus in nagenoeg alle
grondmonsters is aangetroffen. Het klavercystenaaltje (Heterodera trifolii)is
in 1968in 13vande15metwitteklaverbeteeldeveldjesaantoonbaaraanwezig;
enkele larven in een grondmonster buiten de witte-klaver-veldjes (nl. aardappel/haver) zijn een vooralsnog onverklaarbare afwijking. Uit de tabel blijkt
eveneens dat er steeds sprake is van gemengde populaties voornamelijk van
Paratylenchus, Tylenchorhynchus en Trichodorus en, voor zover mogelijk in
verband metdewaardplant (witteklaver),van Heterodera-larven.
Een overzicht van de verspreiding van de parasitaire wortelaaltjes en de
grootte van de populaties bij de bemonstering in 1968 wordt in tabel 13gegeven. De Pratylenchus-popu\atie is blijkbaar nog gering en laat slechts een
geringeverspreidingzien.Inhetmonsteruithetveldjemetaardappelen nawitte klaver (1:4) betreft het de soort P.penetrans, terwijl bij Westerwolds raaigras na haver (5:6) voornamelijk P. neglectus en enkele P. penetrans zijn
aangetroffen. Paratylenchus (Pa.projectus en Pa.sp.)komt daarentegen algemeen verspreid over het proefveld voor met gemiddeld de hoogste aantallen
30
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na grasenwitte klaver ofeen mengsel ervan (BG 8);ook enkele veldjes (4,5,
en6)uitdestrook suikerbiet(8)zijn vrijhoogevenalshetkruisveldje 6(haver).
Depopulatiesvan Tylenchorhynchus(vnl. T.dubiusnaast T.brevidens) maken
t.o.v. die van Paratylenchus een opmerkelijke complementaire indruk, hetgeen evenwel bij suikerbiet na de voorvruchten witte klaver (4),Westerwolds
raaigras (5)enhaver (6)niethet gevalis.Na haver isdepopulatie het hoogst,
hetgeen overeenkomstig deverwachtingen is,terwijl deze aaltjes ook na afrikaantjes (Tagetespatula) duidelijk aanwezig zijn. Opvallend zijn de geringe
aantallen na gras en witte klaver.
De verspreiding van het klavercystenaaltje {Heterodera trifolii)is overeenkomstig deaanwezigewaardplanten beperkt tot de stroken waar witte klaver
isgeteeld. Het aantal vrije larven in degrond isna het gewas 1968hoger dan
waarin 1967witteklaver(4)heeft gegroeid.Dewat geringerepopulatie ophet
kruisveldje (4:4) is mogelijk een gevolg van een minder goede groei van het
gewasdoor aantasting van Rhizoctonia solanidiejuist op dit veldje telkenjare
is opgetreden. Op de stroken met gras-klavermengsel heeft de geringere hoeveelheid klaverplanten per oppervlakte-eenheid bij dit onderzoek blijkbaar
nog geen aantoonbare populatie opgeleverd, behalve wanneer er ook witte
klaver alleen is geteeld. Bij nader onderzoek tijdens het groeiseizoen in 1969
kwam naar voren dat het klavercystenaaltje verder verspreid voorkomt dan
uitdeze gegevensblijkt. Dit werd bevestigd door deresultaten van hetcystenonderzoek vandebemonsteringinhetnajaar van 1969(tabel 14)waaruit blijkt
dat een geringepopulatie van het klavercystenaaltje over het gehele proefveld
verspreid aanwezig is,die istoegenomen naarmate er meerwitte klaver isgeteeld.
Trichodorus teresisin nagenoeg alle monsters aangetroffen hetgeen, naast
een algemene verspreiding, duidt op het polyfage karakter van deze aaltjes.
Het aantal aaltjes ligt inde grondmonsters na de teelt van suikerbiet enWesterwolds raaigras en in iets mindere mate ook na afrikaantjes boven het gemiddelde, terwijl na haver gemiddeld een opmerkelijk geringere populatie
voorkomt. Bij een orienterend onderzoek van de in 1968 gedane bemonstering bleek in een van 7monsters ratelvirusaangetoond tekunnen worden. In
TABEL 14. Populaties van het klavercystenaaltje (H. trifolii) bij bemonstering in oktober
1969op vruchtwisselingsproef P 89na de teelt van gewassen gedurende 9jaren. Gemiddeld
aantalcysten(c),levenskrachtigecysten(lc)eneierenenlarven (1)per200mlgrond
Gewassen in 1961,1963,1965,

Gewassen
1962, 1964, 1966
en 1968

witte klaver
BG8
overigen
32

gras-klaver
mengsel BG8

Westerwolds
raaigras
c
268
12
2

lc
150
6
1

1
18.100
720
65

1967en 1969

c
356
17
3

lc
140
16
1

1
10.100
1.490
50

witte klaver
c
425
430
307

lc
322
184
171

1
31.900
15.000
15.200
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TABEL 15. Het voorkomen van ratelvirus in grondmonsters genomen inhet najaar van 1969
van vruchtwisselingsproef P89
Gewassen

Voorkomen
van ratelvirus

suikerbieten
afrikaantjes
haver
Westerwolds raaigras
witte klaver
gras-klavermengsel (BG 8)
braak
aardappel

12/16*
16/16
7/16
3/16
4/16
0/16
4/16
2/16

* deeltal = aantal toetsingen waarbij besmetting is verkregen, deler = aantal toetsingen
datisuitgevoerd.

aansluiting hierop zijn de restanten van alle grondmonsters die in het najaar
van 1969zijn genomen, getoetst opdeaanwezigheid van ditvirusmetuienals
vangplantentabakalstoetsplant. Bovendienzijn enkeletoetsingen uitgevoerd
opboon(Bataaf).Opdezewijzeisgeblekendatratelvirusoverhetgeheleproefveld verspreid voorkwam waarbij de besmetting uit de monsters na suikerbieten en afrikaantjes opvallend algemeen was (tabel 15). In de betreffende
toetsplanten waren desymptomen bovendien veelernstiger dan na de overige
gewassen. Vermeldenswaard isdeaanwezigheid van ratelvirus in enkele monstersuitdestrook diein 1969braak heeft gelegen.
Op de proefboerderij 'de Schreef in Oostelijk Flevoland is een bouwplannenproef gelegen op kleigrond (32% lutum, 2,8% humus, 10% CaC0 3 ) die
verschillendevruchtopvolgingsschema's (6-,4-en 3-jarige rotaties)omvat met
aardappelen, bieten, granen, gras (groenbemesting, kunstweide, zaadteelt) en
enkelehandelsgewassen (vlas, erwten). Deze proef isaangelegd in 1963nadat
het perceel wasbegroeid geweest met riet en in 1962beteeld met koolzaad. In
februari 1968zijn vaneennegentalveldjesvandezeproefgrondmonsters voor
aaltjesonderzoek genomen. In 6 van deze monsters werden nog geen planteparasitaire aaltjes aangetroffen. Ook degrootte van deaaltjespopulaties in de
drieoverigemonstersbleeknogzeerbeperkttezijn,nl.in2monstersPratylenchusneglectus(gem.2en24ex./lOOmlgrond),in2monstersParatylenchussp.
(5en6ex.)enin2monstersMeloidogynenaasi(20en2ex.).Een verband met
de vruchtopvolging tekende zich nog niet af. Gezien deze resultaten verloopt
op zwaardere grond de opbouw van een aaltjespopulatie minder sneldan op
zandgrond.
3.3.5. Gevolgen voor het bouwplan
3.3.5.1. Inleiding
Wanneer binnengebrachte aaltjes zich handhaven envermeerderen,kunnen
hieruit voor de land- en tuinbouw verschillende problemen ontstaan. Deze
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kunnen zowelbetrekkinghebbenopdehoeveelheid alsopdekwaliteitvanhet
geoogsteprodukt. Vooralhet laatstekan dehandelswaarde ernstigdoendalen
en de rentabiliteit van de teelt ongunstig beinvloeden.
Bijhetveldonderzoek indepolderszijnpopulatiesvanverschillendeplanteparasitaire aaltjes aangetroffen. De verzamelde gegevens geven een indruk
van de vermeerderingvan binnengekomen aaltjes tot een aantoonbare populatiegrootte en de problemen die dit kan geven voor de bedrijfsvoering op de
betreffende percelen.Naast deaard van de grond wordt het risicovan schade
bei'nvloeddoor degewassenkeuze indebetreffende polders.Dezeheeft in vrij
sterke mate afgeweken van het bouwplan in andere landbouwgebieden inNederland. In deWieringermeerzijn aanvankelijk veelgranen geteeld. In deperiode 1935t/m 1937betrofhet69%vandeoppervlaktebouwland tegen slechts
12% hakvruchten (VELDMAN 1954). Na de inundatie (1945) is het bouwplan
aanmerkelijk gewijzigd waarbij het aandeel van de granen daalde ten gunste
van handelsgewassen en hakvruchten waarmede in 1951resp. 42, 21en23%
van de oppervlakte bouwland werd beteeld. In de Noordoostpolder is na de
ontginningsperiode deverschuiving inhet bouwplan opdebedrijven noggroter geweest en in 1955bedroeg het aandeel van dezegewassen resp. 26,34en
39%. In Oostelijk Flevoland lag deze verhouding in 1969resp. 42, 12en 46.
Ook bij een gelijktijdige vergelijking van het bouwplan zijn er tussen de drie
polders opmerkelijke verschillen (tabel 16, WILLEMS 1965).
De granen omvatten voornamelijk tarwe en in veel minderemate gerst; de
handelsgewassen voornamelijk vlas met daarnaast erwten en graszaad. Het
areaal hakvruchten isongeveer voordehelft aardappelen (poot-enconsumptie-) en de helft bieten. De voortschrijdende verschuivingen in het bouwplan
vinden plaats zowel door een toename van de oppervlakte hakvruchten als
door een uitgebreidere teelt van tuinbouwgewassen die behalve bloembollen
(tulp, gladiool), peen, witlof en aanvankelijk ook fruit (appelen), vooral de
teeltvanuienbetreft. Vooral opkleinerelandbouwbedrijven indeNoordoostpolderisdeuitbreidingvandeoppervlaktehakvruchten en tuinbouwgewassen
relatief groot en in 1965was het aandeel van dezebeide gewassen gemiddeld
70%vandebedrijfsoppervlakte. Ookopdegemengdebedrijven iser,metname
op de iets betere gronden, een stijging van het areaal bieten en van grasland
TABEL 16. Vergelijking van het grondgebruik (in °/0 van de oppervlakte) in de drie polders
in 1964 en 1968.
Wieringermeer

Noordoostpolder

Oost Flevoland

Gewassen
granen
handelsgewassen
hakvruchten
tuinbouwgewassen
groenvoedergewassen
34

1964

1968

1964

1968

1964

1968

37,2
19,7
33,5
6,0
3,5

35,6
9,4
37,0
5,9
12,1

30,9
12,2
52,8
3,2
0,9

25,8
4,8
48,9
5,3
15,1

41,9
12,2
45,6
0,2
0,1

33,5
5,3
55,4
1,2
4,6

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4 (1977)

ten koste van de oppervlakte granen en handelsgewassen. Op deze bedrijven
worden tevens tuinbouwgewassen (bloembollen, uien, peen) geteeld. Samenvattend kan worden gesteld dat, afgezien van betrekkelijk kleine variaties, op
debedrijven indeUsselmeerpoldersglobaal eenderdeaardappelen, eenderde
bieten en eenderde graan wordt verbouwd met daarnaast een geleidelijk toenemend areaal tuinbouwgewassen doorgaans ten koste van de oppervlakte
handelsgewassen. In een verslag van het Landbouwkundig Onderzoek in de
Usselmeerpolderswordt naaraanleidingvanditbouwplan devraaggesteld 'of
de grond dit volhoudt' en ofniet 'hier endaar de rode streep bereikt is; of...
reeds overschreden?' (WILLEMS 1966).Naast degewassen diezijn vermeld bij
desamenstelling van het bouwplan, dient men bovendien rekening te houden
met kunstweide en de teelt van groenbemestingsgewassen, die in de polders
eenbelangrijke rol spelenbijdeorganische stofvoorziening vandegrond.
Een bouwplan meteen beperkt aantal gewassen vormt eengunstige situatie
voorhetoptredenvanplanteparasitaireaaltjes dieslechtsenkelewaardplanten
hebben.Wanneereenvandegewassen eengoedewaardplant is,kan depopulateinkortetijdzodanigtoenemendatdezebijdeteeltvangevoeligegewassen
aanleiding geeft tot problemen. Bij meer polyfage aaltjessoorten is dit weliswaar van geringere betekenis, doch dan kan de vruchtopvolging van belang
zijn, waarbij de plaats van gevoelige gewassen na meer of minder gunstige
waardplanten dematebepaalt waarin het probleem tot uiting kan komen.
Bij het onderzoek op de bedrijven in de polders zijn beide mogelijkheden
waargenomen. Enerzijds zijn het problemen die ook op bedrijven buiten de
polders bekend zijn. zoals o.m. aantasting door cystevormende aaltjes (Heteroderaspp.), wortelknobbelaaltjes (Meloidogynespp.), stengelaaltjes (Ditylenchusdipsaci),destructoraaltjes (Ditylenchusdestructor) en vrijlevende
wortelaaltjes (Pratylenchus spp.).Anderzijds zijn hetproblemen diebuiten de
poldersslechtslokaalvoorkomen,zoalsaantastingdoorHemicycliophoraspp.
en Trichodorusteres.
Deervaringen met dezeaaltjes indepoldersverkregen op praktijkpercelen,
op proefvelden en bij laboratoriumproeven, worden hierna beknopt samengevat.Eenoverzicht vanderesultaten van het onderzoek ten aanzien vanTrichodorus tereswordt inhoofdstuk 4gegeven.
3.3.5.2. Heterodera-soorten
De waardplanten-reeksen van Heterodera-soorten zijn in het algemeen beperkt.Schadeingewassen treedtdan ook vooralopbijeeneenzijdige teeltvan
eenbepaald gewasofminofmeerverwantegewassen.In 1949/1950zijn uitde
Wieringermeer in het kader van het landelijk aardappelmoeheidsonderzoek
ruim 3000grondmonsters onderzocht op het voorkomen van cystevormende
aaltjes waarbij in 23%van demonsters citroenvormigecysten van het havercystenaaltje, het bietecystenaaltje of het klavercystenaaltje bleken voor te
komen. Invergelijking met het oudeland wasdit eengunstigesituatie. Bijeen
soortgelijke bemonstering in 1966 bleek dit percentage te zijn gestegen tot
90% (KUIPER 1968).
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De eerste waarnemingen over schade door cystenaaltjes betreffen aantastingenin 1943en 1944vanhaverdoorhavercystenaaltjes opeenproefveld met
eenzijdige graanteelt gelegen op zavelgrond ( ± 25% afslibbaar) en op een
tweetal percelen op landbouwbedrijven waar 8maal in 12resp. 13jaar graan
was geteeld (DIJKEMA 1947). In de overigens goed groeiende gewassen was
groei zeer slecht. Voor de infectie was geen bron aan te geven. De eenzijdige
teelt van granen had evenwel de vestiging van deze aaltjes bevorderd. Met
de afname van het areaal granen in het bouwplan na 1945, vooral van haver, is schade door deze aaltjesaantasting in steeds mindere mate opgetreden en bij het veldonderzoek slechtsin enkele gevallen schade waargenomen.
In 1959werd voor het eerst bij bieten op lichte zavelgrond een aantasting
door het bietecystenaaltje geconstateerd. Op het perceel waren in voorgaande
jaren behalve bieten ook koolzaad en kool geteeld. Nadien is in deze polder
slechts incidenteel schade bij bieten en kroten in verband met een aantasting
vanbietecystenaaltjes aangetroffen.
In de Noordoostpolder zijn bij grondmonsteronderzoek in dejaren 19491951 in 14vande2893monsterscystevormendeaaltjesaangetroffen. Bijnader
onderzoek zijn alleenaandewortelsvanwitteenrodeklavercysten gevonden,
o.a. indebermenvanwegennabij hetoudeland.
Bij grondmonsteronderzoek in 1968 waarbij per 1/3 ha een monster van
± 750ml isonderzocht, bleek slechtsin 19%vande27.775monsters inmeer
of mindere mate citroenvormige cysten voor te komen, voornamelijk op de
zand- en lichte zavelgronden. Bovendien zijn daar depopulaties opmerkelijk
groter dan op de zwaardere gronden in deze polder. Naast bedrijven met een
vrijalgemeneverspreiding vancysten invarierendeaantallen,zijn er bedrijven
waar ineenmonster eengrotepopulatieisaangetroffen enindeoverigemonstersnoggeen ofeen zeergeringaantal cysten. Er zijn geen aanwijzingen verkregen overdemogelijke herkomst van debesmettingopdebedrijven. Ineen
aantal gevallen wasjuist in het monstervan het erf, dat in het algemeen met
gras'en witteklaverisbegroeid, eenopmerkelijk aantal cystengevonden. Deze
populaties zijn waarschijnlijk een afspiegeling van besmettingen die met velerleivormenvan verkeer plaats vinden.
Uit veldwaarnemingen bleek dat het klavercystenaaltjes waren hetgeen verband houdt metdegroeivanwitteklaveringrasland dat alsmeerjarige kunstweide op deze bedrijven in het bouwplan is opgenomen. Op proefvelden op
dezelichtegronden wasin 1962geblekendatdezeaaltjes eenvande mogelijke
oorzaken kunnen zijn vaneenminder goedegroeienhet verdwijnen vanwitte
klaver in grasland hetgeen door onderzoek in potproeven is bevestigd (HIDDINGetal. 1963, ENNIK et al. 1965,HIJINK &KUIPER 1966).
Bietecystenaaltjes zijn, doorgaans nog slechts in geringe populaties, zowel
in lichte als in zwaardere gronden aangetroffen. Schade door deze aaltjes is
waargenomen bijbieten enkoolzaad in 1963,1964en 1969.Deeerstgenoemde
aantasting betrof een perceel op lichtezavelgrond waar beidegewassen pleksgewijze achterbleven in groei. Het was het tweede bietegewas dat op deze
grond werd verbouwd; de populatie van de bietecystenaaltjes bij de slecht36
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groeiende planten was opmerkelijk hoog. De aantasting in 1969trad daarentegeninernstigemateentamelijk gelijkmatigoverhet geheleperceel op,waar
in een periode van 15 jaar voor de vijfde maal suikerbieten werden geteeld.
Gezien defrequente teeltvan bieten endeaaltjespopulatie indegrond waser
waarschijnlijk sprake van een relatief recente besmetting. Over de aard hiervanzijn echter geenaanwijzingen verkregen.
Het havercystenaaltje isslechts incidenteel inde Noordoostpolder waargenomen, hetgeen gezien het beperkte aandeel van de graanteelt in de vruchtwisseling ook te verwachten is. In 1964werd schade waargenomen inzomertarwe waar op enkele scherpbegrensde kleine plekken van slechtsenkele vierkante metersde groei van het gewastewensen overliet. Op het perceel waren
sinds 1960afwisselend graan (tarwe, gerst) en hakvruchten geteeld.
In Oostelijk Flevoland istot 1972opdebedrijven geen schadedoor cystenaaltjes waargenomen. Klavercystenaaltjes werden meegebracht met plantmateriaal (tabel 1)en populaties werden aangetroffen op en nabij de vruchtwisselingsproeven A12en P89 bij witte klaver. Een aantasting van havercystenaaltjes werd geconstateerd bijzomergerst opeen perceeldat noginde ontginningsfase verkeerde. Ook op deze percelen zijn geen aanwijzingen over de
herkomst vandebesmettingen verkregen.
3.3.5.3. Meloidogyne-soorten
In tegenstelling tot Heterodera-soorten zijn de waardplantreeksen van Meloidogyne-soorlen in het algemeen meer of minder uitgebreid. Schade in gewassendoor dezeaaltjes kandan ookbijvelerleivruchtopvolgingen optreden.
Door een welgekozen vruchtopvolging, afhankelijk van de wortelknobbelaaltjessoort, ishet risicovan schadebelangrijk tebeperken.Tijdens het onderzoek zijn een drietal soorten in de polders aangetroffen, samengaand met
meerofminderernstigeschadeindegewassen.
Een ernstige aantasting werd waargenomen bij tomaten door de warmteminnendesoort M. arenariainkassenopzandgrond bijEns(N.O.P.). Vrijwel
zekerisdit eengevolgvan het uitplanten vanbesmetteplanten diealsaanvullingvan eigenteeltvan buiten depolder waren gekocht. Uit deresultaten van
begeleidend onderzoek bleekjaarlijks grondontsmetting nodig om schade te
voorkomen. In dit opzicht onderscheidt de toestand in deze kassen zich niet
vandieinandereteeltgebieden waardeaantastingals'knol'bekend staat.
Het wortelknobbelaaltje M. hapla dat voornamelijk schade veroorzaakt bij
tuinbouwgewassen geteeld op zandgrond, was op tuinbouwbedrijven in de
Noordoostpolder de oorzaak van een slechte opbrengst en kwaliteit van verschillende groentegewassen, o.a. peen, witlof en schorseneren. In de N.O.P.
werd ook bij suikerbieten, uien, wortelen en erwten schade ondervonden van
hetoptredenvanditaaltje,hoewelditdoorgaansniethetgevalisoplandbouwbedrijven, waar niet-waardplanten van M. haplaals granen en grassen in de
vruchtwisselingopgenomen zijn. Opdezebedrijven werdweinigofgeengraan
geteeld of, wanneer dit welhet geval was,als ondergewas een vlinderbloemig
groenbemestingsgewas geteeld dat wel een waardplant van deze aaltjes is. In
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kunstweide kan dewitte klaver in het grasbestand depopulatie van de aaltjes
opeenschadelijk peilhouden.
Zowel opdetuinbouw- alsop delandbouwbedrijven zijn geen directe aanwijzingen over de herkomst van de besmettingen verkregen. Wanneer deze
aaltjes op hetbedrijf aanwezig zijn, kan door een gerichte vruchtwisseling de
kans op schade in belangrijke mateworden beperkt ('s JACOB1960).
In tegenstelling tot M.hapla, treden grote populaties van M. naasivooral
op bij de teelt van granen (tarwe, gerst) en van grassen voor zaadteelt, als
groenbemestingsgewas of als kunstweide opgenomen in de vruchtwisseling.
Schade is bij veldonderzoek en op proefvelden voornamelijk waargenomen
bij suikerbieten, uien, tarwe en gerst en in proeven bij enkele grassen. Bij suikerbieten komt de aantasting tot uiting door het wegvallen van kiemplanten
enmisvormdebieten met eenlager suikergehalte,hetgeen gezamenlijk tot een
grote opbrengstderving kan leiden (D'HERDE 1965, KUIPER 1971). Bij uien
was dit voornamelijk het gevolg van een ongunstige sortering van de oogst.
Vandebeidegranen bleekgerst hetgevoeligst.Opmerkelijk bijdezegewassen
wasdat wanneerhetgewaszichogenschijnlijk goedhersteldenadatdeontwikkeling aanvankelijk door deaantasting had gestagneerd, het later rijpte waardoor nogmoeilijkheden bijdeoogst optraden.
Over de mogelijke herkomst van de besmettingen zijn vooral in Oostelijk
Flevoland waarnemingen verricht (3.2.4.). Aangezien bij de teelt van onvatbare gewassenenook van bietenenuiendeaaltjespopulatie zodanigdaalt dat
dezeopdegroei van volgende gevoeligegewassen in het algemeen geen waarneembare invloed zal hebben (tabel 11),kan men met een aangepaste vruchtwisseling het risico van schade tot een voor de praktijk aanvaardbaar niveau
beperken. Ook veleonkruiden zijn waardplant voor deze aaltjes, doch de invloed ervan op degrootte van depopulatie heeft weinigpraktische betekenis.
Een uitzondering hierop zijn wilde haver, duist en kweek waarvan vooral
laatstgenoemdeeenzeergoedewaardplant voor dezeaaltjes gebleken is.Voor
het optreden van schade door deze aaltjes bleek een zekere vochtrijkheid van
de grond in het voorjaar bevorderlijk te zijn.
3.3.5.4. Ditylenchus-soorten
Indepolders isschadedoor een tweetal vertegenwoordigers vandit aaltjesgeslacht bij enkele gewassen waargenomen, namelijk het destructoraaltje (£>.
destructor) enhet stengelaaltje (£>. dipsaci)diemetplantmateriaal enzaad waren binnengekomen.
Aantastingdoordestructoraaltjes trad opinenkelepartijen bolirissen waarbijdeherkomst vandebesmettingwasterugtevoerentot hetgebruikteplantgoed. Bijeengeforceerde teeltvan rabarber bleek dewortelstok zodanig door
dezeaaltjes te kunnen worden aangetast dat er oogstderving optrad (KUIPER
1967).In tegenstelling tot de ervaringen in Duitsland (DERN 1966)werden bij
debuitenteelt van dit gewas geen afwijkingen in de groei waargenomen. Ook
hieriswaarschijnlijk sprakevan een latente besmetting van het plantgoed dat
isaangevoerd vanbuitendepolder.
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Hoewel verschillende gewassen en onkruiden het mogelijk maken dat een
populatie van dezeaaltjes zich indegrond kan handhaven (HENDERSON1958,
DECKER 1969)en deze laatsten zich bovendien kunnen voeden met het mycelium van verschillende schimmels (SEINHORST & BELS 1951, DARLING et al.
1957),speelt inhet algemeen besmetting met plantgoed een belangrijke rolen
bestrijdingsmaatregelen zijn dan ook voornamelijk hierop gericht.
Een eerste enernstige aantasting door stengelaaltjes werd reeds in 1942gemeld in de Wieringermeer bij stambonen waarbij tevens de opmerking werd
gemaakt dat 'hiermede het wederom aan een der vijanden van bepaalde gewassen isgelukt zich in depolder te vestigen' (ANONYMUS 1943).Na de inundatie is een aantasting in aardappelknollen gemeld waarbij besmetting met
pootgoed waarschijnlijk wordt geacht (ANONYMUS 1946). Op de landbouwgronden isbij het veldonderzoek indezepolder geen aantasting door stengelaaltjes in gewassen waargenomen. Dit was daarentegen wel het geval, voornamelijk bij de teelt van uien, op zavelgrond van percelen waar tuinbouwgewassenwordengeteeld (KAAI& PRONK1965).
Bij de toenemende belangstelling in de polders voor de teelt van uien, zijn
ook de gevolgen van een infectie met stengelaaltjes indit gewas tot uitinggekomen. Van oudsher is bekend dat uienzaad in meer of mindere mate met
stengelaaltjes besmet kan zijn (RITZEMA BOS 1889, KLEIJBURG 1969).Bij aantastingdoor stengelaaltjes waarmeeuienzaad besmet waswerden erinhetgewas meestal geen of slechts geringe symptomen waargenomen. Bij bewaring
gafdezeaantasting evenwel somsmoeilijkheden wegenshet optreden van rot.
Ook met plantuitjes zijn deze aaltjes in de polders meegekomen waarbij een
zodanige aantasting optrad dat het gewaswaardelooswas.
Uit veldwaarnemingen en op proefvelden is gebleken dat op lichtere gronden de teelt van uien en andere gevoelige gewassen enige tijd na een infectie
weer mogelijk iszonder aantasting door stengelaaltjes. In gevoelige gewassen
(uien, peen,erwten, aardappelen) op zwaardere grond met meer dan 25% afslibbaar ( = 17% lutum) isdaarentegen wel aantasting waargenomen alsgevolgvan besmetting vanuit de grond. In deze gronden kan een populatie van
stengelaaltjes zich blijkbaar zodanig handhaven dat bij de teelt van gevoelige
gewassen, met name uien, een grote besmettingskans aanwezig is. Dit stemt
overeen met waarnemingen bij de uienteelt in het zuidwesten van Nederland
(VAN BEEKOM 1940, SEINHORST 1956) en betekent een zekere beperking in de
vrijheid van gewassenkeuze en/of groter risico van enkele belangrijke gewassenop de bedrijven.
3.3.5.5. Pratylenchus-soorten
Inhetalgemeenzijn dezeaaltjes bijhetonderzoek indepolders,zowelinde
grond alsinwortels,regelmatigaangetroffen, vooralnaarmatedegrond langer
in gebruik was. Besmetting van de grond is voornamelijk waargenomen met
beworteld plantgoed (3.2.1.) terwijl de verdere ontwikkeling van de populatie
vooral werd bepaald door degrondsoort (3.3.3.)endebegroeiing(3.3.4.).Het
betroffen voornamelijk populaties van P.neglectus met daarnaast inde lichte
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gronden, nog incidenteel, P. penetransen in zwaardere gronden P. thornei.
Gezien deverspreidingvandezepopulaties opdebedrijven isernaast bovengenoemde besmetting met plantgoed, sprake van een meer diffuse wijze van
infectie, waarvoor geen herkomst isaan tegeven.
Hoewelbijhetonderzoek indepolderssomsgrotepopulatiesvanP.neglectusindegrond en indewortelsvan verschillende gewassen zijn aangetroffen,
isdaarbij inhetalgemeengeenverbandmetdegroeivandegewassennaarvoren
gekomen. Dit isin overeenstemming met deervaringen van vruchtwisselingsproeven in Nederland en Engeland, waar granen en enkele andere gewassen
een grote tolerantie ten aanzien van een aantasting door dezeaaltjes toonden
(GAIR et al. 1969, HIJINK & DAS 1970). In Duitsland wordt daarentegen wel
schadedooraantastingvandezeaaltjes gemeldmetnamebijgrassenengranen
(rogge, tarwe en gerst) waarvan vooral de wintergranen gevoelig zijn (KONNECKE 1967, FISHER 1968,DECKER 1969).Slechts in enkele gevallen is bij het
veldonderzoek een verband gevonden tussen de mate van besmetting en de
stand vanhetgewasbijtarweengerst.Deafwijkingen indezegranen kwamen
overeen met de beschreven verschijnselen waarvan, naast een mindere groei,
het later in de aar komen en een slechtere ontwikkeling van de aar het meest
opvallend was.Welkefactoren in deze gevallen van betekenis zijn geweest, is
uitdeverzameldegegevensnietduidelijkgewordenenisnietnader onderzocht.
Indepoldersisook schadedoor P.penetranswaargenomen bij deteeltvan
enkele boomkwekerijgewassen (wilg, populier) en op een perceel bij aardappelen (valplekken). Daarnaast is op verschillende percelen een gering aantal
van deze aaltjes in degrond aangetroffen. Dezeaaltjes veroorzaken wortelrot
bij een uitgebreide reeks land- en tuinbouwgewassen (SLOOTWEG 1956, KLINKENBERG 1950, 1953, OOSTENBRINK 1954, 1956, D'HERDE, DE MAESENEER &
v. D. BRANDE1961, HOESTRA&OOSTENBRINK1962).

Met de gangbare vruchtwisseling is er op landbouwbedrijven slechts een
geringekansopschadebijdeteeltvanaardappelen.Wijzigingvandezevruchtwisseling of teelt van vlinderbloemige groenbemestingsgewassen vergroot
evenwel deze kans terwijl men ook bij het opnemen van gevoeliger gewassen
indevruchtwisseling reedsmeteeneventueleaanwezigheid vandezeaaltjesrekeningzalmoetenhouden (OOSTENBRINKetal.1957).
Bijhet veldonderzoek opzwaardere gronden zijn somsopmerkelijk grotepopulatiesvan P.thorneiindegrond enwortelswaargenomen,vooral bijdeteelt
van tarwe,waarbij evenwelgeenverband metdegroeivan het gewaswerdgevonden. Inpotproeven werden bij tarweengerst slechtsgeringegroeiverschillen in verband met de grootte van de aaltjespopulatie verkregen. In de Verenigde Staten iswelernstige schade bij de teelt van granen, voornamelijk van
haverentarwe,door aantastingvandezeaaltjeswaargenomen (THORNE1961).
3.3.5.6. Hemicycliophora-sooTten
AaltjesbehorendetothetgeslachtHemicycliophora (DE MAN 1921),vallen op
door hun lange mondstekel en dubbele huid ('sheat nematodes', CHITWOOD
& BIRCHFIELD 1956). Zij worden in lichte vochtige zandgronden regelmatig
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aangetroffen, zowelincultuurgrondalsingrondvanterreinenmeteen natuurlijke begroeiing (PAETZOLD 1958, LOOF 1968). Deze wortelaaltjes leven ectoparasitairopofnabijdewortelpuntenvandeplanten(fig.4).
De aantallen aaltjes die in de grond worden aangetroffen, zijn in het algemeen gering en aan hun aanwezigheid is aanvankelijk geen grote betekenis
gehechtvoor degroeivandegewassen. Deaanwezigheid vangrote populaties
van deze aaltjes in slibhoudende zandgronden in de polders waarbij een verband werd gevondenmet slechtegroeivan gewassen,wasaanleidingtot nader
onderzoek (1.2.1.).IndeVerenigde Staten vond ongeveer tegelijkertijd onderzoekplaatsnaaraanleidingvanslechtegroeivanenkelegewassen samengaand
met grote populaties van Hemicycliophora-soorten (VAN GUNDY 1957, 1958,
1959, RUEHLE & CHRISTIE 1958, ZUCKERMAN 1961, MCELROY & VAN GUNDY
1967). In aansluiting op de reeds gepubliceerde gegevens (KUIPER 1959)kun-

nen dewaarnemingendiebij het onderzoek ten aanzien vandezeaaltjes inde
polderszijn verricht, alsvolgt worden samengevat.
Aantasting door dezeaaltjes bijpeen komtvooral tot uiting ineen,meestal
pleksgewijs,achterblijven indegroeivanjongeplanten,eendunnere standvan
het gewasdoor wegval van kiemplanten eneendichtere beworteling dan normaalmetveelfijne zijwortels ('hang'), waarvan sommigegalvormiggezwollen
zijn. Deze verschijnselen zijn met inoculatie van Hemicycliophora spp. gereproduceerd (tabel 17, KUIPER 1959).
Inproevenenindepraktijk hebben dezeafwijkingen tot gevolgdatdekwaliteit van de oogst daalt. De opbrengst in gewicht valt, gezien de soms grote

FIG. 4. Kop van Hemicycliophorasp. met uitgestoken mondstekel gehecht aan wortelpunt.
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TABEL 17. WegvalvankiemplantenengroeivanhetgewasnainoculatievanHemicycliophora
spp. bij peen
Aantalper
Aantal per
lOOmlgrond
8
60
180

.A™.t.i
. . .•,!•...«.
.
Aantal planten
89-98
28-47
18-19

Stand gewas
8
6
4

verschillen indebeginontwikkeling van het gewas,meeomdat het gewaszich
later, althans op het oog, min of meer herstelt. De ongunstige invloed op de
kwaliteitkomttotuitingofdooreenslechte,nietgewensteonregelmatigevorm
vandepeenofdooreentegrovepeen.Inhetlaatstegevalisdithet gevolgvan
wegval van kiemplanten waardoor de resterende planten te fors uitgroeien,
terwijl de hoeveelheid zaad die wordt gebruikt isafgestemd om een bepaalde
kwaliteit te verkrijgen.
Bijsuikerbieten kwamdeaantasting eveneenstot uitinginhet achterblijven
vooralinhetbegin,vandegroeivanhetgewas.Depenwortelwasdaarbij soms
vertakt, doch in veel gevallen vrijwel normaal ontwikkeld maar dunner dan
bij de goed groeiende planten. Bovendien waren er opvallend veel fijne zijworteltjes dieveelal min ofmeer verbruind zijn naast nogblanke wortelsmet
eenstompeensomsenigszinsopgezwollen wortelpunt. Ditbeeldvertoontveel
gelijkenis met wortelafwijkingen bij een aantasting door Longidorusspp.
(WHITEHEAD 1965, DUNNING & COOKE 1967). Hoewel aanvankelijk opmerkelijke verschillen in loofontwikkeling kunnen optreden, hetgeen door inoculatieproeven met Hemicycliophora spp. kon worden bevestigd, herstelde
het gewaszich later meestal weer redelijk, al werd bijdeoogst een opbrengstderving van 15-18% vastgesteld. Bij granen (tarwe en gerst) was het aangetaste wortelstelsel eveneens sterk vertakt en warrig met ietsgezwollen wortelpunten. Groeiverschillen waren soms in dejeugdontwikkeling van het gewas
aanwezig doch gaven doorgaans geen verschillen in de opbrengst. Bij rode
klaver was het wortelstelsel eveneens meer dan normaal vertakt en werden
aaltjes waargenomen zowelopdewortelpunten alsopde stikstofknolletjes.
Bij iris en gladiool waren de gevolgen van aantasting soms desastreus; het
gewas ontwikkelde zich nauwelijks en bloeide niet waarbij de verschijnselen
heviger waren naarmate een kleinere maat plantgoed was geplant (fig. 5).De
wortels van de ernstig aangetaste planten waren slecht ontwikkeld, vaak verbruind of met velekorte verbruinde zijworteltjes. Bij inoculatieproeven iswel
een aanmerkelijke reductie van groei, bloei en wortelontwikkeling bij deze
beidegewassen verkregen doch dezeer slechte groeizoalsbij sommigegewasseninhetveldiswaargenomen,isdaarbij nietverkregen.Opmerkelijk wasdat
in het veld, onder vergelijkbare groeiomstandigheden, bij aangrenzende gewassen van tulp en narcis geen enkele afwijking kon worden waargenomen,
hetgeen in potproeven evenmin het gevalwas.
De eerste waarnemingen in het veld waarbij een verband werd gevonden
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FIG. 5. Slechte groei van iris samengaand met Hemicycliophora spp. in de grond.

met de Hemicycliophora-populatk inde grond, zijn verricht op percelen inde
omgevingvan EnsindeNoordoostpolder. In dit gebied hebben wij temaken
meteenmengselvan 2Hemicycliophora-soortennamelijk H. conidaThorneen
H. thienemanni(Schneider) LOOF(LOOF1968).
Degrond heeft devolgendesamenstelling:
humus
1,4%
CaC0 3
5,8%
lutum
7 %
zand:totaal
85
afslibbaar 8 %
groverdeel 79 %
Later zijn deze beide soorten, met name H. conida, ook elders in fijnzandiger
gronden in grote aantallen aangetroffen waar ook Trichodorus teres talrijk
voorkwam. De aard van deze grond is bij laatstgenoemde aaltjessoort nader
beschreven (4.4.1.en4.4.3.).
Voor de tuinbouwbedrijven nabij Ens heeft men de mogelijkheid tot een
goedebeheersingvandewatervoorziening vandegrond,waarbij iederperceel
wordtbegrensd dooreenslootmeteenhogeenmeteenlagegemiddeldewaterstand. Bij het veldonderzoek was het opgevallen dat onder de meer vochtige
conditie van degrond nabij dekavelsloot met een hogewaterstand, de populate veelal opmerkelijk groter was dan bij de sloot met lage waterstand. Bovendien waser sprake van een verschuiving inde samenstelling van deHemicycliophora-popu\atie waarbij H. thienemanniresp. H. conida inde bouwvoor
domineerde.
Dit verschillende gedrag van deze beide Hemicycliophora-soorten kwam
eveneens tot uiting bij het onderzoek van grondmonsters laagsgewijze genoMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4 (1977)
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FIG. 6. Voorkomen van Hemicycliophoraspp. in grondmonsters verzameld bij een laagsgewijzebemonstering in een bodemprofiel.

men uit een bodemprofiel in aangetaste peen (fig. 6). Hieruit blijkt dat deze
aaltjes tot 60 cm diepte in de grond aanwezig zijn hetgeen in dit profiel de
hoogte van de grondwaterspiegel was. In de bovenste 10 cm overheerst H.
conidawaarvan depopulatievervolgensinaantal nogtoeneemt meteenmaximum in delaag20-25 cmjuist onder debouwvoor. Indezelaagheeft depopulatievanH. thienemannieveneenseenmaximum dochdezesoort domineert
pas in delaag 10-15 cm en blijft ook in diepere lagen in grote aantallen aanwezig. Gezien de grote aantallen van beide soorten in de grondmonsters genomen uit de laag 10-25 cm,zijn de omstandigheden in de grond daar blijkbaar gunstig voor de opbouw van hoge populates zonder aanwijzingen van
concurrentie. Zonder de aanwezigheid van H. thienemanni toonde H. conida
eveneenseenvoorkeur voorhetbovendeelvan degrond.Waarnemingen over
H. thienemanni zonder H. conida in de bovengrond betroffen steeds monsters
uit natte grond.
Ditverschilinvoorkomen issteedsweergevondenbijbemonsteringen inhet
profiel van de grond waarbij de grondwaterstand, de opdrachtigheid van de
grond en deneerslag eenzeker verloop van het vocht ende lucht in de grond
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bewerkstelligen. Het vochtgehalte van degrond uit delagenwaarin H. conida
domineerde, schommelde tussen 12,1en 12,4%; in de laag 20-30 cm waarin
beide soorten het talrijkst voorkomen varieerde dit tussen 12,3en 13,6%. In
dediepere lagen waarin voornamelijk H. thienemanniwerd aangetroffen nam
dit toe van 14,7%tot 20% in denog bewortelde grondjuist boven degrondwaterspiegel.
Ineenproef isgetrachtenigenadereinformatie teverkrijgen overdeinvloed
van het vochtgehalte op het gedragvan een Hemicycliophora-popu\atie. Hierbij zijn buizen (lengte 60cm,diameter 3,6cm)gevuld met zandgrond uit Ens
enineenonverwarmde kasgeplaatst opstugschuimplastic ineenbak meteen
constant waterniveau. De gemiddelde aaltjespopulatie bedroeg 250 Hemicycliophora-spp. per 100mlgrond. Beidesoortenwaren invrijwel gelijke mate
indepopulatie aanwezig.Na 10dagen isinfebruari peengezaaid eniser naar
behoefte water gegeven. Dit gebeurde in het begin van de proefperiode dagelijks maar verminderdenaarmate het gewasdieper wortelde endaarbij vochtrijkere grond bereikte. In mei iseenzestal buizen onderzocht en isbovendien
grondverzameldvooreenvochtbepaling.
De grond was toen tot ongeveer 50cm diepte beworteld en dewortels vertoonden over de gehele lengte symptomen van aantasting. De resultaten van
het grondonderzoek zijn samengevat in tabel 18.Hieruit blijkt dat ietsdieper
en bij een iets hoger vochtgehalte een verdeling van de populatiegrootte en
-samenstelling isontstaan overeenkomstig het verloop onder veldomstandigheden. Waarschijnlijk houdt het hogere vochtgehalte verband met de ietslosserepakkingdoorhetmengenvandegrond envullenvandebuizen.
OpmerkelijkisdeaanwezigheidvanH.conidaindebetrekkelijk drogegrond.
Nagegaan is in hoeverre deze aaltjes met verstuivende grond verplaatst kunnen worden. In verstoven grond met een vochtgehalte van 0,8% afkomstig
van een perceel waar in debovengrond 475-1.490 ex.per 100ml waren aangetroffen, konden zij echter niet worden aangetoond. Nadat ongeveer 10 1
van dezegrond gedurende 9maanden met een goedewaardplant alsgraswas
beteeld,bleekditevenminhetgevaltezijn.
TABEL 18. Gemiddelde verdeling en samenstelling van de Hemicycliophora-populaue in
buizen gevuld metgelijkmatig besmettegrond ca.4maanden nahetzaaien van peen
p

Monsterdiepte
in cm

inn i e ? r ° ° J
per
m gron
.
gem.(mm.-max.)

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60

285 (212-301)
360 (300-469)
3.936(3.805-4.070)
4.617(3.895-5.355)
908 (875-937)
0

Percentage
Hemicycliophora
Vochtgehalte van de
— — grond in % van het
thienemanni
drooggewicht
cmjda
99
92
90
40
4
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1
8
10
60
96

5,1 (3,9-5,6)
8,2 (7,6-9,1)
11,9(11,5-12,7)
16,5(15,4-17,5)
20,7 (19,1-22,8)
24,3 (22,0-25,5)
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band met de aanwezigheid van grote populaties van Hemicycliophora spp.
bleek door grondontsmetting zeer goed te kunnen worden bestreden. Deze
toepassingheeft indepraktijk algemeen inganggevonden. Het effect vandeze
behandeling kan voor meerdere teelten van betekenis zijn door een gerichte
gewassenkeuze en het gebruik van stalmest. De teelt van groenbemestingsgewassen behoeft geen problemen te geven wanneer tevens grondontsmetting
wordt toegepast. Het vochtgehaltevandegrond isvaninvloed opdeactiviteit
van de aaltjes en was voor beide Hemicycliophora-soorten het gunstigst bij
12-14%, hetgeen dan een groter risico voor schade betekent. Ook indelandbouw opzandgrond indepoldersspelen dezeaaltjes een rol,doch dezeisvan
geringere betekenis. Bij het gebruik van dergelijke landbouwgrond voor de
teelt van gevoeligetuinbouwgewassen dient men met risico's rekeningte hbuden. Voor landbouwgewassen is door cultuurmaatregelen als goede drainage
entoedieningvanstalmestinhetalgemeenreedsveelenvoldoendetebereiken.
3.3.6.Conclusie
Uit de waarnemingen in de nieuwe polders is naar voren gekomen dat de
vestiging van planteparasitaire aaltjes, behalve voor de vermeerderingswijze
en de aanwezigheid van waardplanten, in belangrijke mate wordt bei'nvloed
door de grondsoort. Heeft een bepaalde aaltjessoort zich gevestigd,dan ishet
verdere grondgebruik medebepalend voor demogelijkheden van verdere opbouwvandepopulatie eneventueleschade.Opzandgrond inOostelijk Flevoland bleken verschillende boomkwekerijgewassen reeds te worden geschaad
door Pratylenchuspenetrans op een perceel dat nog slechts 10jaar met deze
gewassen beteeld werd. In zandgrond beplant met bos ofeenwindsingel werd
reeds na negenjaar een zodanige populatie van deze aaltjes aangetroffen dat
bij herinplant schade is te verwachten. Na ongeveer eenzelfde periode trad
schade op door Trichodorus teresbij de teelt van aardappelen, van gras als
groenbemestingsgewas en bij bieten in een proef die in aansluiting op laatstgenoemd geval is genomen.
Uit de resultaten van het onderzoek van een tweetal vruchtwisselingsproefvelden op zandgrond in Oostelijk Flevoland is gebleken dat verschillende
planteparasitaire wortelaaltjes bij een weliswaar nauwe vruchtwisseling doch
overigens normaal landbouwkundig beheer, snel een populatie in de grond
kunnen opbouwen die in gevoelige gewassen schade kan veroorzaken.
Naast directe schadedoorwortelaaltjes zalmen bijaanwezigheid van virusoverdragende aaltjes rekening dienen te houden met de betreffende grondvirussen. Gezien deervaringen opproefveld P89enindepraktijk kan ook deze
complexe aantasting spoedig optreden.
Wanneer een ruimere vruchtwisseling wordt toegepast, vergt de opbouw
van een aaltjespopulatie met een beperkt aantal waardplanten, zoals bij de
cystevormende aaltjes, een langere periode voordat een aantoonbaar of
schadelijk niveau wordt bereikt. Hierbij zijn ook opslag en groenbemestingsgewassenvan betekenis.Gezien het beperkte aantal gewassen inhet bouwplan
op de bedrijven in de polders zal aan het optreden van deze aaltjes aandacht
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besteed dienen te worden,wanneer mende nodige vrijheid inhet vruchtwisselingsschema wil behouden. Voor polyfage aaltjes als T. teresisde vruchtwisseling slechts van ondergeschikte betekenis.
Deervaringen diebijhetonderzoekzijn verkregen,zijn eenafspiegeling van
het bouwplan in de eerste periode na de ontginning en het daarop volgende
teeltschema van de gewassen en groenbemestingsgewassen. Op de lichtere
gronden hebben verschillende soorten parasitaire wortelaaltjes zodanige populates kunnen opbouwen dat schade optrad. Stengelaaltjes (Ditylenchus
dipsaci) daarentegen zijn voornamelijk op dezwaardere gronden een blijvend
probleem dat de aandacht vraagt.
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isvoornamelijk gevonden ingronden met ietsgroverzand en/of ietsmeerslib
danwaarin T.tereswordt aangetroffen.
Hoewel enkele soorten van het geslacht Trichodorus Cobb reeds waren gevonden en beschreven (DE MAN 1880, SEINHORST 1954) waren er tot 1961 in
Europa nog geen meldingen van schade in gewassen door deze aaltjes. In de
Verenigde Staten wasreedsgebleken dat een Trichodorus-soorl, later beschreven als T. christiei (ALLEN 1957),ernstige schade veroorzaakte bij groentegewassen,suikerbieten,maise.a. (CHRISTIE& PERRY1951).Dezeaaltjes komenin
de Verenigde Staten algemeen voor en zijn zeer polyfaag (ROHDE &JENKINS
1957); in Europa was er slechts een melding van de aanwezigheid van deze
soort (DE MAESENEER 1961). De beschrijving en de afbeeldingen van wortels
aangetast door dezeaaltjes kwamen overeen met desymptomen diein Nederland werden waargenomen bij uien, suikerbieten en aardappelen. Voor het
symptoom van de korte, stompe en soms verbruinde wortels en zijworteltjes
is de aanduiding 'stubby root' (stubby = kort en dik, propperig, stoppelig)
algemeen gebruikelijk. Vooral bij aantasting van zeer jonge planten is de
schade in het gewas ernstig (o.a. wegvallen van kiemplanten).
Met het vinden van de samenhang tussen de slechte groei van verschillende
gewassen en T.teresindegrond werdeenreeksonderzoekingen begonnen om
informatie teverkrijgen over het gedragvan deaaltjes in degrond, deinvloed
van de grond op de aantasting en de bestrijdingsmogelijkheden. Met grond
uit plekken van een perceel waar aardappelen of suikerbieten ernstig waren
aangetast, overgebracht naar het laboratorium ofproefterrein, konden deverschijnselen aanvankelijk niet gereproduceerd worden. Bij bemonstering van
bakken waardebovengrond (ca.30cmdikte)doordezegrond wasvervangen,
Weeknaderhand T.teresslechtsineenvandezesmonstersuit deaangevoerde
grond nog in geringe aantallen aanwezig te zijn. Bij een volgende profielbemonsteringwerd deze soort in het geheelniet teruggevonden hoewel een gunstige waardplant (Alexandrijnse klaver) was geteeld. De aanwezige Tricho</orw5-populatieomvatteeen mengsel van T.primitivus en T.similis. In debovengrond washet aantal aaltjes echter relatief gering terwijl in de Iaag 30-40
cm onder maaiveld de hoogste populatie werd gevonden. Dit komt overeen
met het voorkomen van deze aaltjes in de grond elders (TACONIS & KUIPER
1964).
Ook bij potproeven traden aanvankelijk de veldsymptomen niet op. Later
was dit wel het geval wanneer de grond in veldconditie, b.v. in ringen, werd
genomen ofdoortoevoegingvanwatereerstenigszinswerd verdicht. Bijproeven met kleine hoeveelheden grond is een beter resultaat verkregen wanneer
organische stof en afslibbare delen door wassen uit de grond werden verwijderd.
Behalve ten aanzien van beschadiging van de ondergrondse delen van gewassen en daarmede verband houdende afwijkingen in de groei, isdeaanwezigheid van T. teresin de grond van belang als vector voor het overbrengen
van netu-virussen (nematode-tubular) waarvan in Nederland ratelvirus en
vroege-verbruiningsvirus vanbetekeniszijn.Zowel T.teresalsT.pachydermus
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zijn goedeoverbrengers van beidevirussen terwijl T.nanus waarschijnlijk een
zeer slechte is (VAN HOOF 1962, 1964, 1967). Het onderzoek van het vroegeverbruiningsvirus in erwten waaraan in Nederland veel aandacht is besteed,
heeft voor een groot deel betrekking op gronden waarin T. teresals vector
aanwezig is.Hetzelfde geldtvoor het resistentieonderzoek (HUBBELING 1963).
Deze virusbesmetting is vrij algemeen aangetrofien op sommige kavels met
lichte grond in de Wieringermeer en in de Usselmeerpolders tot dusverre
slechts incidenteel.
Bij het onderzoek op praktijkpercelen en proefvelden is de aanwezigheid
van netu-virussen nagegaan waarbij ratelvirus vanuit een grondbesmetting,
eveneensincidenteel, iswaargenomen bijaardappelen (1967),tulpen (1963)en
gladiolen (1965).
4.2. IDENTITEIT ENONTWIKKELINGSCYCLUS VAN.T.teres
4.2.1. Morphologische waarnemingen
De Trichodorus-soort in de mariene zandgronden betrof een nieuwe soort
dieals T.flevensisisbeschreven (KUIPER &LOOF1962).Indezebeschrijving is
reedsbij de laatste drukproef deaantekening toegevoegd dat deze aaltjes zeer
veel overeenkomst vertonen met de intussen verschenen beschrijving van T,
teres(HOOPER 1962). Bij vergelijking van het typemateriaal bleek T.flevensis
inderdaad een synoniem te zijn van T. teres (HOOPER, KUIPER & LOOF 1964).
In de populatie van de type-localiteit van T. tereszijn geen mannetjes aangetrofien. In die van T. flevensis(Wieringermeer) was dit in het bouwland
evenmin het gevaldoch welindewindsingelmet een begroeiingvan populier,
wilg,elsenIiguster.Ineentweetalpopulatiesvan T.teres bijdahliaenAlstroemeriaop percelen buiten depolderszijn mannetjes talrijk aangetrofien; nader
onderzoek toondeaan dat dezemannetjes als'Residualmannchen' beschouwd
kunnen worden (LOOF 1965).Deteelt van dahlia's op de Iandbouwgrond van
detypelocaliteit van T.flevensis gafweleenduidelijke toename van de aaltjespopulatie, evenwel zonder mannetjes. De invloed van de waardplant op het
voorkomen van mannetjes is dan ook niet waarschijnlijk zoals aanvankelijk
werd vermoed (KUIPER & LOOF1964).
Bij het onderzoek van de ontwikkelingsstadia van T.teresisuitgegaan van
een veldpopulatie van detypelocaliteit van T.flevensis.Bijdebeoordelingvan
de resultaten dient rekening gehouden te worden met de invloed die externe
omstandigheden (b.v.waardplant en temperatuur) en gebruiktefixatiemethodenopdeafmetingen vanaaltjes hebben (ROHDE& JENKINS1957,BIRD& MAY
1967, HOOPER 1969).Bij T.christieizijn aan dehand van deontwikkeling van
het geslachtsprimordium vierjuveniele ontwikkelingsstadia te onderscheiden
(MORTON & PERRY 1968). De resultaten bij een populatie van T. teresverzamelduitgrond,zijn samengevatintabel 21;demetingenzijnverricht na fixatie
en kleuring met orceine (SOUTHEY 1970). Uit deze gegevens zijn slechts drie
juvenielestadia teonderscheiden waarbij tevenseenverband met delichaamsMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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dan T.christieiwaardereproduktiebij20°Creedsachterwegeblijft (ROHDE&
JENKINS 1957)enkomtmogelijk meerovereenmet T.viruliferuswaarvermeerderingnogiswaargenomenbij5°Cmitseengeschiktevoedselbron aanwezigis
(PITCHER & MCNAMARA 1971).
Aanheteindvandeeersteontwikkelingscyclus ispergei'noculeerdaaltjegemiddeld(5herhalingen)eennakomelingschapvan42(34-49)aaltjes gevonden.
In hoeverre er bovendien nogeieren inde grond aanwezig zijn geweest isniet
bepaald. Aangezien op dit tijdstip geen aaltjes aanwezig waren die gerekend
zouden kunnen worden tot het 2ejuveniele stadium, isdit niet waarschijnlijk.
Twee a drie weken later zijn dezejonge aaltjes weerwel in relatief grote aantallen aanwezig wat waarschijnlijk verband houdt met het vrijkomen van aaltjes uit deeieren van devolwassen aaltjes van deeerste generatie. Dit zou betekenen dat ook bij T.teresde generatieselkaar snelopvolgen.

4.3. AARD EN SYMPTOMEN VANAANTASTING

Nadat ereen verband gevonden wastussen degroei van bieten en de populatevan Trkhodorusteresindegrond (KUIPER&LOOF1962)isgetracht informatie te verkrijgen omtrent de aard van deze aantasting in verband met de
symptomen bij gevoelige gewassen.
Bij het veldonderzoek was het steeds weer opvallend dat een betrekkelijk
gering aantal aaltjes in degrond dewortelsvan kiemplanten zodanig kan beschadigen dat dit bijvoorbeeld bij bieten reedsvoor het 'op-een-zetten' duidelijkeafwijkingen indebovengrondseontwikkelingvanhet gewas veroorzaakt,
veelalsamengaand metwegvallen van kiemplanten. Somsisdit waargenomen
bij een zeer geringe populatie in de bouwvoor (ca. 20 ex. per 500 ml grond)
waarbij in de aangrenzende ondergrond een groot aantal voorkwam (HIJINK
& KUIPER 1966);in andere gevallen lagdit aantal in de bouwvoor iets hoger
(35-50) metindeondergrond (tot 80cmdiepte)eenovereenkomstigeomvang
(35-90ex.).
Uit een reeks bemonsteringen uitgevoerd vanaf het zaaien van zomertarwe
bleek dat er aanvankelijk wel sprake isvan een zekere toename van de populatieinde bouwvoor, nl.van gemiddeld 125 (90-165) naar 325ex.(145-495),
dochdathetaandeelvolwassenaaltjes indepopulatie(gem. 14(9-16)%)geen
wijziging vertoont. Ongeveereen maand na hetzaaien,toen het gewasergoed
en gelijkmatig op stond, bleek de populatie nog ongeveer van.deze grootte te
zijn (gem.245(160-340)ex.)evenwelmeteen aanzienlijk groter aandeel (gem.
32%) volwassen aaltjes. Bij andere gewassen zoals gras varieerde dit aandeel
tussen 40en 70%. Paslater bij een grote toename van het aantal aaltjes in de
grond (ca. 1000ex./500 ml)daalde het percentage volwassen aaltjes tot ca. 9.
Uit deze gegevens blijkt dat de toename van de populatie aanvankelijk niet
een gevolg is van het vrijkomen vanjuveniele aaltjes uit overwinterde eieren
endat erreedssprakeisvaneenzekereverhogingvoordat reproduktie hieraan
bijdraagt. De grote aantallen aaltjes gevonden bij het onderzoek op het veld
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rondomhetwortelstelsel vanaangetastejonge bieteplantjes (KUIPER &HIJINK
1966)zijn dan ook niet teverklaren met reproduktie vandeaaltjes dieindeze
grond aanwezig waren ten tijde van hetzaaien. Bijeendergelijke concentratie
rond de (kiem-) wortels speelt de mobiliteit van de aaltjes in de grond blijkbaar een belangrijke rol; de resultaten van dit deelvan het onderzoek zijn samengevat in4.4.
Bij waarnemingen in het ondergronds laboratorium voor wortelonderzoek
te East Mailing bleken sommigewortelsvan appels teworden aangetast door
T. viruliferus (PITCHER& FLEGG 1965).Opvallend washet grote aantal aaltjes
rondom de wortelpunten in vergelijking met de gemiddelde populatie in de
grond ende snelletoename vandeaantallen. Het verdere onderzoek heeft op
overtuigendewijzehetverloopvandeaantastingopgehelderd;hieruitbleekdat
deconcentratie van Trichodorusopwortelpunten voornamelijk verband houdt
metdemobiliteitvandeaaltjesindegrondennietofinslechtsgeringematemet
devermeerdering (PITCHER 1967).
Wanneer de aaltjes bij de wortelpunt aanwezig zijn, is de beweeglijkheid
van Trichodorus nog groot in tegenstelling tot andere ectoparasitaire aaltjes.
Dit verklaart dat, hoewel in de aanhangende grond van aangetaste planten
een groot aantal aaltjes werd aangetroffen, bij onsonderzoek slechts incidenteel een aaltje op de wortels werd waargenomen, dat bovendien zeer spoedig
losliet. Bij wortels van kiemplanten op wateragar 1% in petrischalen (ROHDE
& JENKINS 1957) bleek de tijd dat geinoculeerde aaltjes de wortelpunten aantasten, slechts enkele minuten te bedragen. Wei volgden aantastingen elkaar
somssnelop. •
In vitro leverde dit niet desymptomen van aantasting in het veld op, waarschijnlijk omdat het aantal geinoculeerde aaltjes per wortelpunt daarvoor te
gering was. Inoculatie van T. teresin aaltjesvrije grond bij kiemplanten van
suikerbiet en uien veroorzaakte daarentegen weldeverschijnselen van 'stubby
root' (fig. 8).Dezekorte stompe worteltjes blijken geen wortelmutsje meer te
bezittenterwijl hetgroeipunt blijkbaar nietmeeractief is.Dezewaarnemingen
stemmen overeen met hetgeen is gevonden bij aantasting van de wortels van
bijvoorbeeld tomaat (ROHDE & JENKINS 1957)en veenbes (ZUCKERMAN 1961)
door T. christiei en appel door T. viruliferus (PITCHER 1967). De aangetaste
cellen betreffen voornamelijk de epidermis; bij sommige gewassen (biet,
Alexandrijnse klaver) heeft dit een donkerbruine verkleuring tengevolge, bij
aardappel isdit lichtbruin enbijuien blijft het tot vergelingbeperkt. Wanneer
men planten met dergelijke aangetaste wortels inwater plaatste bleek het merendeelvandezewortelsnietverdertegroeien.Deenkelewortelsdieweldoorgroeiden hadden verdereennormaal aanzien.
Bij aardappel ontstaan bij aantasting, naast afwijkingen bij de wortels,bovendien verschijnselen bij de ondergrondse ontwikkeling van de spruiten.
Hieropkomendanoppervlakkige,meestallanggerektevlekkenvannecrotische
cellenvoordieofaanleidinggeventotkrommingvandeStengeloftoteenreeks
overlangse scheurtjes in een verder rechte, meestal gedrongen Stengel of een
combinatievanbeideverschijnselen.
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FIG. 9. Inoculatie van 7". teres in grond rondom spruiten van aardappel (Maritta) bij ±
15°C; links controle, beide andere knollen dragen spruiten met aantastingssymptomen. Infectie bedroeg 50ex. per 250 ml grond.

gelijke necrosen en krommingen van ondergrondse stengeldelenzijn eveneens
waargenomen bij aantasting van deze planten door wortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne hapla)(J. H. Rothuis, pers. mededeling).
Deaantasting van deondergrondse spruiten van gladiool door Trichodorus
spp. is aangetoond aan de hand van de daaruit voortvloeiende besmetting
met ratelvirus. Aangezien ook T.teres een vector isvoor dit virus (VAN HOOF
1964)enhet ratelvirus inNederland bijaardappel eenbelangrijk grondvirusis
(stengelbont,kringerigheid) (ROZENDAAL 1947,ROZENDAAL& VAN DERWANT
1948),zijn depopulaties van T.teresdievoordeverschillende inoculatieproevanzijngebruikt,tevensgetoetstopdeaanwezigheidvanratelvirusmettabaksplanten (VAN HOOF 1968)en wanneer het resultaat negatief bleek te zijn, als
virus-vrij beschouwd. Bij aardappel werd geen verschil in symptomen op de
spruit waargenomen bij inoculatie van een besmette of onbesmette populatie.
In Engeland bleken door Trichodorus spp.aangetaste suikerbieten eveneens
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besmet te kunnen zijn met ratelvirus (GIBBS & HARRISON 1964) en hoewel de
opbrengst van dergelijke bieten beduidend lager (39%) kan zijn dan van gezonde bieten (HEATHCOTE 1965), is dit neven-facet van de aaltjesaantasting
daar in de praktijk van ondergeschikte betekenis bevonden (WHITEHEAD et al.
1971). Ook in Nederland is de overdracht van ratelvirus in de bieteteelt niet
van betekenis gebleken. De beschreven inoculatieproeven met T. teres bij suikerbiet en uien zijn uitgevoerd met populaties waarbij geen ratelvirus kon worden aangetoond. Hoewel aantasting van verschillende gewassen door T. teres
vergezeld kan gaan en op sommige percelen ook vergezeld gaat van overdracht
van grondvirussen, worden de beschreven symptomen bij jonge planten van
gevoelige gewassen veroorzaakt door T. teres.

4.4. INVLOED VAN DE BODEM OP DE POPULATIEGROOTTE EN ACTIVITEIT

VAN Trichodorus teres
4.4.1. Relatie tussendesamenstelling enstructuur vandegrond en aantasting
Op verschillende percelen in de polders, vooral in de Wieringermeer, was er
een duidelijk verschil in bodemtype tussen plaatsen waar het gewas slecht en
daar waar het goed groeide. Een slechte ontwikkeling van de planten treedt op
in banen of stroken waar vroeger kreken gelopen hebben, en opzandkopjes en
zandplaten. Hier blijkt de grond uit humusarm, kleiig ( 5 - 8 % lutum), zeer
fijnzandig wadzand (vlakvaaggrond, DE BARKER & SCHELLING 1966) te bestaan. Wanneer dit type grond duidelijk gelokaliseerd in het perceel voorkomt,
dan zijn de plekken met slechte groei eveneens scherp begrensd.
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en de afdeling Landbouwwetenschappelijk Onderzoek van de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders en later ook met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem
en Bemesting en de Stichting voor Bodemkartering, zijn de eigenschappen van
dezegrond nader onderzocht. Degegevensdie hierbij zijn verkregen in verband
met het optreden van Trichodorus teres zijn hieronder min of meer in chronologische volgorde samengevat.
In 1962 lietde groei van suikerbieten op een perceel pleksgewijs veel te wensen over; de beworteling toonde het aantastingsbeeld van T. teres, hetgeen
door onderzoek van de grond op aaltjes werd bevestigd. Opvallend was in dit
geval dat tussen een tweetal grote plekken met een slecht gewas een smalle
strook voorkwam waar het gewas goed groeide en de planten een normale penwortel ontwikkelden (fig. 10en 11).In deze strook leek de grond iets zwaarder.
De resultaten van het onderzoek van grond- en gewasmonsterszijn samengevat
in tabel 22.In overeenstemming met de veldwaarnemingen bevat de grond met
de goedgroeiende bieten meer lutum dan in de slecht-groeiende naastliggende
gedeelten. Deze resultaten stemmen overeen met soortgelijk onderzoek bij
slecht groeiende bieten ('Docking disorder') in Engeland (GIBBS 1959). Gezien
de grote besmettingskansen in de smalle strook op dit perceel, ishet opmerkelijk dat hierin toch geen Trichodorus is aangetroffen; blijkbaar hebben deze
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FIG. 10. Plekken met slechtgroeiende bieten met rechts een smalle strook waar het gewas
goed groeit.

li.tSV

FIG. 11. Bieten uit gewas fig. 10; links uit smalle strook met normaal groeiende bieten en
overigen uit beide afwijkende plekken in het gewas.
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TABEL 22. Resultaten van grond- en gewasonderzoek op perceel waar bieten pleksgewijs
slecht groeiden (fig. 10en 11)
Stand van het gewas
goed

slecht

75
770
296

20
69
10

aaltjesonderzoek
gemiddeld aantal aaltjes per 500ml grond
Pratylenchus
Tylenchorhynchus
Trichodorus
Hemicycliophora
Overige Tylenchida
Saprofage aaltjes

1.000
210
0
60
190
8.000

2.160
90
770
280
190
10.000

grondonderzoek
samenstelling in % stoofdroge
zand
lutum < 2fan
slib < 16/im
humus
CaC0 3

79,3
8,8
12,1
1,7
5,9

84,1
4,6
6,2
1,3
6,2

ontwikkeling gewas (juli)
doorsnede kop in mm
gewicht in g: blad
biet

grond

aaltjes zich in dezegrond niet kunnen ontwikkelen tot een aantoonbaar peil.
Ook bij het granulometrisch onderzoek van grondmonsters afkomstig van
percelen op Texelmet goedeen slechteplekken,o.m. in aardappelen,bleken
op degedeelten met een gezond gewas,ietshogerelutum- en humusgehalten
voor tekomen dan opplekken met eenslechtgewas.Deverschillen ingehalte
waren evenwelniet erggroot (CREMER 1965).
In een aantal gevallen van aantastingdoor T. teres isdesamenstellingvan
degrondonderzocht(tabel23).Indemonsters 1 t/m 10afkomstig uitdeWieringermeer, die bekend isom de vaak grillige samenstelling van de grond, is
hetopvallenddateenbeterestandvanhetgewasindemeestegevallensamengaat met eenwat hoger humusgehalteen altijd met een hoger gehalte aan lutum.Hetisduidelijkdaterindezegevalleneenverbandbestaattussenbodemtype endegrootte van de 7>/c/io^or«j-populatie. In de Noordoostpolder (nr.
11)ishetonderscheidinbodemtypenietduidelijk.Inhetalgemeenisdebouwvoor daar veelgelijkmatiger van samenstelling.Verschilinaantastingvanhet
gewaswordtdaarbepaalddoordematewaarindepopulatiezichheeft kunnen
verspreiden en opbouwenzonderdat het bodemtypenogeenbeperkendefactor vormt. De beide monsters uit de Braakman-polder (nr. 13)passen in de
reeksuit deWieringermeer, evenalsnr. 14afkomstig uit een warenhuis nabij
Leiden, waar anemonen afwijkingen vertoonden die verband hidden met de
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TABEL 23. Overzicht van de resultaten van granulometrisch grondonderzoek van monsters
afkomstig van percelen waar afwijkingen in degroei van gewassen optraden ten gevolgevan
aantastingdoor T.teres

Per.
ceel

Gewassi

sn

1 aardappelen goed
afw.
2 bieten
goed
afw.
3 bieten
afw.
4 bieten
afw.
5 aardappelen goed
afw.
6 aardappelen goed
afw.
7 biet
goed
afw.
8 biet
goed
afw.
9 biet
goed
afw.
10 uien
goed
afw.
11 biet
goed
afw.
12 uien
goed
afw.
13 bieten
goed
afw.
14 anemonen
goed
afw.
15 aardappel
goed
afw.

Gemiddeld
Granulometrisch onderzoek
aantal
gehalte in % van de droge grond
Trichodorus
lutum
slib si lt+zand
per 500ml
humus
CaC0 3
< 2iim
< 16/im > \6fim
grond
3
240
165
340
300
275
10
160
0
120
2
340
200
1.300
0
1.520
60
460
15
425
0
435
0
355
20
260
60
700

6,8
6,4
10,6
12,9
10,7
10,3
17,3
11,4
13,5
14,7
11,8
9,7
8,7
8,6
13,2
9,0
7,8
8,1
6,2
6,5
4,4
4,5
13,5
11,0
1,1
0,6
0
0

2,9
1,2
1,8
1,3
1,4
1,5
1,7
0,9
2,0
1,0
1,5
0,9
1,6
0,9
1,1
1,8
1,6
1,0
1,6
1,1
1,2/
1,1
1,8
1,0
2,7
2,2
6.5
3,3

6,6
3,0
7,4
4,7
4,3
5,7
16,1
7,1
17,0
7,0
11,6
7,2
9,8
4,8
11,1
7,1
10,9
3,6
6,5
6,4
10
10
11
9
7,5
6,6
5
4

10,9 '
4,9
11,0
7,3
6,8
8,2
24,7
10,5
24,9
9,8
17,0
10,0
11,0
6,5
15,0
8,0
15
5
8,9
8,6
13
13
12
10
12,4
10,6
5
4

79,4
87,5
76,6
78,5
81,1
80,0
56,3
77,1
59,1
74,4
69,0
78,3
79,0
83,5
71
81
76
86
82,6
82,9
82
81
73
78
82,9
85,5
89
93

aanwezigheid van Trichodorus spp.,waaronder T.teres.Het monster nr. 15 is
afkomstig uit de Horstermeer. In dit geval is het gehalte aan organische stof
mogelijkvaninvloedopdeaanwezigheidvanTrichodorus-aaltjes(vnl.T. teres).
Uit dezeen andere gegevens (CREMER 1965)kan worden geconcludeerd:
a. de pleksgewijs slechte groei in verschillende gewassen verband houdende
metdeaanwezigheidvan T.tereskomtindejongepoldersvooropgronden
metminderdan 12%afslibbaar, overeenkomendmet 8% lutum ( < 2pm),
en 2%humus.
b. hoelagerhetgehalteafslibbaar (hetpercentagehumusisdoorgaansallaag)
desteernstigerenveelvuldigertreedtschadedoor T.teresinvatbaregewassenop.Erzijn geenwaarnemingen van gronden beneden 5% afslibbaar.
c. Hoeweldeaantastingjuist opdedrogerezandigegedeeltenvandepercelen
64
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optreedt, komt dezevooral in een koud en nat voorjaar in de slechte groei
van gevoelige gewassen tot uiting.
Uit orienterend onderzoek (BOEKEL 1961)wasreedsgebleken dat de grondwater-lucht-verhoudingen op T-zieke plekken bepaald niet ongunstig waren.
In 1963isopenkele percelen waar T-ziekte optrad in suikerbieten en aardappelen,eenonderzoek ingesteldzowelnaarhetvoorkomenvan T.teresalsnaar
de samenstelling en structuur van de grond aan de hand van grondmonsters
genomenuitdewandvanprofielkuilen gegravenopplaatsen inhetgewaswaar
hetgoedenslechtgroeide.
Dit islaagsgewijze (0-6,6-12,12-18, 18-24en24-30cmondermaaiveld)
uitgevoerdomnategaanofdeverschilleninpopulatiegroottevan T.tereszoals
die bijvoorbeeld gevonden zijn in relatie met de afwijkingen van de wortelontwikkeling van aangetaste suikerbieten (KUIPER & LOOF 1962), verband
houden met structuurverschillen indegrond. Deresultaten van dit onderzoek
zijn samengevat in tabel 24. Het granulometrisch onderzoek van de grondmonstersuit beidebietepercelen bevestigdehetverband tussen het gehalte aan
afslibbare delen en deaanwezigheid van T. teres. Ophet perceel met aardappelen zijn de verschillen in het gehalte aan afslibbare delen tussen plaatsen
waar de stand van het gewas goed of slecht is, geringer; beide monsterseries
zijn dan ook besmet met T. teres(respectievelijk gemiddeld 113 en 154exemplaren). Er isevenwel een duidelijk verschil in de aantallen Trichodorus in de
verschillende lagen van beideprofielen. In de reeksuit het goed groeiendegewas aardappelen zijn de aantallen per laag nagenoeg gelijk, doch in de serie
waar afwijkingen in het gewas optreden, iseen duidelijk maximum aanwezig
indelaag6-12cm.Deafwijkingen bijdeaardappelen ('stubby root' enkrommingen en verbruiningen van de Stengels) treden juist in deze laag met veel
Trichodorus op.
Uitdegegevensvanhetgranulometrisch onderzoek komt tevensnaarvoren
dat tussen 'goed' en 'slecht' niet alleen een verschil is in het gehalte van de
grond aan lutum doch ook in de samenstelling van de grovere fracties. De
monsters'goed'hebbeneenhogergehalteaan silten/offijn zandtegenovereen
lager gehalte aan grof zand in vergelijking met de bijbehorende monsters
'slecht'.
Uiteraard kunnen dezeverschillen ook invloed hebben opde structuur van
degrond. Het porievolumevandegrond verschilt indeonderzochte profielen
inhetgoedenslechtgroeiend gewasweinigofniet.Dehoeveelheidwaterdiein
de grond van de bemonsterde laag tussen pF 2,0 (veldcapaciteit) en 4,2 (verwelkingspunt) aanwezigkanzijn, isdoorgaansgroteringrond waar hetgewas
goed groeit (tabel 25A), maar een verband met schade door T. teresis niet
waarschijnlijk gezien perceel 3 'afwijkend' en perceel 1'goed'. De grond uit
hetgoedgroeiendegewasheeft bijveldcapaciteit eenhogervochtgehalte (tabel
25B)hoewelhetluchtgehaltedan slechtsnetvoldoende is.Bijhetverwelkingspuntiseenkleinerverschilinvochtgehalteaanwezig.
Het verschil in vochtgehalte involume-% tussen pF 1,0 en 2,0en tussen pF
2,0en4,2geeft eenbenadering vandehoeveelheid porien indegrond metresKieded. Landbouwhogeschool Wageningen77-4(1977)
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TABEL 25. Overzicht vanenkele eigenschappen vandegrond indebemonsterde laag(0-30
cm) afgeleid van de resultaten van het structuuronderzoek van de grondmonsters uit de
profielkuilen indeproefplekken openkelepercelen waar pleksgewijze degroeivanhetgewas
afwijkt inverband metaantastingdoor T. teres
Stand vanhetgewas
Perceel
goed
A. Beschikbare hoeveelheid water (inmm)vandegrond tussen pF2,0en4,2
1
50,4
2
61,6
3
63,3

afwijkend
31,3
45,7
51,2

B.Volumepercentagevocht enlucht bij veldcapaciteit (pF2,0)enverwelkingspunt (pF4,2)
pF
vocht
lucht
vocht
lucht
1
2,0
24,9
16,6
15,1
26,4
4,2
8,1
33,4
4,6
36,9
2
2,0
27,6
22,0
21,2
28,7
4,2
7,1
42,5
6,0
43,9
3
2,0
31,4
16,5
21,3
25,4
4,2
10,3
37,6
4,2
42,5
C.Hetverschilinvochtgehalte(involume%)tussen enkelepF-waarden vandegrond
pF-trajekt
1,0-2,0
2,0-4,2
1,0-2,0
2,0-4,2
1
11,7
16,8
22,1
10,5
2
15,7
20,5
25,0
15,2
3
11,5
21,1
19,5
17,1

pectievelijk een grootte tussen 30en 300pm enkleiner dan 30ym. Uitdeze
afgeleide gegevensvanhetstructuuronderzoek (tabel 25C)blijkt datingrond
uitdeplekkenmeteenafwijkend gewaseengroterehoeveelheidporien >30ym
aanwezigisdanwaar deze gewassen goed groeien.Indemonsters'goed'van
de percelen 1 en3isgeen T.teresaangetroffen; inhetmonster vanperceel2
wasditwelhetgeval(tabel24).Waarschijnlijk ligttussen 11,7en 15,7volume-%
porien >30//mdebegrenzing waarboven dezeaaltjes eenzodanigeactiviteit
kunnen ontplooien dathunaanwezigheid blijkt. Dezewaarnemingen sluiten
aanbijde resultatenvanonderzoekinEngeland (WALLACE 1958,1963),waarbij bleek datdemeeste wortelaaltjes zich het snelst indegrond kunnenverplaatseninporienmeteengroottetussen 30en 100ym. Ditbetreft poriendie
hun water verliezen tussenpF 1,5enveldcapaciteit (pF 2,0).
Het structuuronderzoek heeft geen aanknopingspunten voordeverschillen
in Trichodorus-populatie inde bodemlagen bijdeaangetaste suikerbietenen
aardappelen,opgeleverd.
Uit de resultaten van het onderzoek over de aantasting van appelwortels
door T. viruliferus is gebleken dat de beschadiging van wortelpunten voornamelijk afhangt vande mate waarin deze aaltjes de wortelpunten bereiken
(PITCHER 1967).Bijhetonderzoek isdaarom vooral aandacht besteed aan de
ecologische factoren indegrond dienaast deaanwezigheid van T. teres ook
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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de mobiliteit van deze aaltjes kunnen beinvloeden. Daarbij is aangeknoopt
bijde resultaten van dereedsgenoemde onderzoekingen van WALLACE(1963)
die,tenaanzien vandemobiliteit vanaaltjes indegrond,ineendrietal punten
kunnen worden samengevat t.w.:
1. debeweging van aaltjes ishet grootst in grondporien met water gevuld op
veldcapaciteit vandegrond;veelvuldigeneerslagofberegeningopeengoed
doorlatendegrondverhoogt aaltjesactiviteit.
2. de afmetingen van de meeste planteparasitaire aaltjes zijn zodanig dat zij
zich het snelst kunnen bewegen door porien inde grond varierend van 30100(im.
3. wanneer bovengenoemde vochtcondities in de grond samengaan met voor
deaaltjes optimale temperatuur,heeft dit maximaleactiviteit vande aaltjes
tot gevolgen daarmedeeen maximale kans op schade in het gewas.
Deze factoren kunnen worden beinvloed door allerlei andere zoals bijvoorbeeld aaltjes-predatoren, zoutconcentratie van het bodemvocht en door plantewortelsofmicro-organismen afgescheiden stoffen.
4.4.2. Mobiliteitvan T.teres indegrond
Voor het verkrijgen van gegevens over de verplaatsing van T. teresin de
grond, isin een aantal proeven gebruik gemaakt van plasticcilinders meteen
doorsnede van 10cm en 5cmhoogte. Door deze ringen opelkaar te plaatsen
enmet kleefband vast teplakken enmet grond tevullen, zijngrondkolommen
verkregen waarvan de onderzijde werd geplaatst op een vochtige doek of poreuze baksteen in een laagje water. Met deze werkwijze, overeenkomend met
dietoegepastdoor Luc(1961)bijsoortgelijkonderzoek,werdeengoedevochttoestand vandegrond verkregen. Erissteedseen bemestinggegevennaar rato
van 500kgN.P.K. 12-10-20perha.Deverticale verplaatsing vanaaltjes isnagegaan door aanheteindvandeproef dekolommen weerinstukken van 5 cm
hoogte teverdelen en te onderzoeken.
proef\
Hierbij zijn kolommen van 5ringen gemaakt. Deondersteringwerdgevuld
metgrond afkomstig vaneenplekopeenperceelwaarinernstigemateaantastingdoor T.teresoptrad. Degroottevandepopulatiewasgemiddeld perring:
Trichodorus teres 800, Pratylenchus neglectus610, Tylenchorhynchus dubius
200, HeteroderaAarven 70 (H. avenae,geen cystebepaling verricht), overige
Tylenchida 430 (Paratylenchus sp., Rotylenchussp., Hemicycliophora sp. en
Criconemoides sp.)en saprofage aaltjes 4.720.Degrond in de overige ringen
was van dezelfde plek afkomstig, doch door een warmtebehandeling (2 uur
60°C)aaltjesvrij gemaakt; nadezebehandeling isdegrond tweemaanden opgeslagen geweest.Opdezekolommen zijn driegewassen geteeld (suikerbieten,
afrikaantjes (Tagetespatula), zomergerst), terwijl een kolom braak werd gelaten.
Eenovereenkomstige reekscilinders,nietmet gewassen beteeld, werdbegoten met water dat had gepercoleerd door grond waarop de bovengenoemde
68
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gewassen geteeld werden ofdie braak wasgelaten. Dezegrond was afkomstig
uit dezelfde voorraad alswaarmedede bovenste vier ringen van deandereseries waren gevuld en dus aaltjesvrij. De gewassen zijn gelijktijdig gezaaid en
hadden eengelijkeontwikkeling. Iederekeeralsvochtnodigwasomdegrond
in dezelfde vochttoestand te houden als in de beteelde kolommen, werd opnieuw percolatiewater verzameld. Voor de vochtvoorziening van de beteelde
kolommen werd naar behoefte leidingwater gebruikt. Op 23-8-1963 is deze
proef begonnen en 10weken later beeindigd. Deresultaten van het onderzoek
opaaltjeszijn samengevatintabel26.Hieruit blijkt:
1. P. neglectus is nagenoeg niet omhoog gekomen; in de onderste ringen bij
zomergerstenbraak ishet aantal aaltjes opvallend Iaag.
2. T.dubius toont weleen,zij het noggeringe,opwaartse migratie:bij hetgewaszomergerst (waardplant) houdt dit tevensverband met de reproduktie
vandezeaaltjesopdewortels.
3. delarvenvanhethavercystenaaltje (H.avenae) vertonen eenopwaartsemigratiedie bij het gewaszomergerst geringer lijkt omdat een groot deel van
de larven dewortels van deze waardplant zijn binnengedrongen.
4. deopwaartsebewegingvan T.teresneemtinvergelijkingmetdevorigeaalTABKL26. De mobiliteit van T. teres en andere wortelaaltjes vanuit besmette ondergrond
(20-25cm)naar onbesmette bovengrond (0-20cm)bijteelt vanenkelegewassen ofdoor toevoeging van percolatie-vocht gewonnen bij teelt van deze gewassen in zand. Aantal aaltjes
per ring (393ml)
1 = suikerbiet
p = percolatie-vocht
2 = afrikaantjes
g = gewas
3 = zomergerst
+ = gemiddeld minder dan 1 ex.
4 = braak
. = niet aangetroffen
Pratylencflus neglectus

Diepte

P
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25

2

1

incm

g

#

.

1

12

.

#

P

.
,
•

Tylenchorhynchus duoius

3

4

g

P

•

• "
• •

1
4

1

g

.

P

1
g

P

.
+ 3 + 4 2 22
. + + 3 . 4 5 186
. . . 5 . 4 9 710
+ 2 6 14 5 7 38 585

+
.
.

70
33
13
12

14
39
28
14

35 8 30
34 38 4
21 26 2
24 16 9

20-25

58

85

63

185 128 27

P

g

P

367 100 83 118 85 220 775

Heterodera-larven
33
29
21
16

g

4

3
g

1.028 1.622 1.297 1 1.155 347 288 635

0-5
5-10
10-15
15-20

P

2

g

1
2
2
7 16

103 60

Trichodorus teres
8 47 7 2 +
3
21 41 3 4 18 12
13 17 4 7 6 18
12 4 10 27 14 44

2 1
6 +
3 8
9 136

30 68 165 105 214 203 440 652 235
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2
3
2

+
2
1
5
80
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tjes, een positie tussen 2en 3in; reproduktie heeft er blijkbaar nog niet in
duidelijke mate plaatsgevonden.
De sterke verticale mobiliteit van Heterodera-\ar\en is reeds gemeld door
OOSTENBRINK (1950) en PETERS (1953), beiden voor H. rostochiensis. Bij het
veldonderzoek iseen overeenkomstig gedrag bij bietecystenaaltjes (H. schachtii)geconstateerd. Demigratievan T.teresindekolommen waarbij erinvloed
van eengewasis(1, 2en 3)ismogelijk ietsgroterdan dieindekolom 'braak'
watzoukunnen duiden opeenactiverende invloed vanwortelexudaten. Overeenkomstige resultaten meldt Luc (1961)voor Hemicycliophoraparadoxa met
gierst.
proefl
Inhetvoorjaar van 1964isopdezelfde wijzealsbijproef 1 deverticale mobiliteit van T.teresnagegaan, waarbij deaaltjesvrije grond indekolommen is
verdicht door aanstampen ofdoor tijdens het vullen van dekolom regelmatig
een kleine hoeveelheid water aan de ingebrachte grond toe te voegen. De kolommen zijn buiten onder glas geplaatst en een week later met suikerbieten,
var.KleinWanzleben E,ingezaaid.
In het gewastraden geenopvallende groeiverschillen op.In detweede helft
van augustus isde proef afgewerkt waarbij bleek dat in de series gevuld met
door water verdichte grond vertakking en 'stubby root' van de wortels reeds
optrad indetweedering(5-10 cmonder 'maaiveld').Devertakte wortelswaren evenwel langs de wand verder naar beneden gegroeid met opvallend veel
fijne zijworteltjes waarvan een deelmet verbruinde punten. Uit de resultaten,
samengevat in tabel 27,blijkt dat wanneer de grond door watertoevoeging is
verdicht, een grotere 7ri'c/iofiforu.s-populatie hoger in de grond voorkomt dan
wanneer de grond isaangestampt. Dit gingsamen met afwijkingen in de beworteling.
proefl
Omde invloed van de grondsoort, met name het gehalte aan lutum (afslibbare delen), op de verticale mobiliteit van T. teresna te gaan is op dezelfde
wijze en gelijktijdig met proef 2een tweetal reeksen kolommen klaargemaakt
metdezelfdegrondenT,/eres-populatieindeonderstering.Devieraansluitende ringen werden gevuld met aaltjesvrije grond. In de eerste reeks werd hiervoor mariene zandgrond ( ± 6% afslibbaar) gebruikt afkomstig van een perceelwaar schade door T. teresveelvuldig in gevoelige gewassen optreedt. De
tweede serie is gevuld met grond ( ± 9% afslibbaar) van een perceel waar
schade minder frequent en milder is en dan meestal alleen in de gevoeligste
gewassen (biet, ui). Uiteraard is deze iets zwaardere grond ook iets vruchtbaarder en geeft zonder meer reeds een betere groei van het gewas, hetgeen
ook in deze proef tot uiting kwam. In beide objecten zijn in de beworteling
geen opvallende symptomen van aantasting waargenomen.
Uitderesultaten vanhetaaltjesonderzoek (tabel28)blijkt datdebesmetting
indelichtegrond inovereenstemming met ditwortelbeeld, lichtenvrij gelijk70
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TABEL 27. Invloed van verdichting van de grond op de verplaatsing van T. teresvanuit besmette ondergrond (20-25cm) naar onbesmette bovengrond (0-20 cm) bij teelt van bieten.
Aantal T. teresper ring
Grondverdichting
door aanstampen

Diepte incm

met watertoevoeging

a

b

gem.

a

b

gem.

0-5
5-10
10-15
15-20

40
50
110
310

60
90
180
400

50
70
145
355

80
240
170
130

90
200
170
90

85
220
170
110

20-25

430

380

405

250

230

240

matigverdeeld is.Demigratie blijkt in de ietszwaardere grond veel geringer
tezijn.IneendergelijkegrondzaldeomvangvandeTriclwdorus-populatievan
de grond groter moeten zijn voor een bepaalde mate van wortelbeschadiging
dan ineen grond waarin deaaltjes zich beter kunnen verplaatsen enisook de
ontsnappingsmogelijkheid voor nieuwe zijwortels groter. Het regeneratievermogenvanhetwortelstelselisinditverbandvanbetekenisvoordegevoeligheid van het gewasvoor schade.
proef4
Bijdezeproefzijn kolommenvan4ringengevuldmetvoor T.teresgunstige
grondengeplaatstopporeuzebakstenen,diemetdeonderzijde inwaterwaren
geplaatst.IndegrondgafditeenvochtverloopvanpF2,2naar2,0(percentage
vocht resp. 17,4en 23,8).In deze kolommen ishet gedrag van T. teres nagegaandooruittegaanvaneenkolomgeheelgevuldmetbesmettegrond,inver-

TABEL 28. Invloed van dezwaartevandegrond opdemobiliteitvan T.teresvanuit besmette
ondergrond (20-25cm) naar onbesmette bovengrond (0-20 cm) bij teelt van bieten. Aantal
T. teresper ring
Zwaarte van debovengrond (0-20
6% afslibbaar

Diepte in cm

cm)

8,6% afslibbaar

a

b

gem.

0-5
5-10
10-15
15-20

40
30
30
30

50
. 20
30
10

45
25
30
20

5
8
0
1

3
6
0
1

4
7
0
1

20-25

100

80

90

150

80

115
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a

b

gem.
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TABEL 29. Overzicht van de verticale verspreiding van T. teresvanuit besmette grond aangebracht op verschillende plaatsen in een laag van 20 cm dikte, die gedurende 6 maanden
beteeld werd met afrikaantjes (Tagetes patula); vochtgehalte van de grond tijdens deze
proefperiode omstreeks veldcapaciteit (pF 2,2-2,0). x = plaatswaar besmetting van T.teres
is aangebracht
Herkomst
grond

H

B

Gemiddeld aantal T. teresper ring

Diepte
kolom

a

b

c

d

e

0-5
5-10
10-15
15-20

x
x
x
x

220
210
230
580

30
75
440
x2.330

60
205
x500
120

140
x330
190
80

xl70
225
315 .
400

0-5
5-10
10-15
15-20

x 105
x 325
xl.555
x 985

145
285
1.535
xl.285

10
35
x325
40

90
xl60
105
75

x405
220
825
385

gelijking met kolommen met slechtseen besmette ringopverschillende hoogten. Van tweeplekken isgrond gebruikt (H en B)met gemiddeld resp.630en
995aaltjes per ring;gedurende 6maanden (van 10-9-1968tot 15-3-1969)hebben hierop afrikaantjes {Tagetespatula)gegroeid. In de groei van het gewas
zijn geen waarneembare groeiverschillen opgetreden terwijl de beworteling
evenmin opvallende verschillen vertoonde. De resultaten zijn samengevat in
tabel 29.In dekolommen a diegeheelwaren gevuld met besmette grond, was
inallelageneenpopulatieaanwezigmeteengroteraantalaaltjesindeonderste
ring(H)ofindelaag 10-20cm(B).Bijeenbesmettingindeonderste ring(kolommen b) ontstond een dergelijke verdeling eveneens. In de kolommen cen
d, waar de Trichodorus-besmettmg steeds een ring hoger is aangebracht, was
depopulatie aan heteindvandeproefgemiddeld lager.Weihadden de aaltjes
zichover de gehele kolommen verspreid maar de verschillen tussen de populates inde ringen zijn klein.Indekolommen (e)waardebesmetting indebovenste ringen isaangebracht, lag het aantal aaltjes aan het eind van de proef
hoger met een tendens tot een verdeling alsin dekolommen a.
4.4.3. Nadereanalyse vanhet verband tussende granulaire samenstelling en
structuurvandegrondenhetvoorkomen vanT.teres.
Inaansluiting opdezeervaringen,metnamebijproef 3,isaandacht besteed
aan het effect van grondverbeteringen op de aanwezigheid van T. teres.Van
een tweetal van deze grondverbeteringen is in tabel 30 een overzicht gegeven. Het betreft percelen waar bij de ontginning of kort daarna een zandige
bovengrond isvervangendoordieperliggendezwaardere grond.
Op perceel A is dit gebeurd door diepspitten. Op het betreffende perceel
wigdedelaagzwaarderegrondevenweluittoteendikte,waarvanhetnietmeer
loonde deze omhoog te brengen. Op het goede gedeelte was een dik pakket
zwaardere grond omhoog gebracht, waarbij zowelde bouwvoor, die humus72

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen77-4 (1977)

TABEL 30. Voorkomen van T. teresin grondmonstersvan een tweetal percelen waar grondverbetering istoegepast
Grondonderzoek is alleen verricht bij die monsters
waarvan het resultaat isvermeld
-a
ca
granulometrisch onderzoek

Gewas: suikerbieten
monstername: 14-8-1964
stand
fif»iiro c
gCWda

aantal
monsterdiepte T.teresper
incm
500ml
grond

3

N

cf

a u r«
u
•<

3
J3

fractiesi in°/0 mineraledelen
O

3.

E
a.

£
a.
o

V

"7

)k

E

A. perceel K diepspitten
0-15
5
goed
15-20
10
>20
20
1.515
0-15
slecht
830
15-20
425
>20
0-15
170
matig
15-20
255
>20
865
B.perceel Bdiepploegen
goed
0-20
0-20
matig
0-20
goed
0-20
matig

0
95
0
45

E
a.
O
©

E
3.
O

E
a.
o

j

in
©

A

1,8

8,6

16

74

14

4

13

51

17

1

1,4

8,2

14

76

13

3

16

53

14

1

0,6

7,3

9

83

8

2

6

66

17

1

1,1 13,2
1,8 9,0
1,7 11,0
1,2 4,0

15
8
12
11

71
81
75
84

13
8
10
9

29
14
23
16

45
49
45
45

8
25
17
26

1
2
1,5
1,5

4,5
2
3,5
li

rijker is, als de aangrenzende ondergrond nagenoeg gelijk van samenstelling
bleken.Voor T. teres zijn demilieu-omstandigheden blijkbaar ongunstig; het
gewas, suikerbieten, groeide zeer goed met een normale beworteling. Op het
gedeelte waar geen grondverbetering kon worden uitgevoerd, traden in zeer
ernstige mate afwijkingen indit gewasopverband houdend met de aanwezigheid van een grote populatie van T. teres.Tussen het goedgroeiende en het
slechte gewaskwam een strook voor waar de stand van het gewasmatigwas.
Hier is slechts een dunne laag zwaardere grond bovengebracht waarbij met
ploegen, gezien de aanwezigheid van dunne schiyngelegen zandlaagjes in de
bouwvoor, somsietsvan dezandigeondergrond wordt meegeploegd waarvan
de granulaire samenstelling overeenkomt met de bouwvoor van de slechtgroeiende bieten.
Deze verschraling van de bouwvoor heeft blijkbaar een voor T. teresreeds
enigszins gunstig milieu geschapen. Bij vergelijking van de resultaten van het
granulometrisch onderzoek dat van enkele monsters isverricht, dient menrekening te houden met deze ongelijkmatigheid in de bouwvoor.
Op perceel B is de grondverbetering uitgevoerd door de zwaardere grond
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metdiepploegen naarboventebrengen.Ditginguiteraard meteenzekeremate
van menging gepaard. Aangezien dit perceel reeds gedraineerd was en de
drainreeksen intact gelaten zijn, isde grond boven de drains in de bouwvoor
lichter gebleven dan t'ussendedrains.Degroei van de suikerbieten lietvooral
boven de drains nog enigszins te wensen over, hetgeen in voorgaande gewassen (graan, aardappelen) niet het geval geweest was. Het groeiverschil op dit
perceel was vermoedelijk overwegend te wijten aan de aanwezigheid van bietecystenaaltjes (Heterodera schachtii).Daarnaast blijkt de populatie van T.
tereszich in de lichtere gedeelten wel te hebben kunnen handhaven in tegenstellingtot waardegrondzwaardergeworden is.Deaantallen ervan zijn evenweltekleinomernstige afwijkingen bijbieten tekunnen verklaren;dewortels
hadden ook meerhet 'baardige' uiterlijk, bekend van aantasting door het bietecystenaaltje.
Het betrekkelijk geringe aantal exemplaren van T. teresin overigens voor
deze aaltjes geschikte grond en de groei van een geschikte waardplant houdt
mogeiijk verband met concurrentie van de Heterodera-larven. Een overeenkomstigewaarnemingisgedaan bijbietenopeenperceelwaarzowel Meloidogynenaasi als T. teres in degrond voorkwamen. Op het gedeelte van het perceel met voor T. teres gunstige grond domineerde de aantasting door deze
aaltjes boven diewelkedoor M. naasi teweeggebracht werd. Daarbuiten was
T.teres nauwelijks aanwezigen kwamdeslechte stand van het gewasvoorrekening van aantasting door deze wortelknobbelaaltjes.
Onderlingeconcurrentie vanaaltjes bijaantastingvaneengevoeliggewas,is
bijvoorbeeld eveneens gebleken bij veldwaarnemingen en proeven met Heteroderatabaccum en Pratylenchus penetrans-f Tylenchorhynchus claytonibij
tabak (MILLER&WIHRHEIM 1968,MILLER 1970).
In 1966isoverdeinvloed vandegrond opdeaanwezigheid enactiviteitvan
T. teresnader onderzoek gedaan in samenwerking met de heer R. K. Koopmans (Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsvraagstukken).Erisvooral aandacht besteed aaneentweetalpercelenwaardelichtebovengrond door bekleien verzwaard was.Hierbij washetperceeldat intabel30
onderAreedsisbeschreven.Inditjaarwerdhetperceelmettulpen(+ grasals
nateelt)en vlas(met luzerne onder dekvrucht) beteeld. Bijorienterend onderzoek injulibleek T.teresindebouwvoornietofslechtsingeringematevoorte
komen. In de lichte ondergrond was dit daarentegen wel duidelijk het geval,
hetgeenenigszinsafhankelijk bleekvandediktevandeopgebrachtezwaardere
grond; bij eendiktevanongeveer 30,25en20cmbedroegdit resp.60,240en
900aaltjes per 500ml grond.
Inaansluitinghieropzijn op 12augustuswaarnemingenverricht waarbij het
profiel is beschreven, grondmonsters zijn genomen voor granulometrisch en
aaltjesonderzoek en ringmonsters voor pF-onderzoek. Bovendien zijn monstersgenomenvandegrondinnatuurlijke liggingomslijpplaten tekunnen maken geschikt voor het doen van porientellingen. De resultaten van het onderzoekzijn samengevat intabel 31,waarbij debodemkundige gegevenszijn ontleend aan bovengenoemd verslag (KOOPMANS 1966). De aanwezigheid van T.
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TABEL 31. Overzicht vanprofiel- en grondonderzoek in verband metdezwaarte van de
grond enhetvoorkomen van T.teresopeen perceelwaar bij grondverbetering in afnemende
matelutumarme bovengrond isvervangen door lutumrijkere grond
WK5

Profielnr.
grondverbetering
gewas(sen)

sterk bekleid

WK4

WK3

matigbekleid

tulp/gras

licht bekleid

vlas/luzerne

niet bekleid

vlas/luzerne

suikerbiet

Profiel en aantal T.teresper 500ml grond.

7". tares

tiib

T. teres

nib

T. teres

ji.b

T. teres

50

1.085
16%

195

+

8%

10
465

16%

20%

820
a

1.455

1.465
+
1.995

30
240

—\-_

7%
6%

365

90

7%

40

6%

35

55

60

r

* • • . * + • • • •••••n

10%

cm

a=wortelgrent

b=ploegzooltje

C=grantwoelan

Grondonderzoek; gehaltein%van de droge grond.
bemonsterde
laagincm

0-30

35-80

0-25

humus
CaCOj
slib
< 2/im
2- 16 jim
16- 50 nm
50-105urn
> 105 txm

2,6
10,3
20
17
7
20
45
12

1,1
6,6
7
6
1,5
8
65
18,5

1,9
7,7
16
14
5,5
15
54
14

25-65
0,7
6,6
7
5
2
7
59
27,5
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0-20
2,0
7,4
16
12
5
14
52
17

20-70
0,7
6,5
6
5
1,5
5
61
27

0-35

35-55

1,5
6,0
8
7
1
12
50
30

0,1
4,8
6
6
0,2
10
45
39
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teresblijkt bijdezebemonsteringmeeralgemeendanbijdevorige,watverband
houdt met de ontwikkeling van de groenbemestingsgewassen (gras.luzerne),
diealsjong gewas een gunstiger waardplant zijn dan dehoofdgewassen (tulp,
vlas).
In het profiel WK 5is een geringe populatie aanwezig zowel in de ondergrond als, in mindere mate, in de bouwvoor. Op een naburig perceel (gewas
suikerbiet) met een overeenkomstige grondsituatie, was de Trkhodorus-populatie tot beneden het aantoonbare peil teruggelopen. Dat deze aaltjes toch
aanwezig waren bleek op dit perceel in een aangrenzend gewas erwten waar
pleksgewijze in ernstige mate vroege verbruining optrad. Deze waarneming
komt overeen met waarnemingen elders waar onder een zware bovengrond
somseendunnelaagzandvoorkomt,waarin T.teresaanwezigisendezevirusziekte in erwten overbrengt (VAN HOOF 1967). Een zodanige verzwaring van
de bovengrond dat deze ongunstig isvoor T. teresbehoeft dan ook geenszins
teleiden tot een bestrijding vandoorditaaltje overgebrachte virussen. Bovendien iseen zeer geringe populatie die niet aantoonbaar isbij de gebruikelijke
wijze van grondonderzoek, voldoende voor de virusoverdracht.
Naarmatedediktevandezwaarderebovengrond afneemt, WK4en5, neemt
zowel in de ondergrond als in de bovengrond de Trichodorus-popu\at\e toe.
Opvallend isdat in profiel WK 3deplanten dezandige ondergrond in sterke
mate bewortelden, hetgeen gepaard ging met een groot aantal aaltjes. Op het
niet bekleide gedeelte van de kavel isgeen onderzoek gedaan. Op een nabijgelegen kavel(C),waar zoweldebouwvoor alsdeondergrond bestaat uitvoor
T. teresgunstige zandgrond en waar alleen tot ongeveer 50cm diepte is gewoeld, werden bieten ernstig aangetast door T. teres.De gegevens van het
onderzoek opdit perceel zijn ter vergelijking vermeld.
Uitdezegegevensvanhetgranulometrischonderzoek bleekwederomdatde
aanwezigheid van grote populaties van T. teresvooral gronden betreft die 5 8% lutum, overeenkomend met 8-12% slib, bevatten. Daarbij bestond de
zandfractie in hoofdzaak uitfijnzand met een top tussen 50en 105 jim. Deze
granulaire samenstelling is bepalend voor de fysische eigenschappen van de
grond en o.a. voor deporiegrootte van 30-90 fim. Gezien deactiviteit van T.
teres,geeft een klein verschil van enkele procenten lutum op deze lutumarme
mariene zandgronden grote en doorslaggevende verschillen. Dit is eveneens
tot uitinggekomen in het verloop van degevonden pF-curves (fig. 12)van de
ringmonsters uitdeprofielen beschreven intabel 31 (KOOPMANS1966).Vooral
tussen pF 1,5en2,0ishetverschilinvochtgehaltetussenlutumarmeen -rijkere
grond opvallend.
Uit de fysische beoordeling van de bodemprofielen kwam naar voren dat
dezevoornamelijk bestaan uit sterk gesorteerd uiterst fijn zand. Wanneer het
grover materiaal betreft, dan blijft de opbouw van de populatie van T.teres
doorgaans beperkt en is dan voornamelijk van belang als overbrenger van
ratelvirus. Er issprake van een zeer zwakke (enkelvoudige) structuurontwikkeling. Uit het onderzoek van de slijpplaten bleek dat bijna alle porien in de
grond pakkingsporien zijn (JONGERIUS 1957). Bij een uniforme verdeling van
76
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2.3 .
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1.5 .

1,0

0.4

—i—
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—i—

- 1 —

30

40

50

vochtgehalte invol. /o
FIG. 12. pF-curvevan grondmonstersuit deprofielen WK3, WK4,WK5en Cvan tabel31.

dekorrelgroottebehoort eenovereenkomstigeverdelingvandeporiengrootte,
hetgeen in het 'stoel'-model van de pF-curve van de lutumarme grond tot
uitingkomt.
Aangezien het humusarme en lutumarme mariene zandgronden betreft,
waarin het water grotendeels capillair gebonden wordt en binding door bijv.
adsorptie van geringebetekenis is,ishet mogelijk uit dezepF-waarden eenredelijke indruk van de verdeling van de poriegrootte te verkrijgen. Hoewel er
bijhetonderzoek vandeslijpplaten nauwelijks porienwerden aangetroffen die
duiden op enige biologische activiteit, was er toch enige variatie in vorm en
grootte van de pakkingsporien. Bovendien was er in meer of mindere mate
sprake van verstopping van de porien met fijn verdeelde kalk- en organische
stofdeeltjes.
De berekende en gemeten gegevens tonen evenwel duidelijk aan dat de lutumarme grond een relatief hoog percentage porien bezit in de grootte van
30-90 /xm resp. 40-100 /im, in tegenstelling tot iets zwaardere grond, waar
eenpopulatievan T.tereszichnietofinveelminderemateontwikkelt(fig. 13).
Gezien dezeresultaten en dievan Wallace, kan gesteld worden dat de lutumarme fijnzandige mariene gronden blijkbaar een milieu vormen dat een mogelijkheid biedt voor een maximale activiteit van wortelaaltjes waarvan, zoals
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FIG. 13. Overzicht van de poriegrootte-verdeling in grond in verband met de aanwezigheid
van Trichodorus teres.
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uit hetveldonderzoek gebleken is,vooral T.terestot dusverrehet meestopde
voorgrond trad.
In samenwerking met Dr. Ir. L. A. H. de Smet en G. A. van Soesbergen
(Stiboka) isdit onderzoek injuni 1967op meer uitgebreide schaal voortgezet
op percelen,waar aantastingen door T. teres optraden in aardappelen en suikerbieten. De resultaten zijn samengevat in tabel 32en stemmen overeen met
het vorige onderzoek. Het volume-aandeel van de porien van 30-90 nm, berekend aan dehand vanpF-bepalingen (0,4, 1,0, 1,5, 2,0,2,3en2,7)toont een
duidelijk verband met het verschil in stand van de suikerbieten en de Trichoeforus-populatie in de grond. Het monster uit het perceel aardappelen sluit
hierbij goed aan.
Hiernaast komt er, met name in het westen van de Noordoostpolder, een
grootaantal percelen voor waar een iets zwaardere bovengrond (plm. 20cm)
rust op een ongeveer even dikke schelprijke zandlaag (fig. 14). Deze bovengrond betreft een humusarme fijnzandige zeer lichte zavel met 10-15% afslibbare delen, overeenkomend met 7-10% lutum,waarin geen of slechtsgeringepopulatiesvan T.teresvoorkomen. Het volumepercentage vandeporiegrootte 30-90 y.mligt relatief laag(6,4-7,5). In gevoelige gewassen wordt op
dezepercelen doorgaans geenschadedoor T. tereswaargenomen. ?
De zandlaag is matig humusarm, zeer fijnzandig en kleiarm (6% slib). In
deze laag ishet aandeel porien in degrootte van 30-90/xm hoger (10,1-12,1)
en biedt gezien de voorgaande waarnemingen een gunstiger milieu voor T.
teres, hoewel dit niet steeds in aanwezigheid tot uiting komt. Dit kan een gevolg zijn van de schaarse beworteling van de gewassen in deze laag. Bij het
veldonderzoek washetopmerkelijk datschadedoor T.teresopdergelijke perTABEL 32. Overzicht van de berekende poriegrootteverdeling (in vol. %) en het gemiddeld
aantal T.teresper500mlgrond vandebouwvooropenkelepercelen waarin 1967aantasting
door dezeaaltjes optrad
Berekende poriegrootte
16-30 nm

Aantal
T.teres

Gewas
8-1000 nm
aardappel
afwijkend
suikerbiet
afwijkend
goed
suikerbiet
afwijkend
suikerbiet
afwijkend
goed
suikerbiet
afwijkend
goed

'

30-90 tim

24,6

17,5

2,8

620

23,9
15,3

17,0
8,3

2,5
2,2

430
3

28,7

13,1

6,9

2.265

22,1
8,3

11,1
2,2

1,3
1,4

170
15

34,8
14,9

22,1
8,1

4,2
2,8

185
25

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen77-4(1977)

79

celen optrad waar debovengrond ietszandiger was.Dit was vooral het geval
wanneer men door dieper teploegen, b.v.terwille van een dikkere bouwvoor,
de grond van de bouwvoor had gemengd met dit zand. Een overeenkomstige
situatie is veelvuldig waargenomen achter op de kavels op de zgn. tochtwal
en incidenteel op een voormalig zanddepot waardoor eveneens een verschralingvandeoorspronkelijke bovengrond had plaatsgevonden.
Opdeproefboerderij 'deWaag'teCreil(Noordoostpolder) isditineenveldproef nagegaan. In tabel 33zijn de gegevens uit deze proef samengevat waar
naast normaal geploegd (19cm), waarbij gedeeltelijk met woelen een ploegzool werd losgemaakt, ook dieper (27 cm) is geploegd. In het gewas suikerbieten werd alleen in het laatstgenoemde gedeelteeen minder goede groeivan
het gewas waargenomen. Behalve de invloed van minder gunstige groeiomstandigheden door het toevoegen van humusarme zandgrond aan de bouwvoor,bleekookongeveer 10%vandebieteneenvlakliggendofvertakte hoofdworteltebezitten;opdebeideandere objecten wasdepenwortelvandebieten
normaal ontwikkeld. In overeenstemming hiermedebleekjuist op het diepgeploegdegedeelteindegrond eenduidelijke populatie van T. teres voor tekomen, in tegenstelling tot de beide andere objecten waar deze aaltjes nog niet
of in geringemate aanwezigzijn. Deandereaaltjesgeslachten, dietervergelijking zijn vermeld, tonen eveneens een toename naarmate de grond dieper en
grondigerisbewerkt,hoewelinminderematedanbij T. teres.
Een overeenkomstige ervaring werd opgedaan in 1969 in suikerbieten op
een praktijkperceel in de Noordoostpolder, waar men door mengwoelen van

TABEL 33. Invloed van grondbewerking op de aaltjespopulatie in de bouwvoor van zeer
lichte zavelgrond rustend op een matig humusarme, kleiarme zeer fijnzandige schelpzandlaagopdeproefboerderij 'deWaag' teCreil
Gemiddeld aantal aaltjes per 500ml grond
MonsterGronddiepte
bewerking in cm -mv

bemonstering 2-9-19661
Tr

A. normaal
ploegen
(19cm)

5-15
15-25
30-40

B. a l s A + .
woelen

5-15
15-25
30-40

1.080
970
110

c.dieper geploegd
(27cm)

5-15
15-25
30-40

2.065
1.995
225

1
2

80

bemonstering 25-10-19662

He

Tr
3.890
2.300
445

75
15
5
25
95
50

310
375
55

4 7.985 3.395 790
1 7.500 2.315 875
5 5.270 2.130 565
45
95
225

1.965
3.975
245

3.330
4.725
1.980

He
3.930
1.545
650

0 2.120
0 2.880
0
660
590
280
75

240
105
15

4.260
5.725
2.085

bemonstering R. K. Koopmans.
bijdezebemonstering isgrond verzameld uitdelaag25-35cm-m.v. i.p.v. 30-40cm.
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FIG. 14.Bodemprofiel van een perceel in het westen van deNoordoostpolder. De bouwvoor
van zeer lichte zavel gaat zeer scherp over in een ongeveer even dikke schelpzandlaag van
kleiarm zeer fijn zand. Daaronder een gelaagde sloefafzetting van kleiarm zand afgewisseld
met lichte zavel (foto Stiboka -Wageningen).

een 20-25 cm dikke bouwvoor van een vrij zware zavel (17-25% lutum) op
een ondergrond van pleistoceen zand, betere groeiomstandigheden voor de
verschillendegewassen (gras2 j . , suikerbieten, aardappelen engraan) trachtte
te verkrijgen. Het mengwoelen heeft in 1962 (ondiep) en in 1964 (dieper)
plaatsgevonden. Tussen beide perceelsgedeelten is een smalle strook in verband met de aanwezigheid van een afrastering onbehandeld gebleven. Op
beide gedeelten was in de eerstejaren na de behandeling de groei van degewassen uitstekend,metuitzonderingvandeonbehandelde strook waardroogMeded.Landbouwhogeschool Wageningen77-4(1977)
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teschadeoptrad. In 1969wasdestandvansuikerbieten ophetondiepgemengwoelde gedeelte ook goed in tegenstelling tot het stuk waar dieper gemengdwoeldwas.Op dit gedeeltewasaanvankelijk de stand van het gewas normaal
engelijkmatig; injuni evenwelstagneerde pleksgewijs degroei van hetgewas,
met later ogenschijnlijk weer herstel. Ondergronds bleek evenwel een groot
deelvan dezebieten een liggende of vertakte hoofdwortel te hebben (fig. 15).
Bijorienterend onderzoek bleek ereenduidelijk verband metdestand vanhet
gewasen depopulatie indegrond van T. teres (goed en afwijkend resp. 10 en
140 T.teres gemiddeldper 500ml grond). Een meer gedetailleerde bemonstering in oktober (tabel 34)toonde aan dat door het mengwoelen van dezavelenzandgrond in debouwvoor een situatie isgeschapen dievoor T. teres gunstiger isdan in de uitgangssituatie en wel des te gunstiger naarmate dieper is
gemengwoeld d.w.z. verdergaand is verschraald. Gezien de toename van de
populaties vandeoverigeaanwezigeaaltjes, zijn deomstandigheden voorhen
eveneensingunstigezin gewijzigd.

FIG. 15. Suikerbiet uit afwijkende plek in perceelsgedeelte waar diep is gemengwoeld
(objekt C in tabel 34).
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TABEL 34. Invloed van het mengen van een bovengrond met ca. 20% lutum en ondergrond
van pleistoceen zand op de aaltjespopulatie in de bouwvoor en ondergrond. Bemonstering
na de oogst van suikerbieten; voorvrucht 2jaar gras.Gemiddeld aantal aaltjes van drie herhalingen
Gemiddeld aantal aaltjes per 500mi
Grondbewerking
A. gemengwoeld
ondiep
B. onbehandeld
C. gemengwoeld
diep

1 grond

Monster •
bv
og1
og2
bv
og 1
og2
bv
og1
og2

P

Pa

T+R

Tr

S

1.952
1.468
570
222
25
20
4.238
5.945
165

550
2.012
2.780
640
753
30
875
1.692
3.565

10
7
40
20
60
55
25
30
25

23
45
190

7.190
3.230
2.435
2.875
1.920
1.585
8.920
5.620
2.365

+

22
110
117
130
55

bv = bouwvoor; og = ondergrond; 1.onder bouwvoor; 2conder 1.

De structuurvandegrondophetproefveld enophetpraktijkperceel isniet
geanalyseerd omdat de gemengde grond nogzodanig heterogeen wasdat het
devraagwasofdit onderzoek reedseenbetrouwbaarinzichtzou kunnen verschaffen. Menzalin elkgevalbijverschralingvandegrond nietzoverdienen
te gaan dat voor planteparasitaire aaltjes, in dit gevalvoor T. teres dochmogelijk ook voor andere, gunstiger ecologischeomstandigheden ontstaan.
4.4.4. Conclusie
Bijhetveldonderzoekisgeblekendat populatiesvan T.teresdieschadeveroorzaken in gevoeligegewassen,voornamelijk worden aangetroffen inlutumarmemarienezandgronden die humusarm (minder dan 2% humus) en kleiig
(minder dan 12%afslibbaar overeenkomend met 8% lutum)zijn. Aantasting
treedtveelvuldigereninernstigermateopnaarmatedegrondlichteris.
Hettotaalporievolumevandezegrondenbleekweinigofgeeninvloedtehebbenophetoptreden van T.teres. Weibleken grondendieeengunstigbiotoop
voor deze aaltjes zijn, een beduidend hoger vochtgehalte (in volume %) te
hebben tussen pF 1,5 en 2,0 dan gronden die, onder gelijke cultuuromstandigheden,blijkbaar niet ofminder geschikt zijn. Dit verschil isbijbenadering
toete schrijven aan dehoeveelheid porien indegrond met een groottetussen
30en90/zm.Doorporienvandezegroottekunnendemeesteplanteparasitaire
aaltjes zich het snelst verplaatsen wanneer het vochtgehalte van de grond op
veldcapaciteitisendegrond eengunstigetemperatuur heeft (WALLACE1963).
Het schadelijk optreden van T. teres in gewassen blijkt voornamelijk beperkt
tezijn tot gronden met dezesamenstellingen structuur van de bouwvoor (DE
SMET & VAN SOESBERGEN 1968). De relatief grote verplaatsingsmogelijkheid
vooraaltjes indezegrondkantevenseenernstigeaantastingverklarenvanbijMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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voorbeeld dehoofdwortel van kiemplantjes vanbieten terwijl erbij het zaaien
slechtseengeringepopulatie indebouwvoor isaangetroffen enerindegrond
rondom dewortel een aanzienlijk groter aantal aaltjes voorkomt dan gemiddeld in de bouwvoor (HIJINK & KUIPER 1966).
In laboratoriumproeven is informatie verzameld over de verplaatsing van
aaltjes inhet algemeenen T.teresinhetbijzonder. Dezeaaltjes bleken daarbij
een tussenpositie in tenemen tussen enerzijds P.neglectus waarbij nauwelijks
enigeopwaartse migratiewerd waargenomen enanderzijds Heterodera-larven
waarditinsterkerematehetgevalwas.Ookbij T.tereswaserenigszinssprake
van een activerende invloed van wortelexudaten. Onder de proefomstandighedenwasdemigratievan T.teresgroter wanneerdegrondwasverdicht door
toevoeging van water dan door aanstampen. De opwaartse migratie van T.
teres bleekgroter enmeeralgemeen verdeeld inbovengrond meteen laagslibgehalte (± 6% afslibbaar = ± 4% lutum) dan in iets kleiiger grond ( ± 9%
afslibbaar = ±6% lutum).Uitgaande van eengeheelofgedeeltelijk besmette
kolomgrond blijkt depopulatiezichoverdegehelekolom teverdelen meteen
zekere voorkeur voor grond die een vochtgehalte heeft overeenkomend met
diebij veldcapaciteit.
Verzwaring van de bouwvoor door het naar boven brengen van kleiiger
ondergrond heeft in de praktijk geresulteerd in een duidelijk geringere activiteit van T. teres en eliminatie van schade door aantasting van deze aaltjes in
hetgewas.
Omgekeerd heeft verschraling van de bouwvoor door mengen met lutumarme fijnzandige (onder)grond geleid tot schade in gewassen door aantasting
van T.teresinovereenstemmingmetde mate waarin dezeaaltjes inde bouwvoor werden aangetroffen bij bemonstering wanneer de eerste verschijnselen
optraden.

4.5. INVLOED VAN HET GEWASOP DEPOPULATIEGROOTTE

4.5.1. Algemeen
Bijbeschouwingvandeproblemen dievoortvloeien uitdeaanwezigheid van
T.teres indegrond,reesdirect devraaginhoeverredezeverband houden met
eenonjuiste vruchtwisselingenopwelkewijzeschadedooreenwijziging inhet
bouwplan zou kunnen worden voorkomen ofbeperkt. Hieraan isruimschoots
aandacht besteed aangezien vruchtwisseling van oudsher een middel is geweest waarmede men allerlei, ook fytopathologische, problemen het hoofd
heeft kunnen bieden.
Reedsbijdeeerstereekswaarnemingen bleekdat degrootte vande populatievan T.teres, gemeten aandehandvaneengemiddeld monster uit debouwvoor,indeloopvanhetjaar sterk kan wisselen.Ditwasbijvoorbeeld hetgeval
opeen perceel met voor dezeaaltjes geschikte grond waar ernstige schade in
suikerbieten was opgetreden. In September bedroeg het aantal gemiddeld 810
(529-940) per 500 ml grond. Bij het uitzaaien van verschillende gewassen in
84
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TABEL 35. Populatiedichtheden van T. teresinde bouwvoor na het zaaien van gewassen op
26april 1962
Monsterdata
Gewassen
witte klaver
Engels raaigras
afrikaantjes
zomergerst
suikerbiet

3/7

10/8

28/9

30/10

385
1.825
3.050

500
1.335
915
555
1.175

790
2.200
845
1.475
1.525

360
520
570
1.660
1.420

het daaropvolgende voorjaar bleek dit aantal te zijn gedaald tot gemiddeld
slechts40(35-50).Periodiek zijn daarna bemonsteringenuitgevoerd waarvan
deresultatenvoorenkelegewassen intabel35zijnweergegeven.Reedsop3juli
isdepopulatie indebouwvoor zeer sterk toegenomen. Bijwitteklaver en Engels raaigras zien wij later nog een verdere toename met een maximum bij de
bemonstering op 28 September; bij afrikaantjes (Tagetespatula)daarentegen
daalt het aantal scherp naar een verder geleidelijk afnemend niveau. Opmerkelijk ishet resultaat bijzomergerst waar eenrelatief laagaantal op 10augustus nadien toeneemt hoewel het gewas reedswasgeoogst hetgeen waarschijnHjk verband houdt met het vrijkomen van larven uit eieren. Bij de te velde
staande suikerbieten beweegt het aantal zich op een gemiddeld hoog niveau.
Nadelaatstebemonstering op30oktober ishetgeheleproefveld gespit.Evenalsbijdevorigebemonstering inhetvoorjaar bleekop 19 april 1963 het aantal
T.teres inde bouwvoor weerzeertezijn afgenomen tot gemiddeld 16(5-25).
Vanenigeinvloedvandegewassenin 1962opdepopulatiegrootte wasdaarbij
nietsmeerte registreren.
In aansluiting op deze proef isgetracht informatie teverkrijgen over deinvloedvan gewassenopdepopulatiegrootte van T.teresindegrond.
4.5.2. Deinvloedvangewassen inveldproeven
In veldproeven is de invloed van een reeks gewassen nagegaan waarbij de
gebruikelijke teeltwijze isgevolgd. De gewassen zijn geteeld op onbehandelde
grond en op grond die met een nematicide was behandeld. In het najaar zijn
grondmonstersgenomenomdepopulatiegroottevan T.terestebepalen.Naast
monsters uitdebouwvoor isbij eenaantal gewassen eveneenseen monster uit
deondergrond verzameld. Daarnaast isdewederopbouw van de aaltjespopulatie in de behandelde grond gebruikt als een maat voor de geschiktheid van
eengewasalswaardplantvan T.teres. Inhetalgemeenstemdendezegegevens
goed overeen met die van de gewassen op onbehandelde grond. Met deteelt
van eengevoeliggewasinhetvolgendejaar eneenbeoordeling vandewortelafwijkingen daarin, isgetracht eenindruk tekrijgen van depraktische betekenis van de gevonden verschillen in populatiegrootte van T. teresna de verschillendegewassen.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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Zoalsreedseerderisgemeld(tabel 13)zijn allegewassen inmeerofmindere
mate waardplant voor deze aaltjes. De graduele verschillen die uit bovengenoemde proeven en praktijkwaarnemingen naar voren zijn gekomen zijn in
tabel 36samengevat,waarbij,geziendeverschillendefactoren dievan invloed
zijn opdepopulatiegrootte enactiviteit van T. teres, slechts3categorieen zijn
onderscheiden.Uitdezegegevensblijkt datvruchtwisselingweinigofgeenperspectief biedtomdeproblemen dieopdaartoegeschiktegrondendoor T. teres
worden veroorzaakt, te voorkomen. De slechte groei van gevoelige toetsgewassen na deze gewassen bevestigde dit. Wei ishet mogelijk gebleken het effect van een goed geslaagde grondontsmetting door een gerichte gewassenkeuze aan dehand van dezegegevensuit te buiten. Zo houdt bijvoorbeeld op
ontsmette grond de teelt van uien na bieten (beide gevoelige gewassen) meer
risico voor het uiengewas in dan omgekeerd voor het bietegewas na uien of
aardappelen.
Opmerkelijk is dat de meest gebruikelijke groenbemesters goede waardplanten blijken tezijn. Het gebruik hiervan is voor de voorziening van organische stof om een goed produktievermogen van deze gronden te behouden,
essentieel.Inde praktijk blijkt dit tot schadelijke neveneffecten tekunnen leiden door het optreden van T. teres(biz. 111).Dit kan eveneens het geval zijn
wanneer bijv. een 2-jarige kunstweide in de vruchtwisseling is opgenomen.
Deinvloed vandeintabel 36gerubriceerde gewassen opde populatiegrootteindegrond geeft vooral deonderlingeverhoudingtussen degewassen weer.
TABEL 36. Invloed van deteelt van gewassen op depopulatiegrootte van T. teres;g,menw
geven aan dat na de teelt van het gewas in het algemeen resp. een relatief grote, matige of
geringepopulatievan T. teresindegrondis aangetroffen
Gewas

Categorie

Gewas

Categorie
m
w/m
g
g
g
g

suikerbiet
aardappel
erwt
vlas
koolzaad
gerst
haver
tarwe
rogge
mais

g
w/m
w
w/m
g
g
w
m/g
m/g
w

phacelia
stoppelknollen
Italiaans raaigras
Westerwolds raaigras
Engels raaigras
kropaar
stamboon
peen
ui

m
m
m

witte klaver
rode klaver
Alexandrijnse klaver
luzerne
wikke
hopperupsklaver
bladramenas

m/g
g
m/g
w
g
g
w/m

gladiool
tulp
iris
lelie
dahlia
anemoon
afrikaantjes

w
w
w
w
g
m
m/g
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Afhankelijk van anderefactoren alsdeaard vandegrond ende weersomstandigheden, kan het niveau waarop deze onderlinge verschillen optreden, varieren. Na bijvoorbeeld rode klaver of andere gunstige waardplanten zal dan
ookniet altijd schadeingevoeligegewassen optreden alishetrisicowelgroter
dan na uien hoewel omgekeerd dit gewas als voorvrucht ook wel eens tegenvaltineenvolgend gevoeliggewas.Deteeltvanenkelebloembolgewassen laat
doorgaans slechtseen geringe,nauwelijks aantoonbare populatie van T.teres
in de grond achter hetgeen met praktijkervaringen overeenstemt. Een ongunstige uitzondering wordt gevormd door anemonen en vooral dahlia. De
omvangvandebloembollenteeltopeenlandbouwbedrijfisechtertebeperktom
indevruchtwisselingvanpraktischebetekenistekunnen zijn.
4.5.3. Fluctuates indepopulatiegrootte bijdeteelt van zomertarwe engras in
tweeopeenvolgendejaren
Om informatie teverkrijgen over de fluctuaties in de populatiegrootte zijn
ineengelijkmatigdoor T.teresaangetast gedeeltevaneenbietegewaseendrietal proefplekken uitgezet waar gedurende 2jaar maandelijks grondmonsters
uit de bouwvoor ende bijbehorende ondergrond zijn verzameld. De grond is
opdegebruikelijke wijzeverzorgd enbeteeldmetzomertarwe(1967)enEngels
raaigras (1968). De populatiegrootte in deze serie grondmonsters is infig.16
weergegeven; bij enkele punten is tevens de spreiding van de waarnemingen
aangegeven. De verbindingslijnen tussen de waarnemingspunten geven een
indruk van deschommelingen inde populatiegrootte.
Bijde bemonstering in novemberendecember 1966waszowel inde bouwvooralsindeondergrond eengrotepopulatievan T.teresaanwezig.Dezepopulates bevatten resp. 17 (16-19)en22(21-23) % volwassen dieren; dejuvenielenbetroffen grotendeelsdestadia 3 en4.Nadebemonstering indecember
ishet land geploegd hetgeen vooral indebouwvoor en in mindere mateinde
ondergrond tot uitingkwamineen scherpedaling van het aantal aaltjes in de
grond bijdebemonsteringinjanuari.Indebouwvoorgingditgepaardmeteen
dalingvan het aandeel volwassen dieren indepopulatie tot 9(7-12) %; inde
ondergrond bleef het gelijk. Bij de volgende bemonsteringen was er in de
bouwvoor sprakevaneentoenamevandepopulatietegenovereen geleidelijke
dalingindemonstersuitdeondergrond. Indemonstersgenomen inapril kort
na het zaaien van de zomertarwe, was het percentage volwassen dieren in de
bouwvoor en ondergrond resp. 14en 20%hetgeen kan duiden op een zekere
opwaartse migratie van aaltjes uit deondergrond naar debouwvoor. Evenals
bij de vorige bemonsteringen betroffen de larven overwegend stadia 3 en 4.
Bijde populaties in meiwasdit sterk gewijzigd en in de bouwvoor en ondergrondwashetaandeelvanvolwassenexemplarengestegentotresp.34en 53%.
In de bouwvoor nam daarna depopulatie nauwelijks toe om injuli scherp te
dalen. Dit hield verband met een periode van droogte. In deondergrond was
aanvankelijk nog een duidelijke toename van de populatie die daarna, enigszinsvertraagd,eveneenseendalingtoonde.
Tussen de aard van de populaties op het dieptepunt was een opmerkelijk
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FIG. 16.Gemiddelde populatiegrootte van T. teresin de grond van een drielal monsterplekken; maandelijkse bemonstering gedurende tweejaren.

verschil.Terwijl depopulatieindebouwvoorinjulimet29%volwassen aaltjes
niet verschildevan dieinjuni (28%),heeft deaanvankelijk sterkestijging van
de populatie in de ondergrond dit aandeel tot 11% gereduceerd. De daling
onder invloed van dedroogte heeft op alle aanwezige stadia blijkbaar eengelijke invloed gehad. Opmerkelijk washet herstelvan depopulatie zoalsdat in
deseptember-bemonstering tot uiting komt.
Deze stijging heeft plaats gevonden terwijl het gewas reeds geoogst was.
Gezien dedaling van het aandeel adultenematoden tot 9% had dezetoename
voornamelijk betrekking op juveniele aaltjes. Aangezien de daaropvolgende
dalingvandepopulaties inbeidegrondlagen gepaard gingmeteenstijgingvan
hetaandeel adulten tot 26en24%,betrofditvoornamelijk eenafname vanhet
aantaljuveniele exemplaren. De stijging en daling in november en december
gaven eenovereenkomstig verloop van desamenstellingvan depopulatie. De
bemonstering in januari was weer een afspiegeling van de invloed van het
ploegen,vooralindebouwvoor,zoalsdatookeenjaareerdertot uitingkwam.
De volgende bemonsteringen gaven evenwel, in vergelijking met dezelfde
periode in 1967,een veel grotere daling van de populatiegrootte van T.teres
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te zien. Het aandeel volwassen exemplaren in de populaties uit de bouwvoor
enondergrond namdaarbij toevanresp.25en23% indecembertot 36en50%
bijdebemonstering inapril. Met deontwikkeling vanhet grasisde populatie
aanvankelijk in sterke mate toegenomen; voor de volgende daling en herstel
zijn geen aanknopingspunten gevonden. In de bouwvoor liep het percentage
adulten hoog op (tot 70%injuni);daarna schommeldehet tussen 30en45%
zonder een duidelijk verband met de verschillen in grootte van de populatie.
In de ondergrond liep, met de sterke toename, het percentage aanvankelijk
terug tot 17%injuni omvervolgenstevarieren tussen 30en40%.
Uit de gegevens van deze periodieke bemonstering gedurende twee jaren
blijkt dat hetverloopvan het aantal T.teresindegrond grote schommelingen
vertoont die voor een groot deel worden veroorzaakt door juveniele stadia.
Deze kunnen, zoals na zomertarwe in de herfst is gebleken, een betrekkelijk
kortelevensduurhebbenwanneergeenwaardplant aanwezigis.Indit verband
heeft debraakperiodetussenhoofdgewassen mogelijk eensanerende betekenis
hetgeen de tussenteelt van een groenbemestingsgewas een minder gunstig aspect geeft. Dit is eveneens het geval bij lang doorgroeiende gewassen alsbieten of kunstweide. De daling van de populatie gedurende de winter vertoont
vanjaar totjaar opmerkelijke verschillen dievanpraktische betekenis kunnen
zijn. Welkefactoren hierbij een rol spelen isaan de hand van de beschikbare
gegevensniet aan tegeven.
4.5.4. Invloedvangewassen op hetoptreden van ratelvirus
In enkelevruchtwisselingsproeven trad inmeerofminderemate overdracht
vanratelvirus(Nicotiana-virus 5)door T.teresop.Aangezienoverdezerelatie
reeds door anderen onderzoek werd verricht (CREMER & SCHENK 1967, VAN
HOOF 1968, RICHTER 1968, AYALA 1965, SYMALLA 1971) is dit facet van de
aanwezigheid van deze aaltjes in de grond niet in het onderzoekprogramma
opgenomen.Weizijn bijproeven waar infectie vanratelvirusiswaargenomen,
gegevenshieroververzameld.
Dit was o.m. het geval op een vruchtwisselingsproef op zandgrond te Ens
(N.O.P.) waar in 1964gladiolen ('Lovely Melody') alstoetsgewas werden geteeld na 10verschillende voorvruchten. In deze gladiolen trad voornamelijk
na bloemkool een relatief ernstige besmetting met ratelvirus ('kartelblad') op.
In degrondmonstersdievlakvoor het planten van iederveldje zijn genomen,
is slechts een relatief geringe populatie van T. teresaangetroffen hetgeen in
overeenstemming ismet de algemene situatie op dezezandgrond. De grootte
vandepopulaties (gemiddeld van 6herhalingen) liepuiteen van 65ex.na prei
tot 15-22 ex. na bloemkool, slaboon en afrikaantjes (Tagetespatula) terwijl
dezeaantallen nadeoverigegewassen (tabel37)noggeringerwaren.Indeondergrond warendezeaantallen doorgaanswelhogerdoch indezelfde ordevan
grootte. In verband met het tweejarig effect van deze virusziekte in gladiolen
(CREMER& SCHENK 1967),zijn monstersuitgeplantopzwaarderegrond waarin
deaaltjesvector Trichodorusspp.niet voorkomt. Indezenateelt bleekdemate
van overdracht teworden beinvloeddoordevoorvrucht (tabel 37).InvergelijMeded.Landbouwhogeschool IVageningen 77-4(1977)
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TABEL 37. De invloed van enkele gewassen op het optreden van ratelvirussymptomen in de
nateelt van gladiolen ('Lovely Melody')
Ratelvirussymptomen in
Voorvrucht 1963
nateelt 1965
bloemkool
slaboon
afrikaantjes
peen
prei
witlof
tulp
narcis
iris
gladiool

108/435*
28/489
41/520
4/494
9/468
10/455
16/516
4/519
10/514
1/475

%
25
6
8
1
2
2
3
1
2
<1

nateelt 1966

%

84/294*
28/250
26/229

29
11
11

2/268

<1

*:noemer = aantal gladiolen dat is nageteeld.
teller = aantal ervan met symptomen van ratelvirus.

kingmet gewassen alspeen, prei,witlof, tulp, narcis, iris en gladiool heeft na
bloemkool in opmerkelijke mate overdracht plaats gevonden terwijl ook na
slaboon enafrikaantjes hetpercentagebesmetteplanten hogerligt.Indepraktijk zijn overeenkomstige ervaringen over het in versterkte mate optreden
van ratelvirusin gladiolen entulpenna deteeltvan bloemkool opgedaan. Dit
effect isniet afte leiden uitdepopulatiegrootte van T.teres; omgekeerd heeft
derelatief hogepopulatiena preigeenduidelijke invloed opdematevan overdrachtgehad.
Van gladioleplanten besmet met ratelvirus zijn, najaar 1968, 'kralen' verzameld. In 1967zijn deze uitgezaaid op zware zavelgrond en zijn geen symptomen van ratelvirus in het kruid waargenomen. In 1968, wederom op deze
grond, toonden evenwel 13 van de 87planten (15%) symptomen.
Op een proefveld, eveneens op zandgrond te Ens, waar in 1966 gladiolen
('Elan') werden geteeld na groenbemestingsgewassen in het voorafgaande najaar, kwamen planten voor met kartelblad. Opdegedeelten van het proefveld
waardegrond voordeteelt vandegroenbemestingsgewassen meteen nematicidewasbehandeld,wasditniethetgevalzodatersprakewasvangrondbesmetting indeonbehandelde gedeelten.Evenals bij devorige proef washet aantal
aaltjes indegrond relatief laag;gemiddeld per 500mlgrond en 6herhalingen
wasdit het hoogst na wikken (24ex.)enWesterwolds raaigras (16ex.).Na de
overige gewassen (tabel 38)wasdit aantal 10of lager. Ook in de ondergrond
was T. teres in iets grotere aantallen regelmatig aanwezig. Onderzoek van
grondmonstersvanhetniet-ontsmettedeelvanhetproefveld mettabak('White
Burley')alsvang-entoetsplant toondeeenalgemenebesmettingmetratelvirus
aan.
De resultaten van de waarnemingen over het voorkomen van kartelblad
90
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TABEL 38. De invloed van enkele groenbemestingsgewassen op het optreden van ratelvirussymptomenbijdeteeltennateelt van gladiolen ('Elan')
Aantal planten metsymptomen van ratelvirus
Groenbemestingsgewas
teelt 1966
wikke
Engels raaigras
Westerwolds raaigras
rogge
bladramenas
stoppelknol

60
31
19
14
37
120

nateelt 1967
16
5
11
12
9
23

6,4%
2,0%
4,6%
5,0%
3,6%
8,7%

bijdegladiolen tijdensdegroeiophetproefveld enbijdenateelt opzwaardere
grond, zijn samengevat in tabel 38.Van de groenbemestingsgewassen steken
in verband met deze virusoverdracht stoppelknollen en wikken ongunstig af
tegen b.v.rogge. Door degrondontsmetting waseengoedebestrijding van de
besmettingverkregen.Indenateelt blekenevenweltochnog3vande756plantenbesmetwaarvan eenuitdemonstersgladiolengeteeldnawikkeendebeide
andere na stoppelknollen.
Onderzoek van grondmonsters vaneenvruchtwisselingsproefveld metlandbouwgewassen toonde,mettabak alsvang-entoetsplant, aan datzomertarwe
suikerbiet, aardappel, koolzaad, Engels raaigras en uien een zeer duidelijke
en algemene besmetting van ratelvirus indebouwvoor enondergrond achterlaten (35grondmonsters na iedergenoemd gewasallebesmet).Na zomergerst
bleekdevirusbesmettingvan42grondmonstersslechtsbij5inlichteenbij3 in
zeer lichte mate aantoonbaar hetgeen enigermate aansluit bij de bevindingen
van SYMALLA (1971). De praktische betekenis van deze waarneming is niet
getoetst.Opmerkelijk wasdehogematewaarin ratelvirusnogwerd aangetroffen in grondmonsters afkomstig van een strook grond diebraak gelegen had.
Enigverband tussendezewaarnemingen endepopulatiegrootte indegrond
isniet gevonden.Na zomergerst, Engelsraaigrasenzomertarwe wasdepopulatie het hoogst met gemiddeld resp. 156, 121en 115ex.en na aardappel het
laagst (15ex.);koolzaad en suikerbieten namen een tussenpositie in (resp.60
en38ex.).Indegrondmonsters vandeonbeteeldegrondwaren slechtsgeringe
aantallen(5-10ex.)aanwezig.Indeondergrond washetaantal aaltjes nadeze
gewassen ongeveer gelijk aan of lager dan inde bouwvoor.
Deaanwezigheidvan T.teresenratelvirusisindezeproeftotuitinggekomen
bij aardappelen (Amaryl). Na de voorvrucht koolzaad hadden 50% van de
knollen symptomen vankringerigheid;nazomertarwe,aardappelen ensuikerbieten was dit slechts 1-3%. Grondontsmetting na deze gewassen had een
praktisch afdoende resultaat in tegenstelling tot koolzaad waar nog 10%van
deknollen symptomen vertoonden.
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4.5.5.Conclusie
Het polyfage karakter, bekend van verschillende andere Trichodorus-soorten, isin veldproeven ook bij T. teres naar voren gekomen. Met vruchtwisselingishetdanooknietmogelijk geblekendeschadediedezeaaltjes ingevoelige
gewassen kunnen veroorzaken, op een voor de praktijk bruikbare wijze te
voorkomen.
Tijdensdegroeivanhetgewasneemtdepopulatieindebouwvoorinmeerof
minderematetoe.Deverschillen diedaarbij zijn gevonden bleken in het algemeennadewinter tezijn genivelleerd opeenrelatief laagniveau. Deteeltvan
groenbemestingsgewassen kan in dit verband een minder gunstige invloed
hebben doordat enerzijds depopulatie langeropeen relatief hoogniveau kan
blijven oftoenemen en anderzijds deperiodezonder gewaswaarbij eendaling
optreedt, korter wordt. De verschillen tussen de gewassen in de mate waarin
zij waardplanten voor T. teres zijn, kunnen toch welenige betekenis hebben.
Door een gerichte keuze van de volgorde van de gewassen na een grondontsmetting, ishet mogelijk gebleken een meerjarig effect van deze behandeling
teverkrijgen.
De grootte en de samenstelling van de populatie van T. teresin de grond
blijkt zowel tijdens de groei van de gewassen alsdaarbuiten sterk te kunnen
wisselen. Dit isniet alleen van betekenis bij de interpretatie van de resultaten
van hetonderzoek doch kan invelegevallen medeeenrolspelenbijdegrilligheid van het optreden van schade in gewassen.
Bij de teelt van gladiolen trad, in vergelijking met enkele andere groente-,
bloembol- en groenbemestingsgewassen, na bloemkool en stoppelknollen en
in mindere mate na slaboon, afrikaantjes en wikken, een hogere besmetting
met ratelvirusop.
Ingrondmonsters genomen nadeteelt vanenkelelandbouwgewassen, uien,
Engelsraaigrasenna braak werd,metbehulpvantabak alsvangplant,eenalgemene en ernstige besmetting met ratelvirus aangetroffen hetgeen evenwel
na zomergerst slechts in opmerkelijk geringe mate het geval bleek tezijn. De
aanwezigheid van ratelvirus kwam bij de teelt van aardappelen voornamelijk
nakoolzaad totuiting.
De waarnemingen over het optreden van ratelvirus toonden geen relatie
metdepopulatiegrootte van T.teresindebouwvoorof ondergrond.

4.6. INVLOEDVAN BEMESTINGOP DE POPULATIEGROOTTE ENACTIVITEIT

4.6.1. Algemeen
Op de lichte gronden met weinig lutum en organische stof isde voedselreservegeringen spoelen meststoffen gemakkelijk zovernaar beneden dat deze
buiten hetbereikvanwortelskomenvooral alsdebewortelingdoor aantasting
voornamelijk oppervlakkigis.
Alsbegeleidend verschijnsel treden bij aantasting in het gewasdan ook verschillende gebreksverschijnselen op. Bij aardappelen zijn dat vooral sympto92
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menvanfosfaatgebrek dochhetbemesten metfosfaat hadgeeneffect (CREMER
1965).Bij bieten lijkt het stikstofgebrek en een overbemesting heeft somseen
goed resultaat wat betreft de loofontwikkeling, doch deopbrengst valt tegen.
In 1965en 1966gaf toediening van sporenelementen (borium,zink, koper en
mangaan) in een gebruikelijke hoeveelheid en vorm geen noemenswaardige
verbetering bij enkele gevoelige gewassen (bieten, aardappelen, uien).
Van de voedingselementen die in grotere hoeveelheden worden toegediend
(N.P.K.)isbekenddateengoedekalivoorzieningvandeplanteenzekerherstel
van de groei van een door wortelaaltjes aangetast gewas kan geven. In sommige gewassen leidde dit ook tot een geringere vermeerdering van de aaltjes
(CURTIS 1964).
Bijhet gebruik van stalmest iszoweleen remmingvandeaantasting alseen
geringere vermeerdering van verschillende planteparasitaire aaltjes(Pratylenchus pratensis, Meloidogyne hapla, Heterodera rostochiensis) geconstateerd
(OOSTENBRINK 1954, VANDER LAAN1956).
Inveldproeven isnagegaan inhoeverredeverhoudingvangevoeligegewassentotaantastingenschadedoor T.tereskanwordenbeinvloeddoorminerale
oforganischebemestingvandegrond.
4.6.2. Invloedvanmineralebemesting
De toediening van N, P en K in hoeveelheden zoals deze voor een goede
groei van de gewassen noodzakelijk zijn geeft, tijdelijk, een verhoging van de
osmotischedruk inhetbodemvocht.Verschillendeaaltjessoorten blijken evenwel,althansinvitro,eenosmotischedruktekunnenverdragendieruimschoots
boven het verwelkingspunt vanplanten( ± 1 5 at.) ligt(BLAKE 1961, WALLACE
& GREET 1964, BOR& KUIPER 1966).Bijhet laatstgenoemde onderzoek bleek
evenwel dat zowel T. teresals T.pachydermus in een oplossing van suiker en
KG reeds gedood werden bij een osmotische druk van ongeveer 2at. zodat
een tijdelijk hogezoutconcentratie zoals na de toediening van minerale meststoffen optreedt, van betekenis kan zijn voor de verhouding plant-parasiet.
De geringe buffering bij een hoge kunstmestgift van de zandgronden waarin
dezeaaltjes voorkomen ondersteunt dezemogelijkheid dieechter sterk afhankelijk isvandeneerslag.In 1963zijninditverbandophetkalibemestingsproefveldvandeproefboerderij 'Prof.Dr.J. M.van Bemmelenhoeve'indeWieringermeerwaarnemingen gedaan bij suikerbieten.
Dit proefveld ligt sedert 1937op slibhoudende zandgrond met een slibgehalte van ca. 8% waar zich voornamelijk in bieten moeilijkheden voordoen
door T.teres. Devoorvrucht wasvlasmethopperupsklaver alsgroenbemester.
Op12aprilwerd600kgsuper20%en600kgKSperhagegeventerwijldekalibemesting een week later istoegediend in de vorm van K.40in hoeveelheden
van0,40,80,120,160en200kgK 2 0 perha.Op 13aprilzijndebieten (Zwaanpoly) gezaaid. De ontwikkeling van het gewas was aanvankelijk regelmatig
zonder verschillen tussen de objecten. Bij het op-een-zetten op 21 mei kwam
de hoogste kaligift er duidelijk gunstiger uit. Nadien werden de groeiverschillen steeds groter en hoewel de loofontwikkeling van de bieten op de
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O-veldjes in detweede helft van augustus enigszins bijtrok, bleef het een zeer
matig gewas. Bij de drie hoogste K-giften was de stand goed tot uitstekend
terwijl de overigen een tussenpositie innamen. Bij het rooien bleek op de
O-veldjes bij ±20% van debietendepenwortel teontbreken enwasersprake
van een oppervlakkige vertakte beworteling. Naarmate er meer kali was gegevennamditafenbij 160kgK 2 0/haofmeerwarendebieten normaal. Door
een misverstand isbemonstering achterwege gebleven.Andere waarnemingen
in suikerbieten op dit kavelgedeelte hebben aangetoond dat ernstige schade
door T.teresinditgewaskanoptreden vooralnadeteeltvangroenbemestingsgewassen.
In 1964isaanditaspectaandacht besteed opeenperceelzandgrond meteen
slibgehalte van ca. 6% waar naast een basisbemesting van 1000 kg kalksalpeter en 100kg superfosfaat 20% per ha, een bemesting van 0, 300en 500kg
kali 40%/ha isgegeven vlakvoor hetzaaien van suikerbieten. In dezeproef is
evenwel geen merkbare invloed van deze bemestingen op het aantal aaltjes in
degrond waargenomen. In het gewas trad een ernstige aantasting op waarbij
56-62% van de planten een afwijkende penwortel vertoonden; een invloed
vandekalibemestingisniettotuitinggekomen.
Hoewel het mogelijk isdat demineralebemestingenigeinvloed heeft opde
7ric/ioGforMs-popuIatieindegrond,zijn erblijkbaar factoren inhet speldiehet
effect wisselvallig maken zodat er in het algemeen geen praktische betekenis
aan kan worden toegekend.
4.6.3. Invloedvanorganischemest
In 1965t/m 1967isopproefvelden indeWieringermeeren Noordoostpolder
deinvloedvantoedieningvanorganischemestnagegaan.Naast giften stalmest
en stro is ter vergelijking de invloed van grondontsmetting met een aaltjesdodend middel nagegaan.
Ineenproefopgrond met ± 6% slibiseenvergelijking gemaakttussen stalmest (30 en 60 ton/ha), strorijke mest (15 ton/ha), stro (7,5 ton/ha + extra
stikstof) en een ontsmetting met een lichte dosis DD (120 1/ha). Gelijkmatig
over het geheleveld waseenpopulatie van T.teres aanwezig;inde bouwvoor
bedroeg deze gemiddeld 47 (30-75) en eronder 178(80-380) ex. per 500 ml
grond. Het toetsgewas suikerbieten groeide zeer matig en er trad duidelijk
schade door T. teresop. Uit de oogstresultaten bleek dat een relatief gunstig
effect werd bereikt metgrondontsmetting, meteengift van 60ton stalmest per
haenmet stro-rijke mest.Dit laatsteisinovereenstemming metervaringen uit
de praktijk. De overige giften hebben slechtseen geringe of geen verbetering
gegeven. Er werd geen duidelijke invloed van de behandelingen op de Trichodorns-populatiegevonden.
In het voorjaar van 1966isde organische stofvoorziening herhaald en wederom een ontsmetting uitgevoerd (2001 DD/ha). Daarna iskropaar gezaaid
om met dezegunstigewaardplant een betere indruk tekunnen krijgen van de
invloed vandebehandelingen opdepopulatievan T.teres. Dit grasgewasvertoonde aanvankelijk eenmatigestandmeteengoedegroeidochtamelijk holle
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stand opdeontsmetteveldjes endeveldjes waarop60ton/ha stalmest wastoegediend. Later in het seizoen daalde de stand op de ontsmette veldjes terwijl
de veldjes met stalmest en ruige mesteen goede stand toonden hetgeen ineen
20-30% hogereopbrengst tot uiting kwam.In het najaar ishet proefveld geploegd en de helft van ieder veldje ontsmet (200 1DD/ha). Van de gedeelten
van develdjes waar dezebehandeling niet istoegepast, isin het voorjaar 1967
de grootte van de rn'cAodontf-populatie bepaald. Het aantal T. teres in de
grond van de veldjes waar een organische bemesting was gegeven verschilde
daarbij niet betrouwbaar van onbehandeld; resp.gemiddeld 67en 50ex.Opmerkelijk washet groteaantal (gem. 358ex.)opdeveldjes ontsmet in 1965en
1966.Inhoeverrenaast deaanvankelijk goedeontwikkelingvanhet gewasanderefactoren hieropvan invloed zijn geweest,isniet nagegaan.
In 1967isdezeproefwederomingezaaid metsuikerbieten waarbij alleeneen
minerale bemesting is gegeven. Het gewas ontwikkelde zich aanvankelijk
goed doch ondervond later enige last van droogte. Het ontsmette deelvan de
veldjes kwam daarbij gunstignaar voren metonderlingweinigverschil tussen
deobjecten uitgezonderd een betere stand bijdehoogste stalmestgift. Zonder
ontsmetting traden er tussen de behandelingen duidelijke verschillen in de
groeivandebieten op,hetgeen ook indeopbrengst tot uitingkomt(tabel39).
Naast de opbrengst waarbij de vochtvoorziening en bemestingstoestand een
belangrijke rolspelen isdevormvandebieten vanbelangdieophet onbehandeldegedeeltevan develdjes het duidelijkst tot uiting komt. Op onbehandeld
heeft slechts 20%van de bieten een normalepenwortel en op develdjes waar
indebeidevoorgaandejaren isontsmetisditinovereenstemmingmetdegrote
populatie indegrond, slechts24%met bovendien een lagereopbrengst. Toevoeging van organische stof heeft een groter percentage normale bieten(5159)gegeven hetgeen erop kan duiden dat, geziendevrijwel gelijke populatiegrootte van T. teresin de grond van deze veldjes en van onbehandeld, door
TABEL 39. De invloed van giften organische mest en grondontsmetting op de opbrengst en
kwaliteit van suikerbieten op grond waar Trichodorus teresschade indit gewas veroorzaakt.
Gemiddeldeopbrengst van onbehandeld (30kg/10m2) is100
Bemesting en behandeling
voorjaar 1965en 1966

najaar 1966

Relatieve
opbrengst

onbehandeld

onbehandeld
ontsmet
onbehandeld
ontsmet
onbehandeld
ontsmet
onbehandeld
ontsmet
onbehandeld
ontsmet

100
169
163
177
152
184
176
209
84
168

strorijke mest 15ton/ha
stalmest

30 ton/ha

stalmest

60 ton/ha

ontsmet resp. 120en 2001/ha
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Percentage
bieten met
penwortel
20
73
59
76
54
74
51
69
24
73
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dezetoevoegingereengeringereactiviteitvandeaaltjes isgeweest.Vermoedelijk houdt dit verband met een kleine wijziging in de structuur van de grond.
Uit de oogstresultaten van het ontsmette deel blijkt dat de verschillen in de
vorm van de bieten door de behandeling nagenoeg zijn verdwenen. In de opbrengsten tekent zich nog een gunstige invloed van detoediening van organischestof af.
Eentweedeproefwaardeinvloed van organischemestopdepopulatievan
T. teresisnagegaan, was gelegen op een perceel grond met 7-8% afslibbare
delen waar in 1964suikerbieten ernstig waren aangetast door deze aaltjes. Bij
bemonstering in het daaropvolgende voorjaar bleek T. teres,gemiddeld 46
(25-80)ex.per500mlgrond,gelijkmatig overhetproefterrein voortekomen.
In het voorjaar 1965 zijn verschillende doses stalmest gegeven (15, 30 en 60
ton/ha); in december 1965zijn wederom stalmestgiften (40, 60en 80 ton/ha)
gegeven of in combinatie met giften van het vorigjaar of afzonderlijk d.w.z.
op veldjes die in 1965geen stalmest hadden ontvangen. Nadat in het najaar
van 1966vanalleveldjes dehelft wasontsmet met DD (2001/ha)ishet proefveld in 1967met gewassen beteeld waarvoor alleen eenminerale bemestingis
gegeven. Gedurende deze driejaren zijn uien, bieten en aardappelen geteeld;
de aardappelen met ofzonder een nateelt van gras. Daarbij iseen vruchtwisselingtoegepast waarbij uien zijn verbouwd na bieten, bieten na aardappelen
(metofzonder nateelt van gras)en aardappelen na uien.
Opdit proefveld bleek erafhankelijk van hetgewaswelenigeffect van deze
stalmestgiften op het aantal T. teres in de bouwvoor en ondergrond invergeIijkingmetdepopulatieindegrond vandeveldjes waargeenstalmest gegeven
was(tabel 40).Na uien en bieten was bij deze bemonstering een kleinere populatie in de grond van de stalmestveldjes aanwezig. Na aardappelen was de
populatie relatief laagzonder dit verschil. Een nateelt van gras heeft evenwel
eenduidelijke toenamevandepopulatie gegevenvooralopde stalmestveldjes.
Inhet voorjaar van 1967bleekdepopulatievan T.teresoverhetgeheleproefveld op een hoger niveau te liggen. Na deteelt van bieten bedroeg het aantal
in demonsters van develdjes waar verschillende giften stalmest waren toegediend gemiddeld 370(285-465) hetgeen niet verschilde van het aantal (gem.
350(275-480))dat werd aangetroffen indemonsters vandeveldjes waargeen
stalmest wasgegeven.
Opmerkelijke groeiverschillen, verband houdendemetdeaanwezigheid van
TABEL40. Gemiddeld aantal T. teres per 500 ml grond na stalmestgiften en de teelt van
enkele gewassen in 1965
Gewassen

Geen stalmest

Stalmest

uien
suikerbieten
aardappelen
idem + gras

93(70-120)
85(50-105)
33(15-65)
87(65-130)

30 (20-45)
27 (10-50)
30 (15-50)
247(150-330)
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TABEL41. Het effect van enkele stalmestgiften op de opbrengst van uien ('Wijbo') in een
proef opeenperceelwaar schadedooraantastingvan T.teresoptrad
Stalmestgift in
ton/ha voor het
gewas in:
1965

1966

0
0
0
60
30

0
40
80
60
40

Opbrengst uien
1966
in kg/10m2

4,8
5,3
10,0
18,3
7,0

Opbrengst uien 1967 in kg/10 m2
niet ontsmet

ontsmet

22,9
30,0
31,4
32,9
29,8

51,3
55,5
55,0
51,0
58,3

T. teres,zijn in uien waargenomen. In 1965 werd dit vertroebeld door een
slechtsmatigegroeivanhetgewaseneenzeeronregelmatigestand.Inhetvolgendejaar kwam de aantasting zeer duidelijk in de groei van het uiengewas
('Wijbo') tot uiting(tabel41).Op 'onbehandeld' stond een geheel mislukt gewas en met de verschillende stalmestgiften is wel enige doch onvoldoende
groeiverbeteringverkregen.Onderoverigensgelijketeeltomstandigheden werd
op een aangrenzende proef na grondontsmetting (200 1DD/ha) gemiddeld
44,5kg/10m2 geoogst. In hetderdejaar wasdeschade inhet gewas,ondanks
de beduidend hogere populatie van T. teres, aanzienlijk minder ernstig. In
overeenstemming met destandcijfers ligt de opbrengst in het algemeen hoger
waarbij toediening van stalmest een duidelijke verbetering heeft gegeven. Op
hetontsmettedeelvandeproefligthetopbrengstniveau nogbeduidend hoger,
evenwelmeteengeringereffect vande stalmestgiften.
Indezeproefzijn bijbieten ('K.W.Polybeta')opdeveldjeszonder stalmest
slechts incidenteel symptomen van ernstige aantasting waargenomen bij bieten geteeld na aardappelen met een nateelt van grasalsgroenbemester. De afwijkingen betroffen voornamelijk een vertakking van de penwortel waarbij
ook andere oorzaken inhet spelkunnen zijn. In het eerstejaar waarbij bieten
na bieten werden geteeld had op de veldjes zonder stalmest slechts 45%van
de bieten een normale penwortel. Op het naburige proefveld waar grondontsmettingwastoegepast,wasdit74%.Opdeveldjeswaarstalmestwasgegeven
varieerde dit percentage tussen 53en 60.De bieten die in 1966zijn ingezaaid
na devoorvrucht aardappelen al of niet met een nateelt van gras,zijn na een
goede opkomst ernstig beschadigd door hagel, wind en stuivend zand. Een
goedebeoordelingwasdaarnadoordezeeronregelmatigestandniet mogelijk.
Bijdebeoordeling vandevormvandebieten bijdeoogst bleek,overeenkomstigde relatief geringe populatie van T. teresna aardappelen, het percentage
met eengoedepenwortel beduidend hoger tezijn dan bijdevorigeteeltnl.gemiddeld 73%. Op de veldjes met stalmest verschilde dit percentage (66%)
slechtsweinig.Destijgingvandeaaltjespopulatie bijeennateeltvangraskomt
totuitingineendalingvandepercentagesgoedebietentot resp.51 en56%zoMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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dat deopmerkelijke stijgingvandeaaltjespopulatie opdeveldjes metstalmest
en gras niet in de mate van wortelafwijkingen tot uiting isgekomen. De ontwikkeling van de bieten in het derdejaar was in het algemeen goed waarbij
onbehandeld ietsbij deoverige veldjes achterbleef. Deafwijkingen indewortel bleken evenmin ernstig en voornamelijk beperkt tot enige vertakking. Na
aardappel had opdeveldjes waaraldan niet stalmest wasgegeven,resp.gem.
86en87%vandebieteneennormale penwortel;waarwasontsmetbleekditbij
91resp. 92% het geval. Op de veldjes met een nateelt van gras zijn deze percentages lager (resp. 53en 51) hetgeen evenwel met ontsmetting weer wordt
gecorrigeerd (resp.93en 97).Deminder gunstige invloed van een nateelt van
graskwamook ineenongeveer 10%lagereopbrengst,waaropook anderefactoren van invloed zijn, tot uiting voornamelijk op het niet ontsmette deelvan
de proef.
In de aardappelen ('Sirtema') traden geen symptomen van aantasting op
en in het algemeen stond er een goed en gelijkmatig gewas.De opbrengstverschillen waren dan ook relatief gering en duiden op iets gunstiger groeiomstandigheden voornamelijk bij de hoge giften stalmest en in geringe mate na
grondontsmetting. Onder de beproefde omstandigheden behoeft men bij de
teeltvan aardappelen geen grotemoeilijkheden tevrezen. In anderejaren was
dit echter na andere voorvruchten (suikerbieten, gras) op dit perceel wel het
geval.
In een proef op zandgrond met een geringe populatie van T. teresis bij de
teelt van gladiolen ('Joli Coeur') een invloed van organische bemesting tot
uiting gekomen in het voorkomen van ratelvirus ('kartelblad'). In het gewas
opde 18 veldjes waar 50ton stalmest perha wastoegediend, toonden 89planten symptomen van deze infectie in vergelijking met 161op onbehandeld en
geen waar grondontsmetting (400 1 DD/ha) was toegepast. Uit het opgezuiverde gewas zijn monsters genomen die in het volgend jaar zijn geplant op
zware zavelgrond zonder Trichodorus spp.
Indezenateelt werden erinde 18monsters,elk ± 100knollen,van destalmestveldjes 45aangetasteplanten aangetroffen. Indenateelt vandeontsmette
veldjes bedroeg dit aantal slechts 3en van onbehandeld 27.Het effect van de
stalmestgift in het eerstejaar geeft, gezien de resultaten in de nateelt, een te
gunstigbeeldvandematevaninfectie metratelvirusdoor T.teres. Deervaringen over de invloed van groenbemestingsgewassen ten aanzien van dit probleemzijn intabel38weergegeven.
4.6.4.Conclusie
In veldproeven is geen invloed waargenomen van de toediening van de
sporenelementen borium,zink, koper en mangaan op degroei van enkelegevoeligegewassen (bieten,aardappelen,uien).
In laboratoriumproeven isgebleken dat T. teresin vitro relatief gevoelig is
voor een osmotische druk gelegen onder die van het verwelkingspunt voor
planten. Een gunstig effect van een minerale bemesting in bieten op een bemestingsproefveld, dat mogelijk verband hield met deze gevoeligheid van T.
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teres, isin andere veldproeven niet herhaald kunnen worden. In het algemeen
kan dan ook geen praktische betekenis aan de invloed van een mineralebemesting op de Trichodorus-popu\at\e worden gehecht.
Grote giften organische stof hebben weliswaar enigeverbetering gegeven in
degroei enopbrengst van gevoeligegewassen doch indedesbetreffende proeven isdaarbij slechtsineen veldproefeenredelijk produktieniveau bereikt. De
populatie van T. teres wasook in dat gevalniet verlaagd zoalsdat bij enkele
andere planteparasitaire aaltjes isgeconstateerd. Het isechter niet uitgesloten
dat dit metregelmatiggebruik van organischemestoplangeretermijn welhet
geval kan zijn. Dit zou in de toekomst dan tevens kunnen leiden tot een geringerestuif-, slemp-endroogtegevoeligheid vandezegronden entot een vermindering van de hoge stikstofgiften, die men op deze gronden moet geven
vanwegehet sneluitspoelen van dezemeststof (CREMER 1965).
Denateeltvan grasalsgroenbemestingsgewas verhoogdehetaantal T. teres
zodanig dat dit in de groei en opbrengst van gevoelige gewassen tot uiting
kwam. Dezeongunstige invloed op de produktie van deze gewassen verband
houdend metaantasting door dezeaaltjes, iseveneensbij anderegroenbemestingsgewassen (rodeenAlexandrijnse klaver,wikken)geconstateerd en plaatst
deteleropdezegrondenvooreenmoeilijk dilemma.
Bijgladiolen kan toediening van stalmest een tegunstig beeld geven van de
matewaarin het gewasdoor T.teres isgei'nfecteerd met ratelvirus.

4.7. INVLOED VAN GRONDBEWERKING OP DE POPULATIEGROOTTE ENACTIVITEIT

4.7.1. Algemeen
Reeds eerder is vermeld dat verstoring van de pakking van de grond zoals
dezein het veld voorkomt,ongunstig isvoor dezeaaltjes (2.2.).Een geringere
activiteitwerd geconstateerd wanneer opdezeaaltjes, in eendruppel water op
een objectglas, gedurende korte tijd een zekere druk werd uitgeoefend (BOR
& KUIPER 1966).In vergelijking met andere planteparasitaire aaltjes bleek T.
teres zeer gevoelig voor dezemanipulate. Daarnaast wordt de mobiliteit van
dezeaaltjes indegrond inbelangrijke matebei'nvloed doordepakkingvan de
grond waarbij eendichtepakking relatief gunstiger isgebleken(4.4.2.).
Beideaspecten worden bei'nvloed door degebruikelijke grondbewerkingen.
Dat bewerking van degrond een factor van belang kan zijn, wasgebleken op
eenproefveld opdiluvialezandgrond metvoornamelijk T.pachydermus, waar
veel ratelvirus in tabak, overgebracht door deze aaltjes, optrad op het onbewerktedeel (ROOZENDAAL& VAN DERWANT 1948).Deervaringdat hetoptreden van stengelbont in aardappelen wordt vergroot door dieper ploegen,sluit
hierbij aan (ROOZENDAAL 1947).Het ismogelijk dat door het dieper ploegen
een relatief grotepopulatie uit deondergrond omhoogwordt gebracht enbovendien vindt bij het dieper ploegen een geringere verkruimeling (verstoring)
van de grond plaats waardoor een grotere activiteit van deze aaltjes mogelijk
blijft. In dit verband kan het minder gunstige effect van groenbemestingsgeMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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wassenenkunstweide,naasteenverhogingvanhetaantal T.teres,ookofmede
verband houden met een grotere stabiliteit van de structuur van de grond
(JONES et al. 1969). Bij het omploegen treedt door de sterke doorworteling
minder verkruimeling op en blijft de structuur van de grond grotendeels gehandhaafd. Gezien de invloed van de structuur van de grond op de activiteit
van T.teresisookdezefactor vanbelang.
Bij het veldonderzoek bleken enkele aspecten van de invloed van grondbewerking van betekenis te kunnen zijn op het optreden van T. teres.Orienterend isinveldproeven depraktische betekenisnagegaan.
4.7.2. Waarnemingen overdeinvloedvangrondbewerkingenophetoptreden van
T. teres
Indezandgrond bij EnsindeNoordoostpolder geeft degrootteenactiviteit
van depopulatie van T. teresdoorgaans geen aanleiding tot directe schade in
het gewasendeaanwezigheid van dezeaaltjes blijkt voornamelijk door overdracht van ratelvirus in gevoelige gewassen. Bijhet veldonderzoek bleek toch
inenkelegevallen vanslechtegroeieenverband metdegroottevande Tricho^rwj-populatie, zoals bij schorseneren waar ten behoeve van deze teelt extra
diepwasgeploegd. Door dezeaantasting werd de hoofdwortel beschadigd en
ontstonden slechts korte wortels, zgn. 'sigaartjes'. Op deze zandgronden met
eengelijkmatig profiel iseveneensincidenteel schadedoor T.teresopgetreden
nadatdieperdan gewoonlijk wasgeploegdombijvoorbeeld eendikkerebouwvoorteverkrijgen.
Afwijkingen in depenwortel van bieten enspinazieovereenkomend met de
symptomen veroorzaakt door T. teres, werden waargenomen in een proef op
zandgrond die driejaar onbewerkt was gelaten en waarin een populatie van
T.pachydermus aanwezig was. Door ontsmetting waarbij de grond weinigof
nietwerdverstoord (DDingebrachtmethandinjector ofmethylbromideonder
plastic),bleek deafwijking teworden opgeheven.Opdeontsmetteveldjes was
op ongeveer 15 cmdieptedewortel welvertakt hetgeen verband hield met de
aanwezigheid van een ploegzool.
Naast deze veldwaarnemingen waarbij geen of geringe verstoring van de
structuur van de grond van invloed is geweest op het optreden van Trichodorusspp.,isopenkeleproefvelden getrachtenigeinformatie teverkrijgen over
de invloed van grondbewerking op de activiteit van T. teres.Deze proeven
hebben gelegen op zandgronden die gunstig zijn voor de activiteit van deze
aaltjes.In 1963isopeenperceelsgedeeltewaarernstigeaantastingdoor T. teres
in bieten optrad, injuni dit gewas afgeschoffeld ( = onbehandeld) en zijn er,
nadatdaarnaast degrond opverschillendediepte(10,15en20cm) 1 of2maal
isgefreesd, opnieuw bieten gezaaid. Deinvloed vandezebehandelingen opde
populatievan T.teresis,invergelijking metdeoverigenematoden indegrond,
opmerkelijk groot (tabel 42A). In overeenstemming met dezeverschillen verbeterdedevorm van depenwortel en had dewortel na 20cmfrezen weereen
normaalaanzien.
In 1964isdeinvloedvan minder rigoureuze grondbehandelingen nagegaan.
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TABEL42. Invloed van grondbewerkingen kort voor het zaaien van bieten, op de aaltjespopulatie(A)enopdeontwikkelingvandepenwortel(B)
Behandeling

geen
frees 10cm 1x
id. 15 cm 1 x
id. 20cm 1 x
id. 20cm 2 x
B
Behandeling
geen
cultivator 1x
id.
2x
frees 10cm 1x
id. 20cm 1 x

Gemiddeld aantal aaltjes per 500 ml grond
T. teres
overige nematoden

605
545
320
235
80

7.650
5.625
7.620
6.980
8.150

Percentage bieten met afwijkende penwortel
65
46
28
30
26

Het effect van de behandelingen, waarbij de ontwikkeling van de penwortel
van de bieteplant alsmaatstaf isgehanteerd, isin tabel 42Bsamengevat.Ook
indezeproef iszoweldoor frezen alsdoor bewerking met een cultivator kort
voor het zaaien, een gunstig hoewel geen afdoend resultaat bereikt.
Aangezien bewerkingen met een cultivator binnen hetdirecte bereik van de
praktijk liggen, isde invloed van extra grondbewerking op praktijkschaal nader beproefd. Hierbij is evenwel gebleken dat van deze mogelijkheid om de
kansvan schadebijdeteeltvan bieten tebeperken, indepraktijk moeilijk gebruik gemaakt kan worden. Bovendien kan gemakkelijk structuurbederf optreden,zodanigdat het eenzeernadeligeinvloed heeft opdegroei van hetgewas.Indepraktijk zijn welgunstigeresultaten verkregenbijaardappelen door,
bijhetpotenenaanaarden,degrondwaarindeplantzichzalontwikkeleneerst
te frezen.
4.7.3.Conclusie
Nagegaan isofvandegevoeligheidvan T.teresvoorverstoringvandegrond
envan de invloed ervan op deverplaatsing vandezeaaltjes, gebruik gemaakt
kan worden om aantasting te beperken of te voorkomen. Op proefvelden is
met een grondbewerking (frees of cultivator) kort voor het zaaien van bieten
een gunstig resultaat verkregen. In de praktijk stuitte dit evenwel bij de teelt
van dit gewas op moeilijkheden vanwege een te groot risico van structuurbederf.
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4.8. SCHADE

4.8.1.Algemeen
Bij het onderzoek naar het verband tussen het optreden van afwijkingen in
verschillendegewassen en depopulatie van T. teres in degrond, zijn aanvankelijk moeilijkheden ondervonden door de enigszins afwijkende gedragingen
van dezeaaltjes vergeleken met andere bekende aaltjessoorten. Bij hetnemen
en transporteren van grondmonsters kan bij een ongunstige samenloop van
omstandigheden, een verlies van ongeveer 90% van de aanwezige populatie
optreden. Bovendien zijn deaaltjes zeer beweeglijk en hebben de neigingzich
bijdewortelpunten teconcentreren (PITCHER 1967), hetgeen tot grotevariaties
in de resultaten van het monsteronderzoek kan leiden. Er iseen opmerkelijk
verschiltussen hetaantalaaltjes indegrond nabijdeplanten eneengemiddeld
grondmonster en een opmerkelijke variatie van de aantallen T. teresbij bemonsteringvanverschillendelagenvandegrond (KUIPER& LOOF1962,HIJINK
& KUIPER 1966).Deze gegevens zijn verzameld door monstername op percelen waar symptomen van aantasting reeds in een gewas aanwezig waren. De
invloed vandestructuur vandegrond opdemobiliteit vandezeaaltjes maakte
het praktisch ondoenlijk om door voorafgaand onderzoek met voldoende
nauwkeurigheid aan te geven inwelkemate,afgezien van de groeiomstandigheden voor het gewas,aantasting en schadekon worden verwacht. Bijdit onderzoek bleek dat, hoewel in het najaar een grote populatie van T. teres in de
bouwvoor aanwezig was, het aantal aaltjes in het voorjaar nauwelijks aantoonbaar kan zijn (HIJINK & KUIPER 1966,tabel 4).In gevoeligegewassen die
daarna werden gezaaid of gepoot trad echter wel een ernstige aantasting op
gepaard metweer eengrotepopulatievandezeaaltjes indegrond nabij debetreffende plantedelen. Inditopzicht gedraagt T.tereszich grilligerdan andere
wortelaaltjes en ook andere Trichodorus-soorten (T. anemones, T.similis).
Bij het grondonderzoek zijn naast T. teresook andere aaltjes aangetroffen
(vnl. Pratylenchus neglectus,Tylenchorhynchus dubius en Paratylenchus spp.).
Somswasdaarbij eveneenseenverband metdestandvanhetgewas.Gezien de
gegevens uit veld- en vruchtwisselingsonderzoek elders in het land, waren de
aantallen aaltjes niet zo groot dat daarmede de schade bij de gewassen, nog
afgezien vandesymptomen,zou kunnen wordenverklaard.
4.8.2. Suikerbietenen enkeleandere wortelgewassen
Een verband tussen de groei en ontwikkeling van een gewas en het aantal
T.teresindegrond,isheteerstbijbieten geconstateerd (KUIPER&LOOF1962).
Afwijkingen in de groei van dit gewas door deze aaltjesaantasting, tekenen
zich reedsvroeg af, vaak reedsvoor het stadium van op-een-zetten, door een
achterblijven inontwikkeling.Bijbemonsteringvoor hetsluiten vanhetgewas
werd steeds een duidelijke correlatie met degrootte van de T. teres-populatie
indegrond gevonden (tabel43).Laterwasditinafnemende matehetgevalen
bij deoogst werd doorgaansniet alleen eenveelgeringerepopulatie gevonden
doch bovendien bleek dan de populatie bij het matig groeiend gewas groter
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TABEL 43. Het aantal T.teresinvijfreeksen grondmonsters opeentweetaltijdstippen opeen
perceelwaarernstigeaantasting insuikerbieten optrad
Bemonstering 1 juni

Bemonstering 18oktober

Stand gewas
gem.
0
190
1.409

goed
matig
slecht

(min.-max.)

gem.

(min.-max.)

+
(95- 330)
(695-2.400)

130
20

(0-1)
(95-195)
(15-25)

tezijn danwaarhetgewasernstigwasaangetast.Hetverschijnsel vaneenrelatief groterepopulatiena eenmatigofnoggoedgroeiend gewasisbijverschillende andere aaltjesaantastingen waargenomen o.m. bij het aardappelcystenaaltje (OOSTENBRINK 1950).Inditgevalhoudtdegeringepopulatiebijhetgoed
groeiendegewasverbandmeteenzwaarderegronddieongeschiktisvoordeze
aaltjes,zoalsookhetgevalwasbijhetperceelwaaroptabel20betrekkingheeft.
Over een toename van het aantal bij matig aangetaste bieten zijn enigegegevensverzameld op een perceelwaar bieten niet of in meer of minderemate
waren aangetast. In en om een drietal plekken in de rijen bij goed, matigen
slechtgroeiendeplanten zijn grondmonstersgenomenindevormvanplakken
grond (lengteendiepte ± 25cm,dikte7,5cm).Uit deresultaten van het onderzoekvandeelmonsters(7,5 x 7,5 x 7,5cm3)uitdezenegenschijven bleek
dat het gemiddeld grotereaantal aaltjes bijdezematiggroeiendebieten voornamelijk berustte op een relatief hogere populatie in de deelmonsters uit de
laag 15-22,5 cm onder het maaiveld (tabel 44).Bijde slechtgroeiendebieten
is de ontwikkeling van zijwortels zeer oppervlakkig. Bij de matig groeiende
bietenwarennogeenofmeerzijwortelsnaardieperelagengegroeid.Indedrie
seriesuit 'slecht' en'matig' ishet aantal T. teres indebovenstelaagnagenoeg
gelijk. Binnendezelaagkunnenechternoggroteverschilleninpopulatiegroottevoorkomen (HIJINK & KUIPER 1966,tabelVI).
Tijdenshet groeiseizoenbleekde Trichodorus-populatieindebouwvoor,na
aanvankelijk vooral om de planten te zijn geconcentreerd, later meer gelijkmatigverspreid tezijn (tabel45).
In grondmonsters genomen bij vlak vertakte bieten bij deoogst bleekhet
aantalaaltjesindegrondonderdeplant,bijdezijwortelsoftussendezijwortels
TABEL44. Degrootte en verdeling van
degroeivan suikerbieten.Aantal aaltjes
Monsterdiepte
in cm
0 - 7,5
7,5-15,0
15,0-22,5

de populatie van T. teresinde
per422mlgrond

grond in verband met

Stand van het gewas
goed
0
0
0

matig
470 (410-510)
140 (90-180)
223 (130-300)
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slecht
460 (360-620)
93 (50-120)
43 (10-70)
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TABEL 45. Grootteen spreidingvan een populatie van T.teresbijaangetaste bieteplanten in
de loop van het groeiseizoen
Gemiddeld aantal
T. teresper monsterplek
rondom bieteplant
in rij tussen planten
tussen de rijen

juni

Monstername
juli

705

3.761

40%
49%
11%

49%
29%
22%

oktober
,

227
35%
28%
37%

niet betrouwbaar te verschillen (o.m. resp. gem. 95,52en 85ex./500 ml). De
bemonstering van bieteveldjes na de oogst op proefvelden is dan ook op dezelfde wijzealsna anderegewassen uitgevoerd.
Deaantasting van bieten kan zoernstigzijn dat erinhet najaar geen oogstbaar gewas is. Bij een gewas waar de aanvankelijke verschillen in stand later
inhetseizoenverdwijnen,zodathetophetoogweereentamelijk egaalengoed
gewas lijkt, blijkt dit bij de oogst echter allerminst het geval te zijn. Er zijn
moeilijkheden bij de oogst van oppervlakkig ontwikkelde en vertakte bieten
en er werd op dergelijke perceelsgedeelten soms slechts de helft van een normaleopbrengst verkregen.
Op dezezandgronden werd eveneens een aantasting van T. teresbij witlof
waargenomen met dezelfde afwijkingen van de penwortel als bij suikerbieten,
met een geringere opbrengst en een onbruikbaar produkt voor de verdere
teelt. Een aantasting van schorseneren resulteerde eveneens in een oogst van
vertaktekortestompewortelsdieonverkoopbaar is.
4.8.3.Aardappelen
Aan de opmerkelijke afwijkingen in dit gewas (fig. 17A) is uitvoerig aandacht besteed. De symptomen en aard van de aantasting zijn in 4.3.vermeld.
Bijhet veldonderzoek, waarbij een gemiddeld grondmonster uit de ruggen op
het veld werd genomen, is een correlatie gevonden tussen de afwijkingen in
het gewas en het gemiddeld aantal aaltjes in de grond. Deze aantallen waren
relatief laag,namelijk gemiddeld 293(110-800)bijdeslechtgroeiende planten
en 127(75-205)indegrondbijplantenwaardeaantastingminderernstigwas.
Meestal groeiden de planten met een normale ontwikkeling op gedeelten van
het perceel waar in de slibrijkere grond geen of slechts weinig aaltjes werden
aangetroffen.
Bijdeafwijkende spruiten isdehoeveelheid wortelsinvergelijking met normaal ontwikkelde planten geringer en bovendien zijn de wortels in meer of
mindere mate beschadigd ('stubby root', fig. 17B). Bij het veldonderzoek
bleekdat,invergelijking methetaantal aaltjes ineengemiddeld grondmonster
uit derug,depopulatie indegrond rondom deaangetastewortelsen spruiten
groter was, namelijk respectievelijk 251 (40-500) en 1.063 (470-1.625). De
aaltjes concentreren zich, althans in het begin van de groei van het gewas,
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FIG. 17. Afwijkingen in de ontwikkeling van de Stengels
en wortelsvan aardappelplanten.
A. normaal ontwikkelde plant in vergelijking met matig
en ernstig aangetaste planten.
B.aangetastewortels.

dicht bij dewortels evenalsbij bieten werd waargenomen. Bijernstige aantasting is de opbrengst nihil; bij een geringere mate van aantasting waarbij het
gewas zich enigszins herstelde, Hetde opbrengst en vooral de sortering toch
veeltewensen over. Bijdeteelt van pootaardappelen wasdit innogveelsterkere mate het geval waarbij bovendien deonregelmatige stand een goede selectiemoeilijk ofonmogelijk maakte.Dergelijke perceelsgedeelten worden dan
ook meestaluitdekeuring genomen of gedeklasseerd.
4.8.4.Granen
Bij slechtgroeiende granen (haver, tarwe en gerst)opmariene zandgronden
bleek met name bij haver en tarwe, meestal sprake tezijn van een aantasting
door het havercystenaaltje {Heterodera avenae).
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Slechtsinenkelegevallenwerd bijzomertarween-gerst eenverband gevonden met depopulatievan T.teres. Opdeaangetasteplekken in het gewasvarieerde het aantal van 185-250. Tarwe bleek het gevoeligst te reageren. Het
gewasbleefaanvankelijk achter in groei, schoot later indeaar en vormdeeen
fijnerekorrel. Bijde oogst was de opbrengst van dergelijke perceelsgedeelten
somsslechtsongeveerdehelft van hetgeen menopdezegronden kan verwachten.Bijgerstgroeit hetgewas,na groeiverschillen inhetjeugdstadium, erlater
meestaldoorheeneniserbijdeoogst,afgezienvanietsminderstro,geensprake
vaneenoogstdervingvanbetekenis.Hetaangetastegewasbleekwelgevoeliger
te zijn voor droogte. Bij haver zijn geen veldwaarnemingen in verband met
aantastingdoordezeaaltjes verricht.
Mais werd tijdens de onderzoekperiode slechts incidenteel geteeld. Op een
perceelwaardegroeivan hetgewastamelijk onregelmatig was,bleek het wortelstelsel van ernstig afwijkende planten oppervlakkiger te zijn dan bij de relatiefbeter groeiendeplanten. Bovendien warendewortelssterk vertakt ende
zijworteltjes kort, gedrongen en in meer of mindere mate verbruind. Deze
afwijkingen komen overeen metdesymptomen dieindeVerenigdeStaten zijn
waargenomen bij aantasting van mais door T. christiei(CHRISTIE & PERRY
1951). Reeds in de vijftiger jaren zijn afwijkingen in de groei van mais waargenomen oppercelenwaar later afwijkingen indegroeivan bieten enaardappelenoptraden (pers.med.C.Zijdewind, Schagen). Het isdan ook niet uitgesloten dat toen reeds aantasting door deze aaltjes in het spelwas. Bijde teelt
van mais zal men op deze gronden rekening dienen te houden met de mogelijkheid van schade door aantasting.
4.8.5. Uien
Ditgewasiszeergevoeliggeblekenvooreenaantastingdoor T.tereswaarbij
na een goede en gelijkmatige opkomst, in toenemende mate verschillen in de
verderegroeivanhet gewaskunnen optreden (fig. 18A).Dit kan aanmerkelijk
geringere opbrengst en een ongunstige sortering geven en zelfs een volslagen
misgewas. Bij een matige aantasting bleek het gewas zich wel in belangrijke
matetekunnen herstellendochdan rijpte hetaangetastegewaslaterafwat tot
moeilijkhedenbijdeoogstleidde.
Er bleek een duidelijk verband tezijn tussen de stand van het gewas en de
populatiegrootte van T.teres. Deaantallen bijgoed,matigenslecht groeiende
planten bedroegen gemiddeld resp. 23 (0-60), 265 (40-370) en 1.100 (4302.160). Bij ernstig aangetaste planten bleef dewortelontwikkeling beperkt tot
debovenlaagvandebouwvooreninovereenstemming hiermedezijn bijlaagsgewijze bemonstering verschillen in populatiegrootte gevonden. De wortels
vandeaangetasteplantenzijn,alnaardematevanaantasting,inmeerofminderemateverkort, vertakt enmeestalvergeeld (fig. 18B).IndeVerenigde Staten zijn deze symptomen eveneens waargenomen bij uien aangetast door T.
christiei (HOFF&MAI 1962).
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FIG. 18.Afwijkingen in deontwikkeling van uien.
/
A. normaal ontwikkelde planten in vergelijking met matigen ernstigaangetaste planten.
B. aangetaste wortels.
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4.8.6.Grassen
Inverband met debodemvruchtbaarheid rust opbedrijven met overwegend
zandgrond een zogenaamde graslandverplichting waarbij een bepaald deel
van debedrijfsoppervlakte alsgrasland in gebruik dient tezijn. Doorgaans is
dit als tweejarige kunstweide in de vruchtwisseling opgenomen. Bovendien
wordt opdezegronden regelmatiggras,Italiaans ofWesterwoldsraaigras,als
groenbemesting geteeld.Oppercelen meteenaantastingvan T.teres in bieten
bleekbijnavraagsomsdat degroeivan het grasdat ervoorwasgeteeld ook al
tewensenhad overgelaten.
Opbiz.24isreedseenwaarnemingvermeldwaarbij hetachterblijven vande
groeivan gras,gezaaidvoor groenbemesting,verband hieldmeteen grotepopulate van T. teres.In het algemeen verloopt, na een goede en regelmatige
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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opkomst, de verdere ontwikkeling van de aangetaste planten zeer traag. In
enkele gevallen heeft een overbemesting of een extra watergift om de groei te
verbeteren nagenoeggeengunstigeffect gegeven.Hetwortelstelsel vandeaangetaste plantjes bleek, in vergelijking met dat van de goedgroeiende planten,
veelgeringerenoppervlakkiger tezijn, met symptomen van 'stubby root' (fig.
19).Dezeverschijnselen komenovereen metdewaarnemingenbij schadedoor
Trichodorus sp. in grassen van gazons en golfvelden in de Verenigde Staten
(KELSHEIMER&OVERMAN1953).
Deresultaten vanhetonderzoek van enkelepercelen waardegroei van gras
alsgroenbemester of als kunstweide te wensen overliet zijn in tabel 46 weergegeven. Naast het verband met het gemiddelde aantal T. teresin de bouwvoorisereenverband gevonden tussendedieptevandebewortelingendeverdelingvandepopulatievan T.teresingrond (tabel47).Ditoverzicht heeft betrekking op een bemonstering waarbij kolommen grond zijn genomen waar
het gewas, kropaar na vlas, na een gelijkmatige opkomst plaatselijk achterbleef in groei. Bijde goedgroeiende planten liepde wortelmat door tot ongeveer 10cm diepte met daaronder nog incidenteel enkele grovere wortels. Bij
hetslechtgroeiend graswasdewortelmat slechts5 a6cmdik enwerden daaronder geen zwaardere wortels aangetroffen. In beide kolommen blijkt de begrenzingvandewortelmatsamentevallenmetdeovergangvaneenkleinenaar
een grote aaltjespopulatie.
In de ondergrond komt een grote populatie voor. Gezien de aanwezigheid
van zwaardere wortels in diepere lagen bij de goed groeiende planten, is de
beworteling mogelijk van onderaf door een opkomende Trichodorus-popu-

FIG. 19.Afwijkingen in de ontwikkeling van ingezaaid gras.
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TABEL46. Depopulatiegroottevan T.teresinverband metdegroeivangrassen
Groei van de gewassen
Gewassen
Westerwolds raaigras
Italiaans raaigras
grasland (BG 8)
grasland (BG 8)

goed

afwijkend

55
0
0

670
950
1.100
1.680
290
350

0
5

TABEL47. Verticale verdeling van de populatie van T. teresin de bouwvoor in verband met
degroei van gras(kropaar).Gemiddeld aantal T.teres
per 350ml grond
Groei van gras
Monsterdiepte incm
goed

slecht

0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20

0
5
15
80
325*
460
450
600
620
420

20
135
180*
540
1.145
530
715
660
550
640

20-36

465
(256-595)

;

345
(205-530)

* diepte van de wortelmat.

latie 'ingekort'. Bijeen gebruikelijke bemonstering (0-20 cm)zou inditgeval
slechts een betrekkelijk gering verschil in aantal aaltjes tussen de goed en
slecht groeiende planten zijn gevonden, namelijk resp. ongeveer 300 en 500
T.teresper350mlgrond.
Uit anderewaarnemingen isgebleken dat het aantal aaltjes inde bouwvoor
na opkomst vanhet grasaanvankelijk snelkan toenemen endaarna metenige
schommelingdaalttot eenminofmeergelijkmatig niveau (4.5.3.).Inditgeval
isteverwachten dat door een verdergaande wortel-'snoei' bij de goedgroeiende planten, het verschil met de slechtgroeiende en de diepte van beworteling
kleinerzalworden.Opdezemarienezandgronden iseendergelijkeondiepwortelende grasmat relatief gevoelig voorde verdeling van vocht en voedingsstoffen in de grond. Schade in gras, zowel voor groenvoeder als -bemesting, is
voornamelijk waargenomenindeperiodedirectna opkomst van hetgewas.
Deinvloed opdeaaltjespopulatie (tabel48)isbovendien vanbetekenisvoor
de volgende teelt van gevoelige gewassen. Uit de waarnemingen over het opMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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treden van ratelvirus (tabel 15en 38)isgebleken dat de teelt van vatbare gewassen na grasenigrisico inhoudt.
4.8.7. Overige gewassen
Koolzaad iseen gewaswaarbij slechts incidenteel aantasting door T.teres
iswaargenomen. Dehoofdwortel vandeaangetasteplanten vertoonde daarbij
dezelfde afwijkingen als bij suikerbiet en schorseneer. Waar de groei van de
hoofdwortel stagneerde vertoonde deze duidelijk 'stubby root'. Ook bij dit
gewas werd later een zeker herstel van de groei waargenomen. Aanhoudende
droogte tijdens of kort na de bloei had bij het aangetaste gewas met een oppervlakkige beworteling eenaanzienlijke oogstderving tot gevolg.
Slechts eenmaal is bij spinazie aantasting waargenomen. De beworteling
vandeaangetasteplantjes waszeerslecht enhet gewashad bovendien eenopmerkelijk dunne stand. Ook bij stoppelknollen viel een pleksgewijze dunne
stand van het gewas het meest op. De overgebleven planten groeiden nogredelijk door met vertakte wortels. Deze wortels waren overwegend normaal
ontwikkeld, hetgeen mogelijk verband houdt met de slechts geringe vermeerderingvan T.teresbijditgewas.
Bij het veldonderzoek bleek het aantal T. teresin de grond bij een goede,
matigeenslechtestand van het gewasresp.0, 35-65en 130-435.
In aansluitingop dewaarnemingen van slechtegroei van anemonen in verband met de populatie van een vijftal Trichodorus-soorten (LOOF 1965), is
ditgewasgeplantingrondmet T.teres. Bijdezeplantentraden,naasteenzeer
ernstige aantasting van dewortels('stubby root'),deopmerkelijke kromming
en verbruining van de ondergrondse stengeldelen op zoals door deze aaltjes
bij aardappelen en door de andere Trichodorus-soorten bij anemonen werd
veroorzaakt. Wanneer een bloemstengel was aangetast veroorzaakte dit een
ondergrondse ontwikkeling van de bloem. Onder gelijke teeltomstandigheden op ontsmette grond wasdegroei van deplanten normaal. Bijhet veldonderzoek is eenmaal een lichte aantasting geconstateerd waarbij een verband
met het aantal T. teres isgevonden op eenrelatief laagniveau (goed en afwijkend resp. 15 en 150ex.).Later hersteldedegroei van het gewasweer redelijk.
Eveneens incidenteel zijn waarnemingen verricht bijvlinderbloemige groenvoeder- en bemestingsgewassen waarbij eveneens een verband met het aantal
aaltjes in de grond werd gevonden vooral wanneer de bemonstering werd gericht op de afwijkingen in de beworteling. Naast het optreden van 'stubby
root' was bij deze gewassen het geringere aantal stikstofknolletjes bij de aangetasteplanten opvallend (fig. 20).Ernstigegroeistagnatie iswaargenomen bij
Alexandrijnse klaver,bij rodeenwitteklaverenbijluzernevoornamelijk inde
eerste groei na opkomst hetgeen bovendien gepaard ging met een te dunne
standvanhetgewas.Bijluzernehersteldedegroeivandeplanten meestalspoedig waarbij de vertakte hoofdwortel verder naar diepere lagen in de grond
doorgroeide.Dit houdt waarschijnlijk verband metdegeringegeschiktheid als
waardplant voordezeaaltjes waardoor geen sterkebelemmeringdooreenvermeerderendepopulatieindegrond aanwezigiszoalsbijdeanderegewassen.
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FIG. 20.Afwijkingen in de ontwikkeling van
Alexandrijnse klaver.

Dezevlinderbloemige gewassen enook grassen waren somsals groenvoeder
en -bemesting ingezaaid op perceelsgedeelten waar de groei van suikerbieten
zeer slecht was of als teelt na een gewas dat vroeg het veld geruimd had. In
beide categorieen isdaarbij meestal een opmerkelijke toename van de aaltjespopulatie waargenomen (tabel 48).Naast een minder goedeproduktie van de
groenvoeder- en -bemestingsgewassen heeft de teelt van deze gewassen door
detoename van het aantal T.teresin degrond bovendien problemen gegeven
bij volgendegewassen diegevoeligzijn voor aantasting door deze aaltjes.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)
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TABEL48. Invloed van groenvoeder- en groenbemestingsgewassen op het voorkomen van
T. teresin het najaar
a. percelen waar slechtgroeiende suikerbieten zijn vervangen door een ander gewas
Stand gewas

1
2
3

goed

afwijkend

0
0
12

200
275
150

gras
Alexandr. klaver
gras

225
1.050
2.000

b. percelen waarna ihet hoofdgewas eengroenbemestingsgewasisingezaaid
Perceel

Hoofdgewas

Groenbemester

1
2

tulp45 (15-80)
aardappel 26(10-60)

wikke 1.375 (695-1.840)
gras 268(250-400)

4.8.8.Conclusie
Het schadelijk optreden van T.teres komtreedsineenvroegstadiumvande
ontwikkeling van de gewassen tot uiting. Bij gezaaide gewassen stagneert, na
een goedeen gelijkmatige opkomst, degroeihetgeen gepaard gaat metminof
meer kenmerkende afwijkingen van de wortels ('stubby root')- Bij ernstige
aantasting geeft dit aanleiding tot wegvallen vandejongeplantjes eneen dunnere stand van het gewas.Aantasting bij aardappelen en anemonen ging, behalvemet wortelafwijkingen bovendien gepaard met afwijkingen inde ondergrondse ontwikkeling van de spruiten hetgeen een onregelmatige opkomst en
stand vanhetgewastot gevolghad.
Indeeerstefase vandegroeivan deplanten iseenverband gevonden tussen
de mate van aantasting van het gewas en het aantal aaltjes in de grond. Dit
verband kon aanzienlijk worden verduidelijkt door aangepaste bemonstering
waarbij rekening gehouden werd met het voorkomen van de aaltjes nabij de
aangetastewortelsofinbepaaldelagenindegrond.
Later inhet groeiseizoen wasdeaaltjespopulatie in het algemeen lager hetgeen waarschijnlijk verband hield met een meer verspreid voorkomen van de
aaltjes in de grond. Het verband tussen het aantal aaltjes in de grond en de
stand van het gewas vervaagt daarbij terwijl dan bovendien een tendens aanwezigisdat indegrond bijmatiggroeiendeplanten gemiddeld eenhogerepopulate wordt aangetroffen dan bij slechtgroeiende. Deze verschuiving is ook
bijandere aaltjesaantastingen gevonden enwordt inbelangrijke mate bepaald
door verschillen in reproduktie.
Bij ernstige aantasting ontwikkelden de planten slechts een oppervlakkig
wortelstelsel hetgeen gepaard ging met oogstverlies en grotere gevoeligheid
van het gewas voor perioden van droogte. Daarnaast was het oogstprodukt
vanminderekwaliteit door hetverloren gaan vandepenwortel (bieten,witlof,
schorseneren), door een ongunstige sortering (aardappelen, uien) of traden
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bovendien door een ongelijke afrijping van het gewas moeilijkheden op (tarwe, uien). De ongelijke opkomst bij aardappelen beperkte de mogelijkheid
van keuring voor pootgoed soms zodanig dat aangetaste gedeelten van het
gewas uit de keuring genomen moesten worden. Dit was eveneens het geval
wanneer T. teresals vector optrad van ratelvirus in vatbare gewassen zoals
gladiolen en sommigecultivarsvan tulpen.
Ookbijverschillendegroenvoeder-en-bemestingsgewassenlietdeproduktie
in meer of mindere mate te wensen over tengevolge van een te dunne stand
en/ofverminderdegroeienoppervlakkigebeworteling.Bijvlinderbloemigegewassen werd bovendien een aanzienlijk geringere vorming van stikstofknolletjes waargenomen. Met deteelt van deze gewassen werd een sterke toename
van de aaltjespopulatie waargenomen hetgeen risico's voor de teelt van een
volgend gevoeliggewasinhoudt.

4.9. BESTRIJDING

4.9.1.Algemeen
Naastdeeerderbesproken teeltmaatregelen zoalsvruchtwisselingenbemesting omschade door T.teres in gevoelige gewassen tevoorkomen oftebeperken, is het gebruik van nematiciden beproefd. Daarbij is voornamelijk een
dichloorpropeen-dichloorpropaan-mengsel (DD) gebruikt.
Degebruiktedosesnematicidewarenaanvankelijk afgestemd ophetgebruik
bijdeteelt van relatief kostbare gewassen waarbij hogeeisenaan het resultaat
vandebehandelingworden gesteld.Voordeminderkostbare landbouwgewassen is gezocht naar een economische bestrijdingsmogelijkheid door het effect
vanlageredosestebeproeven waarvooropdezelichtegrondengoedeperspectieven aanwezig waren (ROTTER 1957,KUIPER & HIETBRINK 1965).
Daarnaast is in aansluiting op de resultaten van het onder 4.4. beschreven
onderzoek, het effect van grondverzwaring opdeaaltjespopulatie bestudeerd.
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, de Stichting
voor Bodemkartering en het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem en
Bemesting,isdaarvoor eengrondverzwaringsproef aangelegd opde'Prof. Dr.
J. M.van Bemmelenhoeve' teWieringerwerf. Daarbij werd nagegaan of door
bekleien de toestand van de grond in de bouwvoor zodanig kan worden gewijzigd datdeaanwezigheiden/ofactiviteitvan T.teresdermatewordt beperkt
datditaaltje geenproblemen meergeeft tenaanzienvandegroeivangevoelige
gewassen.Deervaringenopdezeproefwordenin4.9.3.weergegeven.
4.9.2. Grondontsmetting
Aanvankelijk isproefsgewijze inhetnajaareenhogedosisDD(420-6001/ha)
toegepast. Oppercelen waar T.teres ernstigeschadeveroorzaakte,werd daarmede een opmerkelijk goede en gelijkmatige groei van gevoelige gewassen
verkregenmeteennormaleontwikkelingvanhetwortelstelselof ondergrondse
spruiten. In niet of weinig gevoelige gewassen washet effect van de behandeMeded.Landbouwhogeschool Wageningen77-4(1977)
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linggeringhetgeen overeenstemt metdeervaringen inEngeland (GREET1967).
Een dergelijke behandeling kan echter naast doding van aaltjes ook andere
invloeden hebben met voor de teelt van gewassen schadelijke en gunstige effecten (HIJINK 1969).Er kan bijvoorbeeld enige onkruiddoding optreden terwijl de kieming van sommige onkruidzaden bleek te worden bevorderd. Een
fungicide werking kan eveneens van betekenis zijn (ANDERSON 1966). Ook is
waargenomen dat erna eenDD-behandelingindegrond sprake kan zijn van
een verhoogde bacteriele activiteit waarbij stoffen worden geproduceerd die
van betekenis zijn voor de voeding en groei van planten (ALTMAN & TSUE
1965,ALTMAN 1969).Bepaaldecellulose-afbrekende bacterien kunnen daarentegen juist door grondontsmetting sterk in hun activiteiten worden geremd.
Bijeennajaarsbehandeling ingescheurdgraslandveroorzaaktediteenslechtere
vertering van de zoderesten. Ook de activiteit van nitrificerende bacterien
wordt door een DD-behandeling geremd (GOOD& CANTER 1965).Dezeremmingkan een groteinvloed hebben op dehoeveelheid en aard van de stikstof
die voor de plant beschikbaar is en daarmede van invloed zijn zowel op de
groeivangewassenalsophetoptredenvanwortelrot (HUBER&WATSON1970).
Door deremming van denitrificatie, isereentoename van stikstof in ammoniakvorm. Door de geringere uitspoeling hiervan kan een extra hoeveelheid
stikstof voor de planten beschikbaar zijn.
MetmedewerkingvanDr.A.vanSchreven (Rijksdienst voor deUsselmeerpolderste Kampen) isde invloed van een behandeling op het gehalte aan mineralestikstof indegrond vandebouwvoornagegaan aandehand van grondmonstersafkomstig van eenproefveld opmarienezandgrond waar in oktober
1959 een ontsmetting met 600 1 DD/ha was uitgevoerd. Het gehalte aan ammonium-stikstofindemonsters uitdebehandelde veldjes bleek6weken nade
behandeling duidelijk verhoogd. Bij het onderzoek van grondmonsters die
het daaropvolgende voorjaar zijn genomen voor het bemesten, was dit niet
meerhetgeval.Bovendienwasindezeproef niet hetN-effect vandebehandeling meer aanwezig dat later algemeen is waargenomen na een behandeling
meteennematicideendatsamenmetstikstofdieisvrijgekomen dooreenextra
afbraak van organischestof,ca.20kgN/ha bedraagt. Dit isvoor aardappelen
en bieten relatief van weinig belang doch wel voor vlas en granen gezien het
risicovanlegeren.
Bijeenvergelijking vandegroei endeminerale samenstellingvan gewassen
diehebben gegroeid op wel of niet ontsmette grond ishet verschil in ontwikkeling van het wortelstelsel van betekenis. Wanneer door grondontsmetting
deaaltjesaantasting isbestreden hebbendeplanten eenuitgebreider endiepergaand wortelstelsel waardoor er, invergelijking met aangetaste planten, grote
verschillenkunnenzijnindebeschikbarehoeveelheidvochten voedingsstoffen.
Bij ontsmettingsproeven is het effect van de behandeling beoordeeld zowel
aan dehand van aaltjesonderzoek alsaan dematevan aantasting.
Bij deteelt van suikerbieten traden nadat het zaad regelmatig was gekiemd
grote groeiverschillen op. Op de behandelde grond was de penwortel van de
bieteplanten goed ontwikkeld terwijl deze bij de planten op niet behandelde
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TABEL 49. Het effect van de toepassing van lage doses DD op het aantal P. neglectusen
T. teresin de bouwvoor en ondergrond. Behandeling 26September 1963;ingebracht op ca.
20cmdiepte. Bemonstering 19maart 1964
Trichodorus teres

Pratylenchus neglectus
Monsterdiepte in cm
0
0-20
20-30
30-40
40-60
60-80

2.110
1.770
80
15
20

dosis in 1/ha
100
200
785
9
8

470
10
5

.
•

.
•

300

0

390
3

300
440
190
465
275

.
.

+

dosis in 1/ha
100
200
4

300

2
1

+

15
53

+

grond ernstigwasaangetast. Bijaardappelen waren deverschillen in opkomst
inverband methet alofniet optreden van afwijkingen indeontwikkeling van
deondergrondse stengeldelen,zeeropmerkelijk engedurendehetgehelegroeiseizoenwaarneembaar indestand van hetgewas.
In aansluiting op deze eerste resultaten van grondontsmetting is nagegaan
ofvoor degroeivandezegewassen eengeringereaaltjesdoding voldoendezou
kunnen zijn omdat, geziendeaard vandeaantasting, vooral een bescherming
indeeerstemeestgevoeligefasevandeontwikkelingvanhetgewasvan belang
is. Ook geeft de toepassing van een lagere dosis minder kans op een fytotoxische nawerking van het middel.
Op zandgronden waar aantasting door T. teresin verschillende gewassen
optrad zijn gedurende enkelejaren veldproeven aangelegd waarbij isgebleken
dat met de toepassing van lagere doses gunstige resultaten zijn te bereiken
(tabel 49).In dit geval leek de invloed van de behandelingen in de bouwvoor
(0-20 cm)ophet aantal T. teresgroter dan op P.neglectus en deoverigeaaltjes. Dezetendenswasook in andere proeven aanwezig.Opmerkelijk washet
afnemend effect indebouwvoor van eenhogeredosishetgeeneveneens inandereproevenenbijandereaaltjessoorten werdwaargenomen.Indeondergrond
iser weleen duidelijke invloed aanwezig van een grotere dosis op het aantal
aaltjes indegrond.
Bij de teelt van suikerbieten werd in deze proef een zeer gunstig resultaat
bereikt (fig. 21).Behalve een zeer duidelijke opbrengstverbetering was het effect op de wortelvormzeer gunstig; op onbehandeld waren 52% van de penwortelsinmeerofminderemateafwijkend enopdebehandeldeveldjes slechts
4-6%. Uit deresultaten van debemonstering na dit bietegewas bleek dat het
aantal T.teresindebouwvoorvandebehandeldeveldjes hogerlagdanvande
onbehandelde (gem. 80ex.).Bij een bemonstering tijdens degroei van debieten tekendezich reedsvanafjuni eenherstel van depopulatie inde bouwvoor
af. Een relatief sterketoename van lagepopulatie bijeengoed groeiend gewas
is eveneenswaargenomen bij andere Trichodorus spp.o.a. bij T.christiei (ALHASSAN&HOLLIS 1966,RHOADES1968).
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 77-4(1977)

115

FIG. 21.Overzicht van gemiddelde monsters suikerbieten afkomstig van veldjes behandeld
met verschillende doses DD; van boven naar onder: onbehandeld, 300 1/ha, onbehandeld,
2001/ha, onbehandeld, 100 1/ha.

Degroterepopulatie van T.teresna suikerbieten opontsmettegrond bleek
duidelijk indeaantastingvanuiendieernawerdengeteeld.Opdeonbehandelde
veldjes wasdezezodanigdat deopbrengst gemiddeldslechts4,8kg/10m2 bedroeg. Na de goedgroeiende bieten op deontsmette veldjes wasde opbrengst
van uien, in overeenstemming met degrotere aantallen, een volledigemislukking(0,75kg/10m2)maarwasna eenherhaaldegrondontsmetting weerongeveernormaal (ca.46kg/10m2). Dit gunstige resultaat vaneen grondontsmettingisbij het gevoeligegewasuien inverschillendeproeven regelmatigverkregen waarbij voornamelijk de opbrengst van de onbehandelde veldjes, afhankelijk van de mate van aantasting, sterk varieerde en soms aanzienlijk lager
wasdan in het gegevenvoorbeeld (tabel50).
De gunstige resultaten van grondontsmetting zijn voor de praktijk aanleiding geweest in bepaalde gevallen deze behandeling (200-300 1/ha) te gaan
toepassen. Het grilligeverloopvan degrenstussen lichte en zwaardere grond
veroorzaakte daarbij op sommige percelen variaties in aantasting. Enkele
waarnemingen bij suikerbieten en aardappelen zijn in tabel 51 weergegeven.
ophet aantal T.teresindebouwTABEL 50. Het effect van detoepassing van lagedosesDD<
voorendeopbrengst' vanuien ('Wijbo'). Behandeling najaai • 1966;bemonsteringmaart 1967
Aantal T.teres
gem.
onbehandeld
100 1/ha
200 1/ha
300 1/ha
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322
34
6

+

Opbrengst uien in kg/10 m2

(min.-max.)

gem.

(min.-max.)

(155-480)
(13-75)
(0-15)
(0-1)

20,4
21,5
49,9
52,8

(15,8-25,5)
(18,8-24,3)
(44,5-53,8)
(46,3-59,3)
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TABEL 51. Invloed van grondontsmetting(3001 DD/ha) op enkele percelen waar plaatselijk
aantasting door T. teres optrad bij de teelt van aardappelen en suikerbieten. Opbrengsten
in kg/m2
Grond zonder T .teres

aardappelen
perceel 1
perceel 2
suikerbieten
perceel 1
perceel 2
vertakt

Grond met T.teres

niet ontsmet

ontsmet

niet ontsmet

ontsmet

33,1
35,3

35,4
39,1

18,8
17,3

29,6
36,0

21,3
(15,0-27,5)

57,4
(54,3-60,5)

30,1
(25,2-35,6)
±60%

71,7
(70,8-73,2)
2-4%

51,7
(42,4-57,8)
38%
(27-50)

67,1
(63,4-73,0)
4%
(2-5) :

57,1
(53,6-59,6)
2-4%

perceel 3
vertakt

Dezegeven,naast deopbrengstderving doordeaantasting eenduidelijk beeld
van het resultaat dat met eengeslaagdegrondontsmetting kanworden verkregen. Dehogere opbrengst bij aardappelen dievroeggerooid zijn, was voornamelijk een gevolgvan een betere sortering terwijl bijdesuikerbieten weereen
oogst met weinigvertakte bieten werd verkregen. Daarnaast wasook het suikergehaltevan aangetastebieten veelallagerenbijvoorbeeld bijhetgewasvan
perceel 2van onbehandeld 15,25% tegenover behandeld 16,75%. De lagere
opbrengsten van bieten hield tevens verband met een lager aantal geoogste
bieten. Omgerekend per ha bedroeg op de monsterplekken van het niet ontsmettedeelvanperceel 1,het aantal gemiddeld slechts34.250(30.000-38.500)
terwijl dit op het behandelde gedeelte 55.750 (51.500-60.000) was. Behalve
eendunnere stand vanhet gewasdoor hetwegvallenvan kiemplanten,wasdit
medeeengevolgvaneenzeerslechteontwikkelingvaneendeelvandeplanten.
Bijhet toepassen vangrondontsmetting washetvan betekenisna tegaan of
ermogelijkheden aanwezigwaren,dezebehandeling zodanig indevruchtwisselingintepassendatvoordeteeltvanmeerderegewasseneengunstigeinvloed
zoukunnen worden bereikteneeneventueelongunstigeffect zoukunnen wordenvoorkomen. Gezien deverschillendevariabelefactoren diehieropinmeer
ofminderematevaninvloedkunnenzijn,isslechtseenglobaleaanduidingmogelijk gebleken waarvan de resultaten van eentweetal proeven een gemiddeld
beeldgeven(tabel 52).BijproefAisalleennauiennogeenduidelijk effect aan
wezig. Na aardappelen was dit gering doch was het aantal relatief laag. Een
nateeltvangrasgafevenweleensterketoenamevooralindegrond vandeontsmetteveldjes. Dezeverschillen inpopulatiegrootte van T. tereskwamen duidelijk tot uiting in de mate van aantasting van suikerbieten. Na aardappelen
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TABEL 52. De populatiegrootte van T. teresin de grond van een tweetal proefvelden na de
teeltvanenkelegewassen opbehandelde(2001 DD/ha)enonbehandelde grond
Behandeld1

Onbehandeld
in cm
ProefveldA
uien
suikerbieten
aardappelen
idem+ gras
ProefveldB
uien
suikerbieten
aardappelen
zomertarwe
zomergerst
Engels raaigras

0-20

20-40

0-20

93
27
33
87

5
365
20
375

16
(2-35)
26
(1-90)
4
(0-15)
66
(15-195)
156
(45-405)
116
(60-185)

1
(0-2)
35
(0-90)
2
(0-6)
59
(11-120)
160
(45-370)
72
(3-200)

12
(0-20)
1
(0-3)
34
(5-135)
73
(35-205)

20^0

11
(3-20)
1
(0-4)
15
(1-60)
36
(1-85)

opnietbehandeldeenbehandeldeveldjes haddenresp.73en 81% vandeplanten een normale penwortel terwijl dit in combinatie met een nateelt van gras
slechtsbijresp.51en34%vandeplanten het gevalwas.Een herhalingvande
ontsmetting op de behandelde veldjes na de teelt van aardappelen zonder of
met gras,gaf weer een oogst met gemiddeld resp. 92en97%normale bieten.
Na suikerbieten isdepopulatieook indezeproef indegrondvan debehandeldeveldjes opmerkelijk toegenomen. Bijproefveld Bisdit geenszins hetgevalhetgeenjaarverschillen illustreert. Overigensgeeft dit laatsteproefveld een
gemiddeld beeld van de onderlinge verhouding tussen de gewassen die in een
reeksvan proeven isgeconstateerd en sluit aan bij deinvloed van deteeltvan
gewassen opdepopulatiegroottevan T.teres(4.5.,tabel36).
Tenaanzienvanoverdracht vanratelvirusisvanbelangdateenzeergeringe,
niet ofnauwelijks opdegebruikelijke wijzeaantoonbare populatie, inschadelijke mate dit virus kan overbrengen en dat deze aaltjes als vector ook in de
ondergrond kunnen voorkomen. Voor een goede bestrijding van overdracht
van ratelvirus is op deze gronden dan ook een hogere dosis DD (4001/haof
meer)nodig omeenpraktisch bruikbaar resultaat teverkrijgen, vooral ook in
verband met het belang van een gezonde nateelt. Dit bleek onder meer uit
waarnemingen op eenpraktijkperceel dat, door onjuiste afstelling van demachine, gedeeltelijk met slechts 200 1was behandeld naast de gebruikelijke
400 1/ha. In het gladiolegewas ('H. v. d. Mark') trad alleen na de lage dosis
pleksgewijze inmeerofminderematekartelblad op.Uithetgewaszijn,naopzuiveren,bijhetrooienmonstersgenomenwaarvan hetvolgendjaar 100knol118
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lenopzwaarderegrondzijn uitgeplant. Indenateelt vandeplanten afkomstig
van demet 4001 behandelde grond zijn geen symptomen van ratelvirus (kartelblad) waargenomen. In depraktijk isechter ervaren dat met dezebehandelingsomstochnogeengeringpercentageplanten indenateeltbesmetkan zijn,
zodat menmeestaleennoghogeredosisgebruikt. Indenateelt vandeplanten
afkomstig vanhetdeelwaar2001/hawasingebracht,werdeenvirusaantasting
geconstateerd. Bij de planten van het monster uit het ogenschijnlijk gezonde
deelvanhetgewasbleekditbij6vandd106tebeoordelen Stengelshetgevalte
zijnterwijl bijdeplanten afkomstig uitdeplekken,ditbij21 vande92was.De
virusaantasting ginghier ook gepaard met slechtegroei.
Opgemerkt kanworden dat wanneervoordeteeltvangewassen dievatbaar
zijn voor ratelvirus (aardappelen, gladiolen, tulpen) een grondontsmetting is
toegepast,ernadezeteeltdoorgaansnogeenzodanigeffect vandebehandeling
op de aaltjespopulatie aanwezig is dat dit, mits geen groenbemestingsgewas
wordt geteeld,voor deteeltvaneenvolgend gewasnogvanpraktischebetekeniskan zijn.
4.9.3. Grondverzwaring
Aan dehand van deresultaten van het onderzoek over de relatie tussen de
samenstelling en structuur van de grond en de populatiegrootte en activiteit
van T. teres(4.4.),iseen proefveld aangelegd om na te gaan in hoeverre met
verzwaringvangrond,waaraantastingdoor T.teresschadeveroorzaakt bijde
teeltvangevoeligegewassen,eenmeerblijvende oplossingverkregen kan worden.Dezeproef isaangelegd opeenperceelsgedeeltevandeproefboerderij 'de
Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve' waar deze aantasting regelmatig, met
namebij suikerbieten, optrad en waar opkorte afstand (ca. 200m)lichteklei
(slibgehalte ca. 38%) in voldoende hoeveelheid beschikbaar was. Na een gedetailleerde kartering door de Stichting voor Bodemkartering, zijn door het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid berekeningen uitgevoerd om door vervanging van een gedeelte van de bouwvoor, dieoorspronkelijk ca. 8% afslibbaar ( ± 5%lutum)bevatte,tekomentot veldjesmet eenbouwvoor van 11 en
14%afslibbaar (resp.ca.7en 10%lutum).
Inhetnajaar van 1967werdeendunnelaagvanresp.ca.3en6cmgrondvervangen door eenovereenkomstige hoeveelheid kleigrond diedaarna door verschillende bewerkingen (stoppelploegen, dwars en overlangs frezen) zo goed
mogelijk doordebovengrond gemengdwerd.Nadat degrond weer voldoende
wasbezakt isdezehalf november op wintervoor geploegd. Deproef isaangelegd in vierherhalingen met een veldjesgrootte van 15 x 40m.
In 1968isop dezeproef zomergerst geteeld omdat dit gewasnagenoeg niet
gevoelig isvoor aantasting door T. teresen doorgaans een hoge populatie in
de grond achterlaat. Bovendien is witte klaver onder dekvrucht gezaaid. De
zomergerst reageerde na een gelijkmatige opkomst evenwel duidelijk op de
grondverzwaring waarbij het gewas op de veldjes met 14% slib, ging legeren
hetgeenineenlagereopbrengsteninslechtegroeivandewitteklavertotuiting
kwam. Na degraanoogst isdaarom destoppel geploegd endegrond met een
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cultivator bewerkt. Van alle veldjes is daama op 21 oktober onder gunstige
omstandighedendehelft (15 x 20m)behandeld met 3001 DD/ha. Omtevoldoenaandegrotebehoefte vandegrond aan organischestofiseind november
stalmest (40ton/ha) gestrooid en isin aansluiting daarop degrond op wintervoorgeploegd.
Uit de gegevens van het grondmonsteronderzoek bleek T. teresna de teelt
zomergerst algemeenverspreid over het geheleproefveld voor tekomen.In de
bouwvoor washet aantal gemiddeld 128wisselend van 38-280. Enig verband
met deuitgevoerde verzwaring wasniet aanwezig. In deonbehandelde ondergrondwasditaantallager,gemiddeld 79(30-170)eneveneenszonderverband
met de aard van de bouwvoor. De grondontsmetting iszeer effectief geweest
vooralten aanzienvan T. teres.
Hoewel in 1969bij deteelt van suikerbieten noggeen opmerkelijke invloed
van de grondverzwaring was te verwachten op de aanwezigheid en activiteit
vandepopulatievan T.teresaangeziendemengingvandegrondnoggeenszins
gelijkmatig was,zijn ertoch enkelevermeldenswaardige resultaten verkregen.
Beginjulitraden ernamelijk indegroeivanhetgewas,dat regelmatigwasopgekomen,duidelijkeverschillenop.Opdeveldjeswaargeenverzwaringenontsmettingwastoegepast,wassprakevan eenzeeronregelmatige loofontwikkeling van het gewas waarbij goede en zeer slechte planten elkaar afwisselden.
Op de veldjes met 11% slibwas de stand van het gewas wat beter doch bleef
nogduidelijk achterbijdeveldjesmet 14%.Hetgewasopdeontsmette veldjes
wasin het algemeen goedontwikkeld waarbij 14%slibduidelijk uitmuntteen
op8%slibhetgewasnogeenenigszinsonregelmatigestand toonde.Indeloop
van de maand juli verdwenen deze groeiverschillen en waren er uiteindelijk
nagenoeg geen waarneembare verschillen in de loofontwikkeling meer aanwezig.
Bijdeoogst op 8en9oktober washet opvallend dat, gezien degeringeverschillen in loofontwikkeling, er nog opmerkelijke verschillen in de opbrengst
werden aangetroffen (tabel 53), hoewel op het ongunstigste object (8% slib,
niet ontsmet) nog geenszins sprake was van een misgewas. Bij de vorige teelt
van zomergerst, wasreedsduidelijk gebleken dat met grondverzwaring tevens
een grotere bodemvruchtbaarheid wordt verkregen. Bij deze proef bleek bovendiendathetaantalgeoogstebieteplanten indeproefvakken hogerlagnaarmateer wasverzwaard en alszodanig betrouwbaar verband hield met deopbrengst. Daarnaast waser echter eveneens eenverschil indekwaliteit van het
geoogste produkt (fig. 22). Alleen op de onbehandelde en niet-verzwaarde
grond zijn ernstig vertakte vlakwortelende bieten aangetroffen. Bij deplanten
van deverzwaarde veldjes kwamenwelsymptomen van aantasting voor doch
voornamelijk in een milde vorm waarbij de hoofdwortel wel min of meer is
vertakt doch dieper is kunnen doorgroeien en zich forser heeft kunnen ontwikkelen.
Hoewel de opbrengsten mededoor verschillende andere factoren dan aantasting door T. tereszijn bepaald, bleek er op de ontsmette veldjes waar de
aaltjespopulatie nauwelijks meer aantoonbaar was, betrekkelijk weinig ver120
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TABEL 53. Opbrengsten van suikerbieten in kg/10m2 van een proefveld op grond waar aantasting door T. teres optrad en waar het slibgehalte van de bouwvoor is verhoogd en/of
grondontsmetting (3001 DD/ha) istoegepast
Slibgehalte
ca. 8%
ca. 11%
ca. 14%

Niet ontsmet

Ontsmet

47,4
(39,6-52,9)
55,6
(51,4-58,0)
59,7
(58,1-61,0)

63,1
(59,9-67,7)
65,7
(64,5-67,2)
67,0
(65,6-69,0)

schil aanwezig tussen de opbrengsten op 8, 11en 14% afslibbaar. Bij de opbrengsten vandeveldjes dienietzijn ontsmetiseropdeniet-verzwaardegrond
eenverband methet aantal aaltjes indegrond voor hetzaaien. Dit verband is
opdeveldjes met 11% afslibbaar inminderemateaanwezigenbij 14%afslibbaar nagenoeg afwezig (fig. 23). Hoewel in deze laatste categorie het aantal
aaltjes varieerde van 73tot 280ex.werd een relatief goedeopbrengst met onderling geringeverschillen verkregen. Dezetendensduidt op een verschuiving
indeverhoudingplant-parasietten gunstevandeplant enopeenminderemobiliteit van de aaltjes.
Na deoogst vandebieten bleek op deontsmette veldjes de aaltjespopulatie
weer ongeveer even groot alsof groter dan op deonbehandelde waarbij geen
waarneembareinvloed van het slibgehalte van de bouwvoor aanwezigwas.
In volgende gewassen (zomertarwe, aardappelen) isgeenopmerkelijke aantasting door T. tereswaargenomen en zijn geen duidelijke verschuivingen in
de populatiegrootte van deze aaltjes in verband met het slibgehalte van de
grond waargenomen. Uit praktisch oogpunt was de grondverzwaring in het

L. T .». ^ 1 .

FIG. 22.Overzicht van gemiddeldemonsters suikerbieten afkomstig van veldjes waar grondverzwaring en/of grondontsmetting is uitgevoerd. Van boven naar onder: niet verzwaard
(ca. 8% afslibbaar), verzwaard (ca. 11% afslibbaar) en verzwaard (ca. 14% afslibbaar).
Links zonder grondontsmetting, rechts na een behandeling van de grond met 3001 DD/ha.
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FIG. 23 De opbrengst van suikerbieten (kg/10m ) in verband met het slibgehalte van de
bouwvoorenhetgemiddeldaantal T.teresper500mlgrond vandebouwvoorvoorhetzaaien.

algemeen aantrekkelijker door een vlottere engelijkmatiger ontwikkelingvan
degewassen.
4.9.4. Conclusie
Zowel op proefvelden alsbij toepassing op praktijkschaal zijn door behandeling van de grond met een nematicide op percelen waar T. teresernstige
schade veroorzaakte, opmerkelijke verbeteringen verkregen in de ontwikkelingen beworteling van gevoelige gewassen. Op debetreffende lichte gronden
isgebleken dat met lageredosesDD (1-31/are)reedseengoedetot zeergoede
doding van dezeaaltjes kan worden verkregen endaarmede een regelmatiger
ontwikkelingvanhetgewasenverbeteringvanopbrengst enkwaliteit. Detoepassingvanlageredosesnematicideboodinbepaaldegevallenookvoorminder
kostbare gewassen de mogelijkheid schade door deze aaltjesaantasting te
voorkomen oftebeperken.
Het effect vaneenbehandeling isafhankelijk vandegewassen dieerna wordengeteeld.Betreft diteenrelatiefgunstigewaardplant zoalsbieten,dan ishet
in het algemeen slechts kort durend, meestal eenjarig. In hoeverre het zinvol
is grondontsmetting toe te passen naast andere teeltmaatregelen (vruchtwis122
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seling,stalmest)om schadedoor aantastingvan T.teres ingevoeligegewassen
te beperken, zal door iedere teler voor zijn bedrijfssituatie dienen te worden
nagegaan.
Voor een bestrijding van overdracht van ratelvirusbleek een hogere dosis
DD(41/areofmeer)voordeteeltvanvatbaregewassennodigomeenpraktisch
bruikbaar resultaat te verkrijgen.
Uit de resultaten van het onderzoek op een proefveld waarbij wordt nagegaan inhoeverredoor eenverhogingvan het slibgehaltevandebouwvoor een
meerblijvende beperkingvan schadedoor aantastingvan T.teres kan worden
verkregen, bleek deze verhoging nog geen meetbare invloed te hebben op de
populatiegrootte van deze aaltjes. Wei werd bij suikerbieten al naar de mate
vanverzwaring,eenverminderingvandeernstvandeaantasting geconstateerd
en, in combinatie met andere factoren een betere en gelijkmatiger opbrengst.
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5. SAMENVATTING

Indegrond vannieuwepolderskunnen aanvankelijk geen planteparasitaire
aaltjes aangetoond worden. Gedurende een reeks vanjaren kunnen dan ook
gewassen geteeld worden zonder deop het 'oude' land noodzakelijke vruchtwisseling.Na enkelejarenechterblijken eraantoonbareaaltjespopulaties aanwezigte zijn met dedaarmedeverbonden problemen en beperkingen voor de
bedrijfsvoering. In de Noordoostpolder, drooggelegd in 1942,werd de eerste
besmetting reeds waargenomen in 1949;in Oostelijk Flevoland, drooggelegd
in 1958,wasditreedshetgevalin 1959nabij tijdelijke behuizingteLelystaden
Roggebotsluis.
Door middel van veldonderzoek, veld- en laboratoriumproeven is getracht
eniginzicht teverkrijgen omtrent het binnenkomen van planteparasitaire aaltjes innieuwepolders.Aandacht ishierbij besteed aan defactoren dieop hun
vestigingengedragvan invloed zijn,deschadediezijkunnen veroorzaken alsmedeaan de mogelijkheden tot bestrijding.
Binnenkomen en vestiging
Deeerst waargenomen besmettingen vondenplaatsmetjongebomen,struiken en vaste planten afkomstig van het 'oude' land, bestemd voor bebossing
envoorbeplantinglangswegen,rondomdorpenenopboerderijerven envolkstuinen (tabel 1,2en 3).Velesoorten planteparasitaire aaltjes werden opdeze
wijzeingroteconcentratiesmeegebracht.Ookdebermenvandewegenbleken
lijnenvanbesmettingtevormendoordat grondvallendvantransportmiddelen,
soms afkomstig van het oude land, infectie veroorzaakt. Daarnaast zijn met
zaaizaad en poot- en plantgoed besmettingen het nieuwe gebied binnengebracht(3.2.1.).
Bijhet onderzoek isgeblekendat er bovendien sprake isvan een meeralgemeneenverspreide infectie diereedsaantoonbaar kan zijn (fig. 2)wanneer de
grond voor landbouwkundig gebruik gereed gemaakt wordt. Mogelijk speelt
verspreiding door vogels of door de wind hierbij een rol waardoor een lichte
infectie van de rietbegroeiing kan optreden waarna zich hierop een aaltjespopulatie kan opbouwen (3.2.4.). Verspreiding door vogels of wind isbij dit
onderzoek evenwel niet experimenteel aangetoond kunnen worden.
Inhoeverredeaaltjes zich kunnen vestigen enverder verspreiden hangt o.a.
af van hun vermeerderingswijze (3.3.1.), de aanwezigheid van waardplanten
(3.3.2.)envandegrondsoort (3.3.3.).Opmerkelijk wasdatdeeerstwaarneembare infecties in land- en tuinbouwgewassen voornamelijk soorten betroffen
met een ongeslachtelijke vermeerdering. De vestiging van bisexuele soorten
wordt mogelijk geremd doordat teweinigdieren tegelijk worden verspreid en
ersprakeisvanzgn.'under-population'.Bijcystevormendeaaltjes ofbij aaltjes
diemet eenwortelpruik ofgrondkluiten verspreid worden, biedt delokalebesmetting weleen kans tot aanslaan.
124
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De invloed van waardplanten die vooral tot uiting komt in de gewassenkeuze en -volgorde op de bedrijven, werd duidelijk gedemonstreerd in een
vruchtwisselingsproef (tabel 13). Polyfage aaltjessoorten zoals Trichodorus
terestoonden daarbij een snelle opbouw en algemene verspreiding onafhankelijk van de vruchtwisseling. Daartegenover staan cystevormende aaltjes
(Heterodera spp.) met een beperkte waardplantenreeks en daarmede corresponderende verspreiding. Andere soorten nemen een tussenpositie in, afhankelijk van de samenstelling van dewaardplantgewassen (tabel 11en 13),hetgeen evenals bij cystevormende aaltjes mogelijkheden biedt voor een vruchtwisselingsschema omschadetevoorkomen oftebeperken.
De aard van de grond iseveneens van doorslaggevende betekenis voor de
vestiging van de aaltjessoorten gebleken. In het algemeen zijn de lichtere
gronden gunstig voor de ontwikkeling van populaties van de meeste parasitaire wortelaaltjes; stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) daarentegen vestigen
zichvooralinzwaarderegrondenmetmeerdan25%lutum(3.3.5.4.).
Naarmate de grond langer in gebruik is,iser sprake van een toename van
het aantal aaltjessoorten waarbij de aanvankelijk gunstige verschillen met de
situatieophet'oude'landgeleidelijk kleinerworden.Innematologisch opzicht
kan ergesproken worden van een somsonverwacht snelleveroudering van de
grond waarbij degunstigeuitgangspositie verloren gaat.
BijdeteeltvanverschillendegewassenopdelichteregrondenindeWieringermeerendeNoordoostpolder ondervond menschadedieverbandhieldmeteen
tweetal Hemicycliophora-soorten (H. conidaen H. thienemanni)en Trichodorusteres.Deze aaltjes zijn nader bestudeerd omdat zij voordien alsplanteparasiet onbekend waren, maar hier ernstige schade veroorzaakten. Buiten
deze polders komen zij slechts incidenteel schadelijk voor in mariene zandgronden, o.a. in de Braakmanpolder. Onderzoek van overeenkomstige grondenopTexelenTerschellingenindeMakkummerwaard toonde aandatdeze
aaltjes daar eveneens voorkomen, zowel bij een natuurlijke begroeiing als in
grasland.
Optreden van Hemicycliophoraspp.enTrichodorus teres
Ernstige aantasting door de beide Hemicycliophora-soorten werd het eerst
waargenomen bij de teelt van verschillende gewassen, vnl. peen, iris en gladiool,opzandgrond indeomgevingvanEnsindeNoordoostpolder ennaderhand ook bij suikerbieten op landbouwbedrijven (3.3.5.6.). Deze aaltjes zijn
polyfaag gebleken zodat vruchtwisseling weinig of geen perspectief biedt om
schade te voorkomen. De gebruikelijke groenbemestingsgewassen verhogen
depopulatiezodanig dat erdaarna eengrootrisicovoordeteeltvan gevoelige
gewassen aanwezig is. Toevoeging van organische stof, met name stalmest,
heeft een remmende invloed op de populatietoename. Het effect van grondontsmetting iszodanigdat dit thans algemeen wordt toegepast bijdeteeltvan
degevoeligste gewassen. Bij de teelt van deze gevoelige gewassen op soortgelijkezandgronden eldersindepolders,zalmetdemogelijke aanwezigheid van
dezeaaltjes rekeningdienenteworden gehouden.
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Opmerkelijk was het verschil in voorkomen van beide soorten in grondmonsters uit het bodemprofiel. H. conida werd voornamelijk in de bovengrond aangetroffen terwijl H. thienemanni in de diepere lagen domineerde;
beidesoortenhadden eenmaximalepopulatiegrootteindelaag,gelegen onder
debouwvoor (fig.4).Ditverschijnsel kon ineenbuizenproef worden gereproduceerd waarbij aanwijzingen werdenverkregendatditverschilin voorkomen
verband houdt metdevochttoestand vandegrond (tabel 18).
Een ernstige aantasting van T. teres komt vooral in een vroeg stadium van
deontwikkeling van deplanten tot uiting in een stagnatie van degroei, afwijkendewortelontwikkeling en,zoalsbij aardappelen en anemonen, afwijkende
ontwikkelingvandespruiten. Indit stadium isersteedseengoedverband met
deaaltjespopulatie inde grond gevonden. Aangetaste gewassen waren gevoeliger voor perioden van droogte, hadden een lagere opbrengst, een mindere
kwaliteit of ongunstige sortering terwijl ook verschillen optraden bij het afrijpenvan het gewas(4.8.).
De slechte groei van verschillende gewassen door aantasting van T.teres
hield duidelijk verband metdeaard vandegrond. Dezetrad voornamelijk op
bij slib- en humusarme fijnzandige gronden die overigens goede produktiemogelijkheden bieden.Naarmatehetgehalteaanafslibbaredelenvandegrond
lager is,trad ernstiger enveelvuldiger schade op,ook in minder gevoeligegewassen(4.4.1.).Dezeverschillen hangen samenmet eengrotere mobiliteit van
deaaltjes in degrond (4.4.2.).Bijna alleporien in dezemariene zandgronden,
vooral waar de aantasting van T. teres het ernstigst is,bleken pakkingsporien
te zijn met een relatief hoog percentage in de grootte van 30-90 //m. Deze
poriengrootte isinbelangrijke matebepalend voor demobiliteit van aaltjes in
degrond (WALLACE 1963)hetgeen betekent datdezegronden een goed milieu
vormen,bijgunstigvochtgehalteentemperatuur,vooreenmaximaleactiviteit
vanwortelaaltjes,waarvan vooral T.teresopdevoorgrondisgetreden(4.4.3.).
In gronden met een slibgehalteboven 12%werden zijniet ofnauwelijksmeer
aangetroffen. Verschraling van de bouwvoor leidde tot een toename van het
aantal aaltjes (tabel 31en 32)terwijl omgekeerd een verzwaring van de lichte
grondhoopvolleresultatentenaanzienvandematevanaantastinggaf(4.9.3.).
Vanwege het polyfage karakter van T. teresbiedt vruchtwisseling weinig
perspectieven voor de praktijk om schade tevoorkomen (4.5.2.). Met relatief
lagedosesnematiciden werd opdezegronden eenzeergoededodingvan deze
aaltjes verkregen hetgeen resulteerde inopmerkelijke verbetering indebeworteling en ontwikkeling van gevoelige gewassen (4.9.2.). Grote giften stalmest
verlaagden depopulatie van T.teresniet (4.6.3.). T.teres isgevoeligvoorverstoring van de grond zodat grondbewerking vlak voor het zaaien een gunstig
resultaat heeft. Dit brengt evenwel het risico van structuurbederf met zich
mee(4.7.2.).
T.terestreedtalsvectoropvantabaksratelvirus. Bijgladiolenwerdeenverband gevonden tussen demate van virusbesmettingendevoorvrucht waarbij
met name na bloemkool en in iets mindere mate na slaboon en afrikaantjes,
een hogere besmetting is waargenomen dan na enkele andere bloembol- en
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groentegewassen. Erwerddaarbij geenrelatiegevondenmetdegroottevande
aaltjespopulatie. Nadeteeltvanenkelelandbouwgewassen (zomertarwe,aardappelen, suikerbiet,koolzaad)enookna braak,kon algemeen overdracht van
ratelvirus vanuit degrond wordenaangetoond hetgeen bij aardappelen alleen
nakoolzaadtotuitingkwam.OoknadeteeltvanEngelsraaigrasenuienwerd,
met behulp van tabak als vang- en toetsplant, algemeen virusbesmetting uit
degrond verkregen;onder gelijkeomstandigheden wasditnazomergerst echterinopmerkelijkgeringematehetgeval(4.5.4.).Voorhettegengaanvanvirusoverdracht iseen hogere dosis nematicide nodig dan voor de bestrijding van
wortelaantasting (4.9.2.).Bijgladiolen bleektoediening van stalmest desymptomen van infectie met ratelvirus enigszins te kunnen maskeren (4.6.3.). Op
dezegronden zalmen bijdeteelt van enkele belangrijke gewassen die vatbaar
zijn voor deze infectie (aardappelen, gladiolen, tulpen) voldoende aandacht
dienen tebesteden aanhetrisicovanbesmettingmet ratelvirus.
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6. SUMMARY
Thesoilofthenewlyreclaimed poldersoftheformer Zuiderzeewasinitially
found to be free from plant parasitic nematodes.This meant that the practice
ofcroprotation, asused with'old' land,did not needtobeapplied for anumberofyears.
After severalyearshowever,nematodepopulationsbecamequitenoticeable,
sometimes to such adegree that theassociated problems and restrictions have
become important for agricultural management. The first infestations in the
Northeastpolder, reclaimed in 1942, were already noticeable in 1949; in
Eastern Flevoland, reclaimed in 1958,thefirstinfestations werealready noted
in the neighbourhood of temporary housing at Lelystad and Roggebotsluis
in1959.
Information has been collected from field research, field and laboratory
trialsinanattempt todiscover themodeofentryofplant parasitic nematodes
in the new polders. Special attention has been paid to the factors influencing
their establishment and behaviour, the damage they can cause and the possibilitiesofcontrol.
Entranceandestablishment
The first infestations to be noted involved young trees, shrubs and perennials which had been brought in from 'old' land for afforestation and for
planting along the roads, around the villages and farmhouses and on allotments (table 1,2 and 3). Many species of plant parasitic nematodes werein
large concentrations tranfered in this way. The road verges also appeared to
be lines of contamination as infection can be caused by the soil fallen from
transport carriers which often come from outside the polders. In addition,
infection can accompany seedsand planting material(3.2.1.).
Moreover, research indicates a moregeneral and scattered infestation; this
infestation was already noticeable (fig. 2) before the soil was prepared for
agricultural use. It is possible that introduction by birds or by wind may be
responsible for light infections of the reed-vegetation whereby nematode
populationscan build up(3.2.4.).Spreading bybirdsor windcould not,however, bedemonstrated inour experiments.
Just how far nematodes can settle and spread depends on a number of factors such as their way of reproduction (3.3.1.), the presence of host plants
(3.3.2.)and onthesoiltype(3.3.3.).
It was curious that the first noticeable attacks of agricultural and horticulturalcropsweremainlycaused bynematode specieswith an asexual reproduction. The establishment of bisexual species is possibly restricted because
of the extremely low numbers of nematodes spread, when the question of socalled underpopulation can arise. Cyst-forming nematodes or nematodes
present in soilclods or in the soil adhering to roots can bean ideal means of
causing a local infestation.
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Theinfluence ofhostcrops,mainly expressed bythechoiceand sequenceof
thecropsgrownonfarms,wasclearlyshownbyacroprotation trial(table 13).
Quite independant of crop rotation, polyphagous nematode species, such as
Trichodorus teres,demonstrated a rapid increase in population and a general
distribution. On the other hand cyst-forming nematodes (Heteroderaspp.)
with a limited number of host crops, showed only a spreading which corresponded with the type of crops grown. Other species show an intermediate
position which, dependant on the range of host-crops(table 11and 13) offers
the possibility ofpreventing or restricting damageby theuseofcrop rotation
asisthecasewithcyst-forming species.
The soil-type hasalso been shown to beof major importance for theestablishment of nematode-species. The lighter soils are generally more suitable
for the build up of populations from most plant parasitic nematodes. However,stemeelworms(Ditylenchusdipsaci)establishthemselvesbetter inheavier
soilswith morethan 25%lutum (3.3.5.4.).It appears that there isan increase
inthenumber ofnematode speciesfound inthe soilthelonger that it isinuse
for agriculture, whereby the initial favourable differences between reclaimed
and 'old' land decrease.There is sometimes talk, from a nematological point
of view,of unexpected rapid aging of soil which loosesitsfavourable starting
point.
Damagetoseveralcropsgrown inthelighter soilsoftheWieringermeer and
theNortheastpolder,wasassociatedwithpopulationsoftwoHemicycliophoraspecies (H. conida and H. thienemanni) and of Trichodorus teres. Although
these nematodes were previously unknown as plant parasites they have been
studied more precisely as they have caused considerable damage in this area.
Outside these polders only incidental damage isto befound in marine sandy
soils, e.g. in the Braakmanpolder. These nematodes were also found to be
present in similar soilson theislesofTexeland Terschellingand in the polder
Makkummerwaard with both natural vegetation and grassland alike.
Occurrence andbehaviour of Hemicycliophora spp.and Trichodorus teres
Serious damage caused by the two Hemicycliophora-species was first observed in the cultivation of a variety of crops on sandy soils near Ens in the
Northeastpolder, principally carrot, bulbous iris and gladiolus. Later, it was
also found in sugarbeet on other farms in the polder (3.3.5.6.). As these nematodeswerefound tobepolyphagous,croprotationofferslittlehopeindamageprevention. Theusual greenmanuringcropscauseapopulation increaseat
such a ratethat thegrowth offollowing susceptiblecropsbecomesveryrisky.
The use of organic matter, especially farmyard manure, has an inhibiting influence onpopulation increase.
Theeffect ofnematicidetreatmentsofthesoilwassofavourable inthisarea
that itisgenerally applied before themost susceptible crops aregrown. When
susceptiblecropsaregrownonthistypeofsandysoilelsewhereinthepolders,
oneshould takeintoaccountthepossiblepresenceofthesenematodes.
Therewasaremarkable difference intheoccurrence ofboth speciespresent
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in soilsamples taken down the profil. H. conida wasmostly found in thetopsoil whereas H. thienemanni dominated the deeper layers. The population
sizesof both speciesweregreatest inthelayerjust belowthe tilth (fig. 4).Ina
trial using vertically placed tubes, this phenomenon could be reproduced.
Results indicated a relationship between thisdifference ofpresence in the soil
and soilmoisture(table18).
Aseriousattack by T.teresfindsexpressionmainlyinanearlystageofplant
development asseenbystagnation ofthegrowth,aberrant development ofthe
rootsand,aswithpotatoesandanemones,aberrantdevelopmentofthesprouts.
At this stage a definite relationship with the nematode population in the soil
canalwaysbefound. Affected cropsweremoresensitivetoperiodsofdrought,
produced aloweryieldand aninferior qualityorunfavourable grading.There
were,moreover,differences inripeningofthecrop(4.8.).
There was a clear connection between the poor growth of different crops
caused by T.teresand thetypeof soil.Thiswasmainlythecasein soilswitha
lowamountofsiltandorganicmatter.Thelowerthesiltpercentage ofthesoil,
the more serious and more frequent was the damage. This was also the case
withlesssusceptiblecrops(4.4.1.).Thesedifferences areassociatedwithagreatermobilityofthenematodesinthesoil(4.4.2.).Nearlyallporesinthesemarine
sandy soils, especially where attack of T. teresis most serious, appear to be
weak or unaggregated having a relative high pore percentage between 30-90
/mi. As well as moisture, the pore size appears to be an important factor in
determining the mobility of nematodes in the soil(WALLACE 1963).Together
with favourable moisture content and temperature,it meansthat these soils
are a suitableenvironment for themaximum activity of free-living nematodes
of which mainly T. teres has become so prominent (4.4.3.).In soils with a silt
and clay content above 12% these nematodes are not or rarely found. Such
top soils,when mixed with sand, lead to an increaseofnematode populations
(table 31 and 32), whereas, with the addition of clay to light soils, hopeful
resultswereobtained regardingthe rateofattack(4.9.3.).
As T. teresis polyphagous, crop rotation offers little prospect of practical
prevention of damage (4.5.2.). A very good reduction of these nematode
populations in thesesoilswasobtained with relativelowdosesof nematicides
which resulted in marked improvement in root development and growth of
susceptiblecrops(4.9.2.).PopulationsofT. tereswerenot found tobereduced
by application of large amounts of farmyard manure (4.6.3.). T. teresissensitiveto soil disturbance so that tillage prior to sowingcan givegood results.
However, thistreatment carriestherisk ofsoilstructure deterioration (4.7.2.).
It isknownthat T.teres alsoactsasavector for tobaccorattlevirus.Acorrelation wasfound between the degreeof virus infection and the type of crop
which may proceed gladiolus cultivation. A higher rate of infection was
found especially after cauliflower and,tolesserextend,after French beansand
African marigoldsthan withsomeotherflowerbulbs and vegetablecrops(table
35).There wasno obvious relationship between thesedifferences and thesize
of the nematode population.
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After thegrowth ofa number ofagricultural crops(springwheat, potatoes,
sugarbeet,winteroilseed)and following fallow,ageneraltransmission ofrattle
viruscould bedemonstrated from soil samples. In thecaseof potatoes grown
inthefield,symptom expression onlyfollowed winteroilseed.Byusingtobaccoasbait plant and test plant a generalvirus infection wasobtained from soil
samples after the growth of perennial ryegrass and onions.The rate of transmission after spring barley grown under the sameconditions was remarkably
low(4.5.4.).
To prevent virus-transmission a larger quantity of a nematicide is necessary than isthe case with the control of root damage (4.9.2.).The symptoms
of infection with rattleviruscan bemasked when farmyard manure isused in
gladiolus cultivation (4.6.3.).Sufficient attention should bepaid to the risk of
infection with rattle virus when important crops susceptible for the infection
(potatoes,gladiolus,tulips)aretobegrown inthesesoils.
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C U R R I C U L U M VITAE

De auteur doorliep de 5-j. H.B.S.-B te Alkmaar en de Middelbare Landbouwschool te Groningen. Vervolgens studeerde hij aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in 1956het diploma Landbouwkundig IngenieurrichtingNederlandseLandbouwIverwierfhetgeennaastdevakgebieden
landbouwplantenteelt en landbouwscheikunde, de vakken plantenziektenkunde(metuitzondering van het dierkundiggedeelte)en erfelijkheidsleer omvatte.
Sinds 1948ishij werkzaam geweest ophet gebied vandenematologie bij de
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. Aanvankelijk had dit betrekking op het onderzoek van de problemen rondom de bestrijding van aardappelmoeheid onder leiding van Dr. Ir. M. Oostenbrink. Nadat zich hieruit de
diagnostische afdeling Nematologie had ontwikkeld volgde hij Dr. Oostenbrink op alshoofd van dezeafdeling. In het kader van dewerkzaamheden op
deafdeling verrichtte hij het onderzoek waarvan dezepublicatie een overzicht
geeft.
Vanaf 1972 is hij als staflid belast met de coordinatie van ontwikkelingsonderzoekendiagnostiek bijdePlantenziektenkundige Dienst.
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