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Vanaf 1991wordtbinnen het
bedrijfssystemen-onderzoek (BSO)
vollegrondsgroente in Meterik

innen ae rotatie

(Horst) deontwikkeling van de
aaltjespopulatie gevolgd.Opde
zandgrond van dezeproefvelden is
het wortellesie-aaltje (Pratylenchus)

Aaltje achtjaar bestudeerd binnen het
bedrijfssystemen-onderzoek in Meterik

als enig schadelijke aaltjessoort
aanwezig-Het gaat hier om vier
Pratylenchus-soorten, te weten: P.
crenatus, P. fallax, P. neglectus en
P. penetrans. Met name de laatste
soort (P. penetrans) richt schade aan
in diverse (tuinbouw) gewassen zoals
peen, aardbei, sla enprei. Dit artikel
richt zich verderalleen opP.
penetrans. Opzandgrond kunnen
naast wortellesie-aaltjesook
wortelknobbelaaltjes voorkomen,
maar dezezijn opditproefveld niet
gevonden. Als een dergelijke
combinatie vanaaltjessoorten wel
aanwezig is,isde problematiek vaak
nog ingewikkelder, omdat met
meerdere waardplantreeksen en
gevoeligegewassen rekening moet
wordengehouden. Bietecysteaaltjes
werden aanvankelijk nog wel
gevonden. Dezezijn echter verder in
aantal afgenomen, omdat de
waardplant kool minderfrequent is
geteeld. Aanvankelijk wasde
besmetting met P. penetrans opalle
percelen laag.Afhankelijk van de
geteeldegewassen en de
vruchtopvolging steegde populatie
en tradook de eersteschade op.De
factoren die hierin een rolspelen en
hoe daarmee omgegaan kan worden
binnen een rotatie worden in dit
artikel verder besproken.
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BSO/ bertiotisternici 011
teeltjaren
Binnen het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroente in Meterik
worden verschillende rotaties toegepast. Indeperiode van 1991toten
met 1996werden geïntegreerde systemen met 1:3-, 1:4- en l:6-rotaties onderzocht. Bij het huidige onderzoek
ligt denadruk opeen geïntegreerd en
eenbiologisch systeem met respectievelijk 1:3- en l:6-rotaties. Het onderzoekricht zichzowel opbemesting,
gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid eneconomie. Reductie van
deinzet vanbestrijdingsmiddelen en
meststoffen, ofwel nastreven van een
zolaag mogelijke milieubelasting met
behoud van een rendabele teelt, staat
hierbij centraal. Het bijzondere van
dit onderzoek isdat alle aspecten in
hun samenhang worden bestudeerd.
Ook de aaltjesproblematiek speelt
hierbij eenbelangrijke rol.
Omde ontwikkeling van de aaltjespopulatie tebestuderen, wordt één
keer perjaar inmaart bemonsterd. De
P. penetrans-oxitWi\ÙJdYmg wordt dus
over een volledig teeltjaar bekeken.
Binnen datteeltjaar kan één teelt van
bijvoorbeeld prei, maarkunnen ook
drieteelten (bijvoorbeeld kropsla)
vallen. Indiezelfde periode komen
ookbraakperioden en eventueel de
teelt van een groenbemester voor. Het
opdezemanier gemeten effect van
het gewas ophet P. penetrans-asütJQ
kan daarom anders uitvallen dan wanneer het effect van één teelt van één
afzonderlijk gewas over eenkorteperiode wordt bekeken.
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Schade
In 1993en 1994isvoor het eerst
schade waargenomen bij peen (BCpeen). Van peen was overigens albekend dat het een zeer gevoelig gewas
isvoor P. penetrans. De schade was
vanbeperkte omvang bij een beginbesmetting van 75P.penetrans per 100
mlgrond. Bij 225 aaltjes was er
sprake van een volledige misoogst.
Bij bospeen trad in 1997sterke aantasting opbij eenbesmetting van 110
P. penetrans per 100mlgrond. Het
gewas was daardoor erg onregelmatig
en niet oogstbaar.
Hetprobleem bij peen isdatbij een
aantasting depenen misvormd
groeien enin groei achterblijven.
Daardoor ontstaat ereen onregelmatig gewas.Het sorteren of bossen van
depenen kost dan al snel teveel arbeid. Bij andere gewassen zoals prei
worden de wortels ook aangetast,
maar dit leidt minder sneltotkwaliteitsschade. Het oogstbare product
zelf wordt niet aangetast ener zijn
vaak voldoende vitale wortels over
omhet gewas aan de groei te houden.
Bij hoge dichtheden van P. penetrans
kan prei echter ook groeistoornissen
vertonen en daardoor kwantiteitsschade ondervinden. In 1996waser
bij herfstprei sprake van 20%opbrengstderving bij een P.penetransbesmetting van 545per 100ml grond.
Bij kropsla werdbij het biologisch
systeem in 1997bij een beginbesmetting van 80P.penetrans plekken met
groei-achterstand gevonden. De vorm
van deplekken en de aantasting opde
wortelstelsels duidden op

Pratylenchus-schade. Van kropsla is
bekend dat het schade kan lijden,
maar dit was in zesjaar tijd bij het
BSO nog niet waargenomen. De combinatie van een lager stikstofaanbod
bij het biologisch systeem, koude en
de P.penetrans-dichtheid zorgde ervoor dat deze groei-achterstand ontstond. In 1998 werd bij het geïntegreerde systeem op percelen die al
slecht stonden vanwege de matige
groei-omstandigheden (koud en nat)
vergelijkbare valplekken gevonden.
De beginbesmetting was hier 225 en
145P.penetrans per 100ml grond.
Aardbei is naast peen een van de
meest gevoelige groentegewassen. In
1997 zijn bij besmettingen van 120 en
335 aaltjes onregelmatig groeiende
percelen waargenomen. Ook hier
werd de slechte stand voor een deel
toegeschreven aan een aaltjesaantasting.
Chinese kool en broccoli bleken binnen dit onderzoek niet gevoelig voor
schade. Knolvenkel is pas tweejaar in
onderzoek en heeft nog geen schade
laten zien. Het vermoeden bestaat
echter dat dit gewas wel gevoelig is.

Waardplanten
In tabel 1is de waardplantstatus van
de diverse gewassen weergegeven zoals deze naar voren kwam uit de metingen op het BSO-proefveld in
Meterik. Het gaat hierbij om de gemeten vermeerdering na een teeltjaar
van een gewas.
Granen en grassen zijn zeer sterk ver-

meerderend voor P.penetrans. Er zijn
echter wel verschillen binnen de
graan- en grassoorten, maar die komen niet uit dit onderzoek naar voren.

Klaver w e g
Prei is een sterke vermeerderaar van
P. penetrans. Het kan zijn dat het aaltje "zich goed thuis voelt" bij prei en
daardoor sterk vermeerdert. Ook de
teeltduur van het gewas kan echter
een rol spelen. Prei staat doorgaans
een langere periode achtereen op een
perceel dan bijvoorbeeld sla of kool.
Op deze manier krijgt het aaltje meer
kans zich te vermeerderen. De braakperiode voor en na een preiteelt is
echter in het algemeen ook vrij lang.
De natuurlijke afsterving van het aaltje gedurende die braak is kennelijk
niet groot genoeg om de vermeerdering teniet te doen.
Kool vermeerdert P.penetrans in het
algemeen weinig. Alleen bij twee
keer Chinese kool telen binnen een
jaar wordt nog een vermeerdering gemeten. Bij de andere teelten blijft de
populatie gelijk. Chinese kool is een
iets betere waardplant dan broccoli.
Vanuit het verleden wordt gesteld dat
kropsla het aaltje sterk vermeerdert.
Bij het BSO is echter zelfs op percelen waar drie keer kropsla in eenjaar
is geteeld, geen vermeerdering van P.
penetrans gemeten. De populatie
bleef uiteindelijk gelijk. Zeer waarschijnlijk zijn de oudere vermeerderingsgegevens gebaseerd op de vroeger gebruikelijke gezaaide sla.
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Erzijn soort-enrasverschillen
~>95%betrouwbaar,behalvebij @ (=tendens).
Tabel 1. Waardplantstatus voorP. penetransvandiversegewassen gedurende een teeltjaar (matevanvermeerdering vanP.penetransaangegeven vansterke reductie
(-) totsterke vermeerdering (++), BSO Meterik 1991-1998).
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Hierdoor was er sprake van een veel
langere teelduur, waardoor er sprake
kon zijn van P. penetrans-vermœrdering.
Bij een teeltjaar peen (bos- en BCpeen) treedt geen toename op van de
populatie. Er is eerder een tendens
van populatie-afname. Ook bij aardbei is er een tendens van afname van
de populatie.
Tagetes patuia (afrikaantjes) tenslotte
is het enige gewas waarbij duidelijk
een afbraak van de populatie plaatsvindt. Dit sterke effect van Tagetes is
te danken aan de vorming van een
gifstof op het moment dat P. penetrans de endodermis van de wortel
beschadigt. Door deze gifstof sterft
het aaltje. Tagetes bewortelt de bouwvoor bovendien heel intensief, zodat
de aaltjes bijna worden igedwongenï
de wortels in te gaan. De werking van
Tagetes is specifiek voor P. penetrans.
Van wortelknobbelaaltjes is tot nu toe
vastgesteld dat er in ieder geval geen
populatietoename plaatsvindt bij
Tagetes. Bij Trichodorus-soorten
daarentegen blijkt een sterke vermeerdering op te treden onder
Tagetes. Voordat Tagetes wordt ingezet, moet dus goed worden gekeken
of er geen andere aaltjes-problemen
zijn.

Tagetes binnen de rotatie
Voor de beoordeling van de aaltjessituatie op een perceel is bemonstering
een vereiste. Bij het BSO in Meterik
wordt iederjaar in maart bemonsterd
op aaltjes. Dit is voor de meeste aaltjessoorten het beste moment. Het
teeltplan ligt dan echter vaak al vast.
Voor het lopendejaar kan dan alleen
nog worden vastgesteld of er schade
is te verwachten. Maar de eigenlijke
bedoeling is één of meerderejare
één vooruit te kijken. Als bij een
hoge P. penetrans-besmetting gewassen zoals aardbei en bospeen in de rotatie zitten, wordt telkens in hetjaar
daarvoor Tagetes ingezet. Aan de
hand van de bemonstering in maart
kan de Tagetes-teelt vaak al worden
ingepland. Dit gebeurt na bijvoorbeeld twee slateelten of een vroege
knolvenkelteelt. In het algemeen zijn
de rotaties zodanig samengesteld dat
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ervoorafgaand aan gevoelige gewassen altijd voldoende ruimte is voor
eenTagetes-teelt.Deze moet namelijk uiterlijk halfjuli gezaaid worden.
OmTagetes tekunnen zaaien isechter ook een enkele keer zelfs een teelt
Chinese kool of knolvenkel weggelaten. Binnen dierotaties waren dat dan
zogenaamde bijgewassen.Dezeteelten worden dan weggelaten om de
hoofdgewassen zoals aardbei, preien
bospeen veilig te stellen. Het verlies
van een teelt wordt gecompenseerd
door een geslaagde en economisch
vaak interessante, peen- of aardbeienteelt. Bovendien isdeP.penetranspopulatie ook voor de volggewassen
indejaren daarna opeen lager niveau
gebracht. Ditkomt doordat degewassenpeen en aardbei welgevoelig zijn
voor Pratylenchus-schade, maar zelf
geen goede waardplanten zijn.
Bovendien blijkt steeds vaker dat het
effect van Tagetes meerja rig is.Ook
opMeterik isna 2tot4jaar nog geen
toename vanP.penetrans gemeten
nadat opdiepercelen Tagetes wasgeteeld.

Biologisch systeem
Hethuidige biologische systeem heeft
een 1:6 rotatie (met de gewassen
Tagetes, bospeen, graan-klaver,kropsla,Chinese kool enprei).
De Tagetespatuia wordt direct inhet
jaar voor debospeen geteeld, omer
zozeker van te zijn dat deP.penetranspopulatie zeer laag is.Peen is
immers zeer schadegevoelig en heeft

40

dus een "schone start" nodig. Tagetes
maakt hierbij een vast onderdeel uit
van derotatie.Het isdaarbij, samen
met graan, een van detwee rustgewassen diebinnen een biologische
vruchtwisseling noodzakelijk zijn.
Andere gunstige eigenschappen van
Tagetes zijn dat het zeer intensief
wortelt en zoeen goede structuur achterlaat enveel stikstof opneemt (bij
zaaihalfjuni gemiddeld 140kg per
ha).
Binnen een biologisch systeem zijn
vlinderbloemigen onmisbaar voor de
stikstofbinding. Daarom wordt sinds
1997inhetbiologisch systeem klaver
als ondervrucht gezaaid inhet graan.
Een graanstoppel isdaarnaast ideaal
om vaste mest aan te wenden. Voor
P.penetrans is ditvanwege de vermeerdering "twee keer fout". Het onderzoek moet nuuitwijzen inhoeverre deze rotatie houdbaar isvoorP.
penetrans. Misschien is de nawerking
van Tagetes voldoende om ook nahet
graan/klaver-jaar geen Pratylenchusproblemen tekrijgen. Dit moet blijken bij dekropslateelt die nahet
graan volgt.
In verband methetrisico op schade
bij slaishet voor depraktijk aan te
bevelen slanadepeen tetelen en
daarna pas degraan/klaver. Na graan
kunnen vervolgens Chinese kool en
prei geteeld worden. Deze gewassen
zijn beide niet erg gevoelig voor
Pratylenchus-schade, maar vermeerderen het aaltje wel.Als de populatie
istoegenomen onder deze gewassen
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wordt deze echter weer teruggedrongen doorTagetes.
Bij de systemen worden indien mogelijk groenbemesters ingezet, onder andere om stikstofuitspoeling terug te
dringen. Dit conflicteert echter heel
snel met debeheersing van P.penetrans.Rogge bijvoorbeeld vermeerdert het aaltje sterk, dus valt deze
groenbemester algauw af voorprobleempercelen. Bladrammenas daarentegen lijkt gunstiger. Inhetalgemeen wordt bij ditgewas geen sterke
P. penetrans-vermeerdering gevonden. InPAV-onderzoek zal dit nog
verder worden uitgezocht. Bij eenrotatie met koolsoorten moet wel worden opgepast inverband metkoolziekten.
Kortom de aanpak van Pratylenchus
penetrans binnen een rotatie vraagt
maatwerk en creativiteit. Een pasklare
standaard-oplossing isnooit te geven.
Telkens zal opbasis van bemonstering en detetelen gewassen moeten
worden bekeken wat de aanpak
wordt. Gelukkig bestaat erdemogelijkheid om Tagetespatuia tetelen,
waarmee een sterke sanering van de
P. penetrans-populatie mogelijk is.
Het PAV isinmiddels een grootschalig Pratylenchus-onderzoek gestart
waarmee meer en nauwkeuriger informatie beschikbaar moet komen
over de waardplantenreeks en schade
bij akker- entuinbouwgewassen.

