aratrichodorus teres
niet snel verstoord
ing. O.Hartsema en ing.P.A.C. Koot,
PAV-Lelystad
Vrijlevende aaltjes van het soort
Paratrichodorus teres voelenzich op
demariene zandgronden inNoordHolland en Flevoland uitstekend
thuis, In een vochtig voorjaar
kunnen zijde oorzaak zijn van een
onregelmatige opkomst, een
tegenvallende opbrengst en/of
verminderde kwaliteit P. teres kan
het TabaksRatelVirus overbrengen
datbijaardappelen, tulpen en
gladiolen kan leiden tot afkeuring
door een keuringsinstantie of
afnemer. Ook het voor erwten
schadelijke vroege verbruiningsvirus
wordtdoorditaaltje overgebracht
Opzandgronden elders in het land
wordtdefamilie Trichodoridae
vertegenwoordigd door andere
Trichodorus- en Paratrichodorussoorten.
Omdatgrondontsmetting steeds
minder kan worden toegepast, wordt
gezocht naar nieuwe
beheersmaatregelen. Ook oude
komen weerin beeld. Eén daarvan is
deintensieve grondbewerking.

Grondbewerking
Uit onderzoek indejaren zeventig
van onder andere Woldring en Kuiper
blijkt dat P. teresgevoelig is voor
verstoring van degrond. Dit is bijvoorbeeld terug tevinden inde voorschriften voor het nemen van grondmonstersenhet transport daarvan
(brancardmonsters).Uit proeven
bleek dat een intensieve grondbewerking tot een afname van deP.terespopulatie leidde. Structuurbederf was
echter ook het gevolg. Op deze zandgronden meteenlaag organischestofgehalte werd het risico op verslemping onaanvaardbaar groot. Een
voor debietenteelt meer gangbarebehandeling als culteren leidde niet tot
een duidelijke teruggang van deaaltjespopulatie.
Ook vanuit depraktijk werden en
worden nog steeds positieve ervaringen gemeld. Deeen heeft baat bij laat
ploegen en deander bij wiel aan wiel
aanrijden. Deresultaten wisselen echter sterk en zijnjaarsafhankelijk. Om
meer inzicht tekrijgen inde effecten
van intensieve grondbewerking is
binnen het Trichodorus-project een
aantal proeven uitgevoerd.

Proefopn©! ©n uitvoering
In 1993, 1994en 1995zijn in de
Wieringermeer percelen gezocht die
geschikt waren voorproefaanleg en

object
ST
0
ON
Fl
F2
FF
C
W

behandeling
stoppel ploegen
onbehandeld
ontsmet
frezen tijdstip 1
frezen tijdstip 2
combinatie van Fl enF2
culteren
woelen

waarop suikerbieten geteeld zouden
worden. Inhet voorjaar isdoor de
proefveldhouder normaal geploegd.
In tabel 1is aangegeven welke soorten grondbewerking in 1993zijn uitgevoerd.
In 1995isdeproef beperkt tot frezen,
woelen en onbehandeld.
Hetfrezen is20cmdiep uitgevoerd;
aansluitend isgerold omde grond
weer aan te drukken. Structuurbederf
wordt hierdoor enigszins hersteld. Het
stoppelploegen bestond uit eendubbelebewerking;heen 12-15cm diep
en terug 17-20cm diep.Het woelen
werd met een 5-tandopeen diepte
van 50cm uitgevoerd, zodat de grond
over devolle werkbreedte inbeweging kwam. In allejaren is als zaaibedbereiding een bewerking metkopegen drukrol uitgevoerd.
Vooren naelkebewerking iseen
grondmonster van debouwvoor genomen en is het aantal P. teres bepaald.
Tijdens het seizoen zijn regelmatig
waarnemingen verricht aan hetgewas. Bij deopbrengstbepaling istevens gekeken naar dekwalitatieve eigenschappen van debieten.
Naast deze specifieke proeven iser
binnen hetrotatie-onderzoek datop
De Waag en devan Bemmelenhoeve
werd uitgevoerd, gekeken naar deinvloed van ploegen opdepopulatiegrootte vanP.teres.Vijfjaar lang is

opmerking
uitgevoerd voor ploegen
wel normaal geploegd
alleen in 1993,aangrenzend aan proef
uitgevoerd nahet ploegen
zie Fl
alleen in 1993
alleen in 1994

Tabel 1. Objecten in de grondbewerkingsproef 1993 en 1994.
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Frezen en rollenvandegrond terbestrijding vanParatrichodorusteres.

niet terug tevinden. Bovendien is
deze afname niet in alle herhalingen
even sterk wattot een hoge variatie
leidt. Culteren levert dehoogste opbrengst samen metontsmetten. Beide
zijn alleen in 1993uitgevoerd. Bij een
aantal objecten iszelfs een vermeerdering tezien. Deze wordt veroorzaakt door de "bemonsteringsfout".
Gezien de grote variatie tussen de
herhalingen zijn geen significante effecten temelden. Eris wel een duidelijk verband tussen deintensiteit van
bewerken en de opbrengst. Het effect
van structuurbederf weegt indezejaren dus zwaarder dan de afname van
P. teres.Ophet suikerpercentage en
de winbaarheidsindex hebben debehandelingen geen invloed gehad.

inenkele objecten voor en nahet
ploegen bemonsterd.
Resultaten
Ingéén van deproeven iseen duidelijk effect van grondbewerking opde
P. teres-populatie naar voren gekomen. Infiguur 1zijn de gecombineerde resultaten van 1993en 1994
weergegeven. In 1995zijn dermate
weinig verschillen inaaltjesvermindering en opbrengst gemeten, dat deze
gegevens niet zijn meegenomen in de
verdere verwerking. DeP.teres-populatie wordt door de grondbewerking weliswaar verminderd met een
gemeten maximum van 30%,maar
dat is inde stand,het aantal vertakkingen endeopbrengst uiteindelijk

In derotatieproef isvermindering van
deP.fór£s-populatiegemeten. Deze
afname wasbij het ploegen inhet najaar voor tarween tulp gelijk aan de
voorjaarsbewerking. De vermindering
isniet voldoende omeen oogst veilig
te stellen, met name de overdracht
van TRV kan door enkele aaltjes
plaatsvinden.
Discussie
Grondbewerking alsmethode om
P. terestebestrijden geeft een wisselend resultaat. Uit deproeven komt
naar voren dat ook onder gunstige
omstandigheden dereductie inhet
aaltjesaantal schade niet kan voorkomen. Hier komt nog bij dat eenbehandeling als intensief frezen wel een

2

f 70

(a
CD
1_

CD
•*->

15

& 65

e1

-

•*->

CO

O
CD

I 60

.Q
Q.
O

HTTTHm

55
50
ON

ST

o

F1

W

rrr
F2

CD

0,5
0

FF
opbr \_j pfpi

Figuur 1. Invloedgrondbewerking opP. teresenopbrengst biet;de verschillenzijnniet significant.
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verlaging van het aaltjesaantal oplevert, maar dat het risico op verslempen van degrond zeer groot wordt.
Het middel kan dan erger worden dan
dekwaal.
Teruggang van deP. teres-populatie
indebouwvoor hoeft niet altijd tot
minder risico te leiden. Doordat P. teres-aaltjes zeer mobiel zijn, kunnen
zij binnen kortetijd vanuit diepere lagen naar debouwvoor migreren. Het
vochtgehalte heeft hierop groteinvloed. De mate van verplaatsing
neemt af naarmate degrond droger
wordt.
In deproeven ishet effect opde overdracht van TabaksRatelVirus niet
meegenomen. Gezien degeringe afname ishier ook geen effect te verwachten. Er zijn maar enkele aaltjes
nodig omdit virus overtebrengen en
een gevoelig gewas te infecteren.
Gezien deervaringen inde praktijk
zijn ertoch percelen waarop het zinvol is grondbewerking bewust toete
passen. Hierbij speelt de granulaire
samenstelling enhet organische-stofgehalte waarschijnlijk een groterol.
Opeen aantal percelen kan verlaat
ploegen onder droge omstandigheden
of een intensieve grondbewerking in
het geheel van beheersingsmaatregelen een positieve bijdrage leveren. Dit
geldt ook voor mechanische bewerkingen tijdens het teeltseizoen. Als
dezebewerkingen enig aaltjesreducerend effect willen hebben, moeten
deze wel onder drogende omstandigheden uitgevoerd worden en zullen
deze omstandigheden nadebehandeling zomoeten blijven. Hoe droger de
grond destebeter P. teres verstoord
wordt.
Deproeven hebben helaas duidelijk
gemaakt dat depositieve praktijkervaringen niet teverbreden zijn tot een
algemeen advies.

