Bemonstering van Paratrichodorus
teres; een sprong in het diepe ?
ing.O. Hartserna e.a.,PAV-Lelystad
Meer inzicht in de verticale verdeling
en de verplaatsing van
Paratrichodorus teres.Daarging het
om in ditPAV-onderzoek. De
Trichodoruspopulatie van twee
percelen isovereenperiode van twee
jaar maandelijks bepaald.Omde
verticale verdeling tebepalen istot
een diepte van 80cm in lagen van 13
cm bemonsterd.De resultaten laten
zien datde verdeling van de
Trichodoruspopulatie naast sterfte
en vermeerdering mede wordt
bepaalddoor migratie. Aaltjes die
zich onder de bouwvoor bevinden

kwetsbare planten kunnen oprukken?
P. tereskomt alsectoparasiet nietin
dewortel en moet zich snel kunnen
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Op zoek naar voedselof
vluchtend voor temperatuurverhoging
verplaatsen zezichdoor debodem.
Dit gebeurt hoofdzakelijk inhetverticalevlak. Verplaatsingen van meer
dan een decimeter per week zijn hierbij niet zeldzaam. Gelokt door wortelexudaten bewegen zezich in groten
getale naar dejonge worteltoppen,
voeden zich en veroorzaken hierbij
veel schade. Het inschatten van de
kans op schade isdaarom van belang.
Eenbouwvoorbemonstering is hiervoor hetaangewezen middel. Omte
weten tekomen in welke mate de

zijn voordirecteschade in het
voorjaarniet van belang, maar
kunnen watbetreft de overdracht
van het Tabaksratelvirus weleen rol
spelen. Met name de
voorjaarsbemonstering, mits op
vochtige grond uitgevoerd,geeft een
goede indicatie vandete verwachten
problemen in het voorjaar. Hierbij
moet echter rekening gehouden
worden met deaanwezigheid van
Trichodoruseieren alsgevolg van
een "slechte" groenbemester of
onkruidgroei.

nieiding
Een sterk punt van Paratrichodorus
teresismobiliteit. Interpretatie van
eenbemonsteringsuitslag wordt hierdoor echter lastig.Welk nut heeft het
omhet aantal P. terestebepalen als
erbinnen korte tijd vanuit de ondergrond grote aantallen naar dejonge,
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verticale verdeling en verplaatsing
van P.teresderesultaten van deze
bemonstering verstoren istweejaar
lang deontwikkeling van P.teres
laagsgewijs gevolgd.

Diepfebemonstering
In 1994en 1995zijn twee veldjes uit
derotatieproef opdeProf.Van
Bemmelenhoeve intensief bemonsterd. Detwee veldjes zaten opeen
verschillende plek binnen derotatie,
dus erwerd niethetzelfde gewas
geteeld. Elk veldje werd opgedeeld in
twee plots enper plot werden per
bemonsteringstijdstip twee steken
samengevoegd. Hiervoor is een wortelboor gebruikt meteen diameter van
8 cmeneen hoogte van 15cm. Op

deze manier zijn 6lagen van 13cm
bemonsterd. Dit monster werd vervolgens geanalyseerd ophet aantal
P. teresenhet vochtpercentage. Om
deinvloed van de grondwaterspiegel
tebepalen isdezeregelmatig bepaald.
Veld Ahad in 1993als voorvrucht
pootaardappel, gevolgd door Italiaans
raaigras (Tetila) alsgroenbemester. In
het voorjaar van 1994ishet gras
doodgespoten en ondergeploegd en
zijn uien (Hysam) ingezaaid. 20juli is
beregend. In oktober zijn deuien
geoogst en heeft het land braak gelegen totdat het inhet voorjaar weer
geploegd werd. In april van 1955 zijn
suikerbieten ingezaaid (Univers).
Deze zijn innovember gerooid. Het
grondwaterpeil lag in dewinter op

1,40 men indezomer op 1,85 m.
Veld Bhad in 1993als voorvrucht
tulpen, gevolgd door Italiaans raaigras (Tetila) als groenbemester. Ook
hier ishet gras het voorjaar 1994
doodgespoten en ondergeploegd.
Pootaardappelen vanhet ras Gloria
zijn verbouwd. 7juli isberegend en
in augustus isnahetrooien gras als
groenbemester gezaaid. In 1995isdit
weer doodgespoten en ondergeploegd
en is ernaeenhalve maand uiingezaaid. Deze zijn inoktober gerooid.
Het grondwaterpeil lag inde winter
op 1,45 men indezomer op 1,70 m.

Verticale verplaatsing
Het meten van verticale verplaatsing
isinhet veld zeer complex.

Rugnummers op aaltjes zijn nog niet
in dehandel verkrijgbaar en"chippen" isook geen optie.Wordt ereen
afname inde laag 39-52 cmeneen
toename inde laag 26-39 cm geconstateerd, dankan dat het gevolg zijn
van sterfte/vermeerdering,migratieof
een combinatie van beide.Een puzzel
waarbij wortelgroei, vochtpercentages
enbodemtemperatuurbetrokken moeten worden. Bovengenoemde verplaatsing vindt infebruari, maart en
april plaats opveldje Bin 1994én
1995onder de grasgroenbemester (zie
figuur 1).Vermeerdering zalinde
laag 26-39 cm niet sterk plaatsvinden,
omdat gras hoofdzakelijk indebouwvoor wortelt. Verplaatsing isde
meest voor dehand liggende verkla-
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Figuur 1. VeldA; verloop van depopulatie P. teres op verschillende diepten.
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Figuur 2. Veld B; verloop vandepopulatie P. teres op verschillende diepten.

ring.Hetgras vormt metdeoplopende temperatuur weer nieuwe wortelsendesappen diedaarbij vrijkomen lokken deTrichodoriden naar
boven toe.Indebouwvoor voedende
Trichodoriden zichaandeze wortels.
Begin april wordt geploegd enin de
volgende kortebraakperiode neemt
het aantal P. terestoedoordat de onderhetgras gevormde eieren uitkomen. Doorhetploegen isdelaagmet
demeeste nieuwe wortels bovengekomenendetoename vindt dan ook
voornamelijk indebovenste 13 cm
plaats.Hethele seizoen iseen fluctueren vanaaltjesaantallen tezien. Deze
fluctuatie istelkens weer teverklaren
met vocht-entemperatuursveranderingen en/ofmigratie naar hogerof
dieper gelegen lagen.Metnamehet
vochtgehalte vandegrond looptparallel aandetoe-enafname van de
populatie (ziefiguur 2).Zijbepaaltof
de aaltjes zichkunnen voeden endus
vermeerderen. Migratie onder invloed
van droogte isminder waarschijnlijk.
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Het grondwaterpeil heeft weinigdirecte invloed op de
Trichodoruspopulatie. Hetvochtgehalte vanmetnamedebovengrond
wordt grotendeels bepaald door
regenval.Eenhoger grondwaterpeil
heeft echter weleffect. Inhetverledenisaangetoond datTrichodoriden
zich niet onderhetgrondwaterpeilophouden. Hetgrondwaterpeil bepaalt
infeite demaximale diepte waarop
nog Trichodoriden worden gevonden.
Nut v a n bemonsteren
Een voorjaarsbemonstering toteen
diepte van30cm,genomen omhetrisicoopopkomstproblemen in bijvoorbeeld aardappelenbiet inte
schatten, heeft weldegelijk nut.De
Trichodoridenpopulatie wordtnog
niet verstoord door droogte enoplopende temperaturen. Ondanks hetvermogen zichrelatief snelteverplaatsen zullen Trichodoriden diedieper
dan 30cmzittentelaatbij dejonge
plant zijn omgrote schadeteveroor-
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zaken. Waarschijnlijk zijn dewortels
vanhetgewas eerder bij de aaltjes
dan andersom. Deze dieper levende
aaltjes kunnen echtereengevoelig
gewas later inhetseizoen zeer goed
infecteren methetTabaksratelvirus.
Omtoteenbesluittekomen ofeen
gevoelig gewas welofniet geteeld
moet worden ofdatereengranulaattoepassing moet worden uitgevoerd,
isdeze bemonstering eengoed middel.
Isereengrasgroenbemester geteeld,
welke inhetvoorjaar weer wortels
vormt, danmoetrekening gehouden
worden metdeeieren dieinhetvoorjaar onder invloed vandeoplopende
temperatuur uitkomen. Deze eieren
worden metdehuidige extractietechniek niet aangetoond.
Een bemonstering gedurendehet
teeltseizoen heeft minder nut. Geheel
afhankelijk vanvochtentemperatuur
worden indebouwvoor welofgeen/
veel ofweinig Trichodoriden gevonden. Alleen eensymptoombemonste-

ring kan wat vertellen over het soort
aaltje dat schade veroorzaakt. Een najaarsbemonstering geeft een indicatie
van dehoeveelheid Trichodoriden die
achterblijft naeen teelt. Slechts
beperkt kan dezeuitslag gebruikt
worden bij deplanning van hetvolgende seizoen. Een groenbemester en
het type winter kan dit gegeven nog
sterk beïnvloeden.
Bij allebemonsteringen ishet van
groot belang datdegrond vochtig is.

P. teresis zeer gevoelig voor droogte.
Wordt de luchtvochtigheid in de
poriën tussen degronddeeltjes lager
dan 100 %, 4an zalonder de
Trichodoriden snel sterfte optreden.
Aansluitend moet het monster zó
opgeslagen worden dat het vochtig en
koel blijft.
Deboor die meestal wordt ingezet bij
Trichodorusbemonstering heeft een
diameter van 3cm.Momenteel wordt
door het IPOgekeken of een normale
monsterboor meteen diameter van 1

cmhetzelfde resultaat oplevert. Eerste
bevindingen lijken positief mits eenzelfde hoeveelheid wordt bemonsterd.
Het monster bestaat dus uit veel meer
steken. Om meer tekunnen zeggen
over horizontale verdeling van
Trichodoriden isook onderzoek op
het IPO gaande. Over bemonsteringstechniek voor Trichodoriden (enoverige vrijlevende aaltjes) ishet laatste
nog niet geschreven.
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