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Pallida-resistente rassen
onvermoeibaar?
\ZZotj$*>
ing. W. Saathof, HLB

Op veelbedrijven wordtde laatstetijd het aardappelmoeheidsprobleem met succes bestreden doorde teelt
van zetmeelaardappelrassen met hogeresistentie tegenhet aardappelcystenaaltje Globodera pallida. Uit
praktijkgegevens blijkt dat hetAM-probleem bij deze teeltvoorlopig van de baanis.Om erachter te
komen hoelangdeze situatiestandhoudt en wat de invloedvan rassenkeuzehieropkan zijn, ishet
HLB medeop initiatiefvan het PAV beginjaren '90 met eengrootschalig veld-en kasexperiment
begonnen. De opzet wasvrij uniek, omdat deproefzowel in het veld alsin de kas (met decystenuit
het veld)is uitgevoerd. Bovendien is voorhet eerst een hoogresistent ras als Serestabij hetonderzoek
betrokken.Inmiddelsgeven de resultaten van het onderzoek enigeduidelijkheid overhet effect vande
teeltvan dergelijke rassen op de langere termijn.
VELD- E N KASPROEF
In de periode 1991-1992 zijn door het HLB zes grootschalige proefvelden aangelegd, waar tot nu toe ieder
jaar aardappelen zijn geteeld. Op de proefvelden is het
besmettingsverloop van het aardappelcystenaaltje onder
monocultuur nauwkeurig gevolgd. Er zijn verschillende
locaties gekozen, in de verwachting dat daardoor ook
verschillende G.ptz/Z/J^-populaties werden getoetst. De
rassen Elkana, Elles en Seresta zijn continu en afwisselend geteeld. De teelt van Elles en Seresta was bedoeld
om selectiedruk op de aaltjespopulatie uit te oefenen en
de gevolgen daarvan te onderzoeken. De rasafwisseling
was bedoeld om mogelijke effecten daarvan op het uitselectieproces aan te kunnen tonen. Door de jaarlijkse
teelt van Elles en Seresta loopt het onderzoek vóór op
de praktijk (met name bij Seresta).
Parallel aan het veldonderzoek heeft het HLB samen
met het toenmalige C P R O - D L O een kasproef uitgevoerd. De proef was bedoeld als onderbouwing van de
resultaten uit het veld. Bovendien was het mogelijk om
twee aardappelteelten perjaar uit te voeren, zodat het

onderzoek meer vaart zou krijgen. De zes veldpopulaties
zijn in de kas in potten vermeerderd op de rassen Irene,
Elles en Seresta. Hiermee zijn per veldpopulatie drie G.
pallida-lijnen gekweekt, waarvan één (vermeerdering op
Irene) als onbeselecteerde en twee (vermeerdering op
Elles en Seresta) als beselecteerde lijnen kunnen worden
beschouwd. Na elke vermeerdering is onderzocht of de
pathogeniteit van de beselecteerde lijnen was veranderd
ten opzichte van de onbeselecteerde lijn.
RESULTATEN
/

Veldproef
In figuur 1 is het besmettingsverloop op de proefvelden
bij de teelt van Elles en Seresta weergeven.
Uit de linker figuur blijkt dat bij de teelt van Elles bij
een 1:1 teelt vaak schadelijke populatiedichtheden werden gemeten. Er was tussen een aantal locaties sprake
van een duidelijk niveauverschil. Dit werd enerzijds veroorzaakt door verschillen in de samenstelling van de aaltjespopulaties, anderzijds door verschil in effectiviteit van
het ontsmetten. Op het proefveld in Rolde (onderste

Figuur 1. Besmetting van het aardappelcystenaaltje opzes proefvelden, na de teeltvan Elles (links) en Seresta (rechts),
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De vermeerdering op Elkana (vande uitgangspopulatie,
die steeds op dit rasisvermeerderd) isin de loop vande
jaren nauwelijks veranderd. De vermeerderingslijnen van
de eerste vier en de laatste twee teelten liggen bij ditras
keurig bij elkaar.Van nadeligejaarsinvloeden isdusweinig sprake geweest. Hieruit kanworden opgemaakt dat
de vermeerdering op Elles en Seresta óók niet nadelig is
verstoord door allerlei mogelijke invloeden van buitenaf.
Eventuele veranderingen bij de teelt vanElles en Seresta
zijn dusterug te voeren op verandering vande pathogeniteit vande populaties. Uit de figuur blijkt datbijcontinuteelt vanElles gemiddeld een geringe verhoging is
opgetreden in de pathogeniteit. Bij Seresta isde pathogeniteit gemiddeld sterk gestegen. Bij Seresta heeft deze
stijging noggeen schadelijke besmettingsniveaus tot
gevolg gehad.

IX,

Van de veldjes met rasafwisseling zijn tot nu toe nogte
weinig waarnemingen om dezelfde vergelijking alsin
figuur 2 te kunnen maken. Uit de eerste waarnemingen
ontstaat de indruk dat afwisseling vanrassen binnen het
bouwplan in sommige gevallen effect heeft op de pathogeniteit vande populaties, maar de resultaten wijzen niet
altijd in dezelfde richting.Afwisseling metElkana had
bijvoorbeeld even vaak een verlagende alseen verhogende werking op de pathogeniteit voor Elles. Afwisseling
met Seresta hadbij twee vande getoetste populaties
geen effect en bij twee populaties een verlagend effect
op de pathogeniteit voor Elles.Rasafwisseling met
Elkana ofElles hadbij een aantal populaties ookeen
verlagende werking op de pathogeniteit voor Seresta.Bij
de meest pathogène populatie (Valthermond) had deze
rasafwisseling eerder eenverhogende werking opde
pathogeniteit voor Seresta. Losvanhet feit dat ernog
geen uitsluitsel kanworden gegeven over de effecten van
rasafwisseling op de pathogeniteit, iswelzeker datin
bouwplanverband afwisseling leidt tot hogere besmettingsniveaus en meer kans op schade.

Afl. 1.Kasproefalsonderbouwing van de veldresultaten.

lijn) bleef de besmetting zonder ingrijpen lange tijd vrij
laag, terwijl op de andere proefvelden vrijwel ieder jaar
moest worden ontsmet. Op het proefveld in
Valthermond (bovenste lijn) werden na een aantal teelten zeer hoge aaltjesdichtheden gemeten, mede v door het
geringe effect vanhet ontsmetten. De hoge dichtheden
geven aandatop de meeste locaties aleenforsePa3populatie aanwezig was,die zich op Elles goed kan vermeerderen. Uit de rechter figuur blijkt dat de teeltvan
Seresta over het algemeen leidde tot een sterke daling
van het besmettingsniveau. Ookbij deze teelt reageerden
een aantal populaties verschillend. Op het proefveld in
Valthermond bijvoorbeeld bleef het besmettingsniveau
erg hoog. Na vier Seresta-teelten isbij vrijwel alle populaties eenkentering in de dalende lijn waar te nemen.

Kasproef
De resultaten vande kasproef waren veel extremer dan
van de veldproef. Bij alle populaties in de kaswas na
vier Elles-teelten de pathogeniteit vande beselecteerde
lijn hoger ten opzichte vande onbeselecteerde lijn.De

Uit figuur 2 kanworden opgemaakt of de herhaalde
teelt vanElles of Seresta ook een verandering in pathogeniteit heeft teweeg gebracht.

Figuur2. Begin- eneindbesmetting(respectievelijk PienPf)bijcontinteelt Elkana, Elles en Seresta, bijdeeerste endelaatsteteelten.Onderde
stippellijnissprakevan afbraak, daarboven issprakevan vermeerdering.
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Aß. 2. Op deproefvelden ishet besmettingsverloop van het aardappel-cystenaaltjeondermonocultuurnauwkeuriggevolgd.

populatie uit Rolde (onderste lijn in figuur 1) gaf als
enige ook een absolute stijging te zien. De vermeerdering op Elles steeg bij deze populatie na vier Elles-teelten van vier naar tien (bij een beginbesmetting van vier
levende larven en eieren per gram grond). Het effect van
vier Elles-teelten werkte gemiddeld even sterk door op
de pathogeniteit voor Elles als op die voor Seresta (de
pathogeniteit voor beide rassen lag gemiddeld drie keer
zo hoog ten opzichte van de onbeselecteerde populatie).
Bij alle getoetste populaties is na drie vermeerderingen
op Seresta de pathogeniteit voor Seresta zeer sterk gestegen. Bij een populatie uit Rheederveld was na drie
Seresta-teelten de vermeerdering op Seresta gestegen
van 0,3 naar 3.Bij een populatie uit Buinen was de vermeerdering na drie teelten gestegen van 0,1 naar 1,9. De
herhaalde Seresta-teelt gaf ongeveer dezelfde verhoging
van de pathogeniteit voor Elles als de teelt van Elles.

CONCLUSIE
Bij herhaaldelijk telen van E-resistente rassen zal de
praktijk in de (verre) toekomst weer te maken kunnen
krijgen met stijgende besmettingsniveaus. Uit de resultaten van de veld- en de kasproef blijkt dat bij aaltjespopulaties in Nederland de aanleg aanwezig is om een Eresistent ras als Seresta vatbaarder te maken. Uit de resultaten in het veld blijkt dat de verschuiving traag verloopt
en er na een zestal Seresta-teelten nog steeds geen
schadelijke besmettingsniveaus zijn ontstaan.
Dit resultaat is voor de praktijk geruststellend. De snelheid van het uitselectieproces is afhankelijk van de teeltfrequentie van het E-resistente ras en de samenstelling
van de aaltjespopulatie op het perceel.Afwisseling met
vatbare rassen kan het proces mogelijk vertragen, maar
leidt wel meteen tot onaanvaardvare besmettingsniveaus,
zodat het uiteindelijke doel van deze afwisseling (het
laag houden van de besmetting) niet wordt gehaald.
Afwisseling van D - en E-resistente rassen past wat dit
betreft beter in deze strategie, maar dit heeft alleen zin
als de D-resistentie voldoende is om de populatie onder
controle te houden. In de meeste gevallen is permanent

overschakelen op E-resistente rassen, waarbij met regelmaat de eindbesmetting in de gaten wordt gehouden, de
beste remedie.
De bedoeling is om in 2001 een kasproef uit te voeren,
waarbij alle veldpopulaties worden getoetst op pathogeniteit, zodat met name over het effect van rasafwisseling
meer duidelijkheid gegeven kan worden.Voortzetting
van de veldproef zal aan moeten tonen tot welke niveaus
de populaties zullen stijgen bij continue inzet van Eresistente rassen.
/

SAMENVATTING
Met de huidige teelt van E-resistente zetmeelaardappelrassen is het aardappelmoeheidsprobleem in NoordoostNederland voorlopig naar de achtergrond verdwenen.
O m te toetsen hoe lang dit zorgeloze bestaan voort zal
duren heeft het HLB heeft vanaf 1991 een meerjarige
veldproef op zes locaties uitgevoerd, waarbij het effect
van de teelt van de rassen Elles en Seresta op depathogeniteit(— vermeerdering op resistent ras) van G.pallidapopulaties is onderzocht. Daarbij is ook het effect van
onderlinge afwisseling en afwisseling met Elkana meegenomen. Een kasproef met dezelfde G. paüida-popuhties
is in 1993 opgezet om de veldresultaten te onderbouwen.
In beide proeven is een verhoogde vermeerdering van
de aaltjespopulaties als gevolg van de teelt van D - en Eresistente rassen waargenomen. Met ander woorden: er
was sprake van uitselectie. De praktijk moet bij de teelt
van E-resistente rassen in de (verre) toekomst rekening
houden met stijgende besmettingsniveaus als gevolg van
uitselectie naar pathogenere populaties.Voorlopig zullen
bij de teelt van E-resistente rassen de besmettingsniveaus
onder de schadedrempel blijven. Het afwisselen van Eresistente rassen met vatbare of D-resistente rassen kan
selectie vertragen. Het middel is echter erger dan de
kwaal, omdat door afwisseling de besmettingsniveaus
voor een volgende teelt bij voorbaat boven de schadedrempel zullen uitstijgen.

