Uitgekiende aanpak Trichodorus-aaltje
ing. P.A.C. Koot en ir. L.P.G. Molendijk,
PAV Lelystad
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De afgelopen vijfjaar isdoor het PAV
onderzoek verricht naar methoden
waarmee dit aaltje beheerst kan worden. Op de proefboerderijen De Waag
te Creil (Noordoostpolder) en de Prof.
Dr. J.M. Van Bemmelenhoeve (Wieringermeer) zijn de proeven uitgevoerd. In een eerder artikel over dit
onderwerp (PAV-bulletin akkerbouw
nr. 2) zijn vooral de resultaten voor
pootaardappel bekeken. Tulp, pootaardappel, zaaiui, suikerbiet en wintertarwe zijn in een rotatie geteeld. De
volgende drie hoofdelementen zijn in
het onderzoek opgenomen:
1.De groenbemestingsgewassen Italiaans raaigras en bladrammenas
zijn telkens na tulp en pootaardappel ingezaaid. Van Italiaans raaigras
was bekend dat het Trichodorusaaltje zich daarop sterk vermeerdert, terwijl bladrammenas een onderdrukkende werking heeft. Door
deze twee verschillende groenbemestingsgewassen in de proeven op
te nemen, kon worden bestudeerd
wat de effecten daarvan waren binnen de rotatie, in combinatie met de
andere onderzoeksfactoren.
2. De effecten van een minder frequente natte grondontsmetting zijn
nagegaan door objecten met een 1:3
of een 1:5 frequentie en niet te ontsmetten. De ontsmetting is hierbij
bewust voor detulp uitgevoerd, omdat dat gewas de grootste schade
kan lijden. Bij de l:3-behandeling is
nogmaals na pootaardappel ontsmet
en granulaat toegepast bij suikerbiet. Bij deze behandeling is dus
chemisch gezien alles gedaan om
het aaltje te onderdrukken.
3.Van oudsher is bekend dat organische stoffen een remmende werking
kunnen hebben op aaltjes. Daarom
zijn varianten opgenomen met
GFT-compost en droge kippenmest
(DKM) alsmede velden onbehandeld (Geen) gelaten. De organische
stoffen zijn pas na de hoofdgrond-
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bewerking opgebracht, zodat zij
met de zaai- en pootbedbereiding in
de wortelzone terecht kwamen.
Voorts is door middel van aaltjesbemonsteringen het verloop van de populatie bestudeerd. Behalve de effecten van de behandelingen en de
gewassen op de aaltjes kon zo ook de
invloed van ploegen ende winteroverleving worden gemeten.
Intabel 1zijn zesbehandelingen geselecteerd, waarvan per gewas de opbrengsten worden gegeven.
Net als bij debespreking van de resultaten bij pootaardappel komt uit de tabel duidelijk naar voren dat bij bladrammenas in plaats van gras als
groenbemestingsgewas de opbrengst
toeneemt en de kwaliteit verbetert.
Als hier vervolgens natte grondontsmetting en/of organische stof aan
wordt toegevoegd, stijgt de opbrengst
verder en neemt dekwaliteit eveneens
toe.
Met behulp van de resultaten uit dit
onderzoek zal een economische evaluatie worden gemaakt. Hierbij wordt
dan ook rekening gehouden met de
kosten die zijn verbonden aan het toepassen van bepaalde beheersingsmaatregelen. Bovendien zal op De

pootaardappel
behandeling

Waag in Creil nog een tweede rotatie
volgen, zodat ook de effecten op langere termijn kunnen worden gemeten.

Uit de jaarlijkse bemonsteringen binnen het bouwplan kwam naar voren
dat in oktober gemiddeld 27
Paratrichodorus fór^-aaltjes per 250
ml grond werden aangetroffen. Na de
winter in maart waren dit er 20 per
250 ml grond. Deze geringe daling
kan worden veroorzaakt door verticale migratie van de aaltjes naar diepere lagen als reactie op het dalen van
de bodemtemperatuur en de afname
c.q. het ontbreken van wortelactiviteit
in de bouwvoor. Ook natuurlijke
sterfte in de winter speelt een rol bij
deze afname. De populatie was in
maart echter nooit zodanig gedaald
dat geen aaltjes meer werden aangetroffen in de bemonsterde laag van 0
tot circa 30 cm diep.
Daarnaast bleek dat de bemonsteringen voor de hoofdgrondbewerking de
dichtheid van de aaltjespopulatie goed
aangaf. Er bestond namelijk telkens
een duidelijke relatie tussen schade en
opbrengst enerzijds, en Trichodorusdichtheden anderzijds.

zaaiui

suikerbiet

w.tarwe tulp

ton/ha kring, ton/ha ton/ha suiker ton/ha
%
%

ab
a
32,2a 21,8 59,0 68,0 16,2
gras
gras+
35,6b 11,1 61,3** 70,5ab 16,8
natte grondontsmetting
gras+nattegrondbe
ab
37,4bc 15,4 61,0 69,8 16,2
ontsmetting +DKM
a
ab
ab
55,9
71,7
17,0
bladrammenas
35,2 10,0
bladrammenas+
36,7b 3,4* 62,2be 74,2b 16,9
natte grondontsmetting
bladrammenas +natte
grondontsmetting+DKM40,5e 1,6* 63,3e 74,l b 16,6

aantalbollen
1O-op/ha

10,7

603.000a2

11.0

623.000ab

11.1
11,0

655.000a
603.000a2

11,7

623.000ab

11,4

655.000b

Opmerkingen
1)OnderdeNAK-grens van6%!
2)Bijtulpkomengeenverschillen ingroenbemestingsgewas voor,daaromdezelfdeopbrengstenbijzowelgrasalsbladrammenas.
Tabel 1.Opbrengsten bijzesverschillende behandelingen vanvijfgewassen uitde rotatie
(p<0,05).
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Figuur1. P.teres-aantallen voorennahetploegengemeten inzoweloktoberalsmaart.
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In depraktijk wordt vaak gesproken
en gedacht over het effect dat een
hoofdgrondbewerking zoals ploegen
zou kunnen hebben op het Trichodorus-aaltje. Het aaltje is namelijk gevoelig voor mechanische beschadiging. Op elkaar schurende gronddeeltjes kunnen er de oorzaak van zijn
dat de aaltjes dood gaan. Vooral bij
laat ploegen onder watdrogereomstandigheden zou men hiervan profijt
kunnen hebben, des te meer omdat de
bewerking dan kort voor zaaien enpoten wordt uitgevoerd.
De effecten vanhet ploegen opde
Trichodorus-populatie zijn gedurende
vijf jaar onderzocht door voor en na
het ploegen inzowel oktober (bij tulp
en wintertarwe) als in maart (bij pootaardappel, suikerbiet en zaaiui) tebemonsteren. Het gemiddelde van deP.
te/Ts-aantallen in alle monsters die
zijn genomen voor en na het ploegen,
zijn weergegeven in figuur1.
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In de figuur istezien dat na het ploegen inhet algemeen minder P. teresaaltjes inde monsters worden gevonden. Ditverschil bedraagt 24%.De
afname is echter niet zodanig dat hiermee een bestrijdend effect wordt bereikt. Dit geldt voor zowelhet ploegen
in oktober als in maart.
De helling van detwee lijnen is hetzelfde. Hieruit moet worden geconcludeerd dat het vroeg of laat ploegen,
dan wel voorjaars- of najaarsploegen
geen wezenlijke bijdrage kan leveren
aan de beheersing van het aaltje.
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Populatie-ontwikkeling
(0

ennattegrondontsmetting
De resultaten van de P. teres-btmonsteringen gedurende de vijfjarige rotatie zijn per onderzoeksfactor apart
weergegeven in figuur 2a,benc.
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Figuur2a,benc. Populatieverloop vanP. teres(aantalper 250 ml grond)binnen het
bouwplan opDeWaag onder invloedvan natte grondontsmetting (a),
organische stof(b)engroenbemestingsgewassen (c). 1= momentvan
toepassen, organische stofisbijiedere teelttoegepast. (TA- wintertarwe, TU= tulp,AA=pootaardappel, UI- zaaiui,BI- suikerbiet).
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Uit delijnen bijnatte grondontsmetting (figuur 2a) komt naar vorendat
na deontsmetting inde tarwestoppel
bij zowel de 1:5 (2000) als de1:3
(Standaard) behandeling deP. terespopulatie sterk isteruggedrongen. Op

de onbehandelde velden (Geen) daarentegen is de popnlatiejuist toegenomen Op het 1:3 (Standaard) object
treedt ook bij de ontsmetting na aardappeleenafname vandepopulatieop.
D e toename van de populaüe bij tulp
onobject2000istewijten aandevermeerdering onder het gras-groenbe
mestingsgewasnatulp i ™ ^ * *
De lijnen van de organische stof-objecten (figuur 2b)lopenvrijwel parallelaanelkaar.Toevoegingvanorganische stoffen heeft geen duidelijke
invloedopdepopulatie-ontwikkeling
De lijn van de standaard-objecten ligt
duidelijk lager. Dit komt doordat op
deze objecten de natte grondontsmetting is toegepast en geen organische
stofis toegediend.Dezelijnisdanook
dezelfde als de lijn van de 1:3 objecten(Standaard)infiguur 2a.
Het verschil tussen de groenbemestingsgewassen komt duidelijk naar
vofen in figuur 2c. Op de objecten
waar Italiaans raaigras heeft gestaan
blijkt de populatie voortdurend hoger
te zijn. Het groenbemestingsgewas na
tulp draagt het meest bij aan de vermeerdering vende aaltjes. Bijaardappel neemt weliswaar de populatie

enigszins af, maar deze blijft we altijd hoger dan de velden waar bladrammenas heeft gestaan. De afname
bij aardappel is goed te verklaren uit
het feit dat aardappel een slechte
waardplant is voor Trichodorus-aaltjes Bovendien wordt na aardappel
het groenbemestingsgewas later gezaaiddannatulp,zodatdevermeerdering onder Italiaans raaigras lager uitvalt.Uitdelijnenkomtooknaarvoren
dat na ui en biet de populatie op alle
objecten weer toeneemt; de oorspronkelijke verschillen tussen bladrammenas en Italiaans raaigras vlakken
af.

Conclusies
HetTrichodorus-aaltje P.tereskaneen
winterperiode goed overleven. Een
bemonstering voor de hoofdgrondbewerkinginhetvoorjaar geeft depopulatiedichtheid goed weer. De hoofdgrondbewerking zelf heeft geen voldoende bestrijdend effect.
Meteenbewustekeuzevanhetgroenbemestingsgewas kan veel worden
verdiend.Datbetekent inditgevaldat
als P. teres aanwezig is het advies
geldt: grassen vermijden en waar mo-

eelijk bladrammenas inzaaien.
Bladrammenas als enige maatregel is
met name voor de kwaliteit van pootaardappel en tulp niet afdoende. Het
bewust inzetten van een natte grondontsmetting is dan noodzakelijk. Met
een 1:5 frequentie kanditprima mits
het goed wordt ingepast in het bouwplan dus voorafgaand aan de meest
gevoelige gewassen zoals (poot)aardappelentulp.
Daarnaast moet ook goed op de onkruidbestrijding worden gelet, omdat
zowelhetaaltje alshetviruszichsterk
vermeerderen op onkruiden. Ook kan
insommigegevallenderassen-ofcultivarkeuze helpen bij het beperken
van het risico van een tabaksratelvirus-aantasting.
.
Het gebruiken van extra organische
stof werkt opbrengstverhogend.
In hoeverre dit wordt veroorzaakt
door het onderdrukken van het aaltje
isvooralsnognietbekend.Erzijnechter wel sterke aanwijzingen het
Trichodorus-aaltje ook met organische stoffen onderdrukt kan worden
De komende jaren zal dit door het
PAV in veldproeven worden onderzocht.
/

hjeisaanpakinbouwplanverband.
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