IRS INFORMATIE

AALTJESBEHEERSING IN DE
SUIKERBIETENTEELT
In de bietenteelt kunnen diverse soorten aaltjes schade veroorzaken, niet alleen
bietencysteaaltjes, maar ook vrijlevende-, wortelknobbel- en stengelaaltjes kunnen voor
aanzienlijke schade zorgen. Door beheersing ervan kunt u problemen met aaltjes in de
bietenteelt voorkomen.

Schade door trichodoriden, zoals op de foto, en andere aaltjes is komend jaar mogelijk niet met Vydate 10G te voorkomen, doordat het product niet beschikbaar is.
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nig organische stof. Zorg dus dat de pH
op alle plekken op het perceel voldoende
hoog is. Ook kan het helpen om organische stof, bijvoorbeeld in de vorm van
groencompost, aan te voeren. De schade
zal dan minder zijn.

Wortelknobbelaaltjes
Deze aaltjes veroorzaken knobbels op de
wortels, waardoor vertakkingen ontstaan.
Er zijn vier verschillende soorten belangrijk in de bietenteelt. Dit zijn het noordelijk wortelknobbelaaltjes (M. hapla), het
maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi),
het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje
(M. fallax) en het graswortelknobbelaaltje
(M. naasi). Het is zeer belangrijk om dit
onderscheid te maken, aangezien ze alle
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u gerichte beheersmaatregelen nemen.

vier een andere waardplantenreeks heb-

vanaf 1 aaltje per liter grond kan het zijn

het vaststellen van wortelknobbelaaltjes
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www.kennisakker.nl.

perceel een monster.
Elma Raaijmakers
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