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Aaltjes vooral in grondteelten een
probleem, maar soms ook in substraatteelt

AALTJES

Met gno’s vergelijkbare resultaten als met chemische grondontsmetting
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J2 (=jeugd)stadium van het

Wortelknobbels op komkommer veroorzaakt door

Wortelknobbels op chrysant veroorzaakt door aan-

wortelknobbelaaltje.

aantasting van Meloidogyne hispanica.

tasting Meloidogyne javanica (wortelknobbelaaltje).

Schadelijke aaltjes vormen veelal een probleem in de grondgebonden teelten. Door het terugdringen van het gebruik van
chemische grondontsmettingsmiddelen zoals methylbromide zijn de problemen toegenomen. Ook de substraatteelten zijn
niet altijd vrij van aaltjes. Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong bieden in onderzoek een goed perspectief.

saprofaag

T E K ST: H A R RY ST I J G E R

BEELD: PPO

In Nederland komen ongeveer 1200 soorten aaltjes of nematoden (Griekse woord
‘nema’ is draad) voor. Hiervan zijn ongeveer 100 soorten plantenparasitaire aaltjes.
De meeste aaltjessoorten zijn nuttig. Deze
zijn saprofaag van aard en helpen bij het
afbreken van allerlei organisch materiaal,
waardoor voedingsstoffen vrijkomen voor
andere levende wezens zoals planten. In
gezonde grond zijn al gauw enkele duizenden van dergelijke opruimers per 100
ml grondmonster aan te treffen.

voor de grootste problemen zorgen: wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.),
wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.) en
wortelnecroseaaltje (Radopholus similis).
Gallenaaltjes zijn nog nooit in glastuinbouwgewassen aangetroffen. Blad-, stengel-, cysten- en vrijlevende aaltjes zorgen
af en toe voor problemen.

Schadelijke aaltjes

vier
groepen

Plantenparasitaire aaltjes zijn obligate
parasieten. Dat betekent dat ze de plant
nodig hebben om zich te voeden en te vermeerderen. Deze schadelijke aaltjes zijn,
afhankelijk van de plaats van aantasting,
in vier groepen in te delen: gallenaaltjes
in zaad, bladaaltjes in bladeren, stengelaaltjes in stengels en wortelaaltjes in wortels. Deze indeling is niet zo strikt als aangegeven. Zo zijn bladaaltjes ook in bloemknoppen en ondergronds in bollen en
knoppen te vinden en zijn wortelaaltjes
ook in andere ondergrondse plantendelen
dan wortels aan te treffen.
PPO Glastuinbouw geeft aan dat in de
glastuinbouw de volgende drie soorten

Schadebeelden
Wortelknobbelaaltjes geven vooral problemen in roos op substraat (vooral steenwol en kokos), in de jaarrondteelt chrysant en in de biologische grondteelten
onder glas. Het noordelijk wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla veroorzaakt
knobbels op de wortels van tomaat,
aubergine en roos. Een aantasting bij roos
is bovengronds te herkennen door onder
andere chlorotische verschijnselen in het
blad, achterstand in groei, verminderde
bloemproductie en kortere bloemstelen.
De reducties variëren van 0 tot 40%.
In de jaarrondteelt van chrysant, maar ook
bij lisianthus, vormt met name het warmteminnend wortelknobbelaaltje Meloidogyne
javanica een probleem. De aantasting leidt
behalve een vertraagde bloei tot een geringere kwaliteit van de bloemtak.
Het perzikwortelknobbelaaltje Meloido-

gyne hispanica komt voor in grondteelt,
maar is veel minder belangrijk dan
het warmteminnend wortelknobbelaaltje
Meloidogyne incognita, die vooral in
paprika en komkommer voor schade
zorgt. Door de knobbels kunnen de wortels minder voeding opnemen wat een
slechtere bovengrondse gewasgroei geeft
en productie kost. Een komkommergewas
dat last heeft van wortelknobbelaaltjes
gaat in de zomer slap door vochtgebrek.

knobbels

U
n

Donker gekleurde vlekjes
Het houtwortellesieaaltje Pratylenchus
vulnus is zeer schadelijk in de grondteelt
van roos en wordt een heel enkele keer in
substraatteelt aangetroffen. Ook het gewone wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans komt voor bij tomaat, chrysant, roos
en amaryllis. Deze aaltjes blijven mobiel
en zijn in staat in wortels door te dringen
en daarna weer de grond of het substraat
in te kruipen. In de wortel bewegen ze
zich tussen en door de cellen heen en
gebruiken het cytoplasma (vloeistof in
plantencellen) als voedsel. De beschadigde cellen necrotiseren en de vrijkomende
stoffen geven bij roos donker gekleurde
vlekjes, de lesies, die zichtbaar zijn op de
wortels. Door aaltjes aangetaste wortels

substraatteelt
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Onderkant van steenwolmat met rozen.

Rode lesies, veroorzaakt door het wortellesie-

Komkommergewas: links gezond, rechts (slap)

Links wortels aangetast door het wortel-

aaltje Pratylenchus scribneri. Een deel van de

aangetast door perzikwortelknobbelaaltje

knobbelaaltje, rechts gezond.

wortels is afgebroken door de hoge aantasting.

Meloidogyne hispanica.

zijn gevoeliger voor schimmels en wortelrot. De wortels verzwakken, nemen minder voeding op, en zorgen voor een slechtere gewasgroei.
Bij amaryllis begint de aantasting met
kleine rode strepen op de wortels. Deze
lesies groeien, waardoor uiteindelijk de
wortels gedeeltelijk of geheel wegrotten.
Hierdoor blijven de planten achter in groei
(bol en blad), wordt het blad geel en nemen
de bloemproductie en de kwaliteit af. De
rood/bruine lesies komen ook voor op de
clisters. Behalve Pratylenchus penetrans
komt ook Pratylenchus scribneri op amaryllis voor. Niet bekend is of ze beide evenveel schade veroorzaken.
Met een warmwaterbehandeling zijn wortellesieaaltjes in amaryllis grotendeels te
doden. Uit onderzoek blijkt dat voor 95%
doding van aaltjes en eitjes een verblijf
van minimaal 180 minuten bij 42oC noodzakelijk is. Tussen 43,5 en 45oC is de ‘kooktijd’ minimaal 120 minuten; en bij 48 tot
50oC is de tijdsduur 60 minuten zonder
dat bloemschade optreedt.
Het wortellesieaaltje Pratylenchus bolivianus geeft oranje/bruine lesies op stengelvoeten en wortels van alstroemeria.

Andere plantschades

necrotische
vlekken

Het wortelnecroseaaltje Radopholus similis doet schade in anthurium en geeft
bruin/zwarte necrotische vlekken op de
wortels. Bij radijs ontstaan zwarte stippen
op de knol.
Het bladaaltje Aphelenchoides fragaria
geeft tussennervige bladsymptomen bij de
potplant asplenium en bloemknopverdro-

ging bij pioenroos in de buitenteelt.
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci geeft
een misvormde stengel (krom en verdikt
met verkorte internodiën) bij de potplant
physostegia. Het cystenaaltje Heterodera
trifolii komt voor op wortels van anjer.

Besmetting in substraatteelt
In principe verwachten telers in de substraatteelt geen wortelaaltjes, die eigenlijk
grondgebonden zijn. Toch kunnen er bij
een besmetting van planten in substraatteelt problemen ontstaan. De belangrijkste
besmettingsbron hierbij is extern aangevoerd plantmateriaal; althans als het
plantmateriaal van ondergrondse plantendelen afkomstig is. Plantmateriaal van
bovengrondse plantendelen (stekken en
stentlingen), is in principe vrij van wortelaaltjes, tenzij de hygiëne op het vermeerderingsbedrijf te wensen overlaat. Infecties
op het bedrijf zelf kunnen zich makkelijk
uitbreiden, vooral als een teler geen maatregelen neemt.
Een andere infectiebron is het water voor
de voedingsoplossing. In regenwaterbassins kunnen schadelijke aaltjes aanwezig
zijn. Bij gebruik van dit water zonder
effectieve ontsmetting, bestaat een reële
kans op besmetting. Telers ontsmetten
het opgevangen drainwater veelal wel
voor hergebruik.
Een langzaam zandfilter, een relatief goedkope ontsmettingsmethode, werkt onvoldoende effectief tegen aaltjes. Verhitting
en UV-ontsmetting zijn wel betrouwbare
methoden om aaltjes in recirculatiewater
onschadelijk te maken.
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Bij een goede bedrijfshygiëne en adequate
ontsmetting van geïnfecteerde delen van
het bedrijf is een aaltjesprobleem voor de
substraatteler goed te beheersen.

Lastig in grondteelt
Aaltjes in grondteelten zijn veel lastiger
te beheersen dan in substraatteelten.
Problemen komen dan ook veelvuldig
voor. In de praktijk worden drie methoden gebruikt tegen aaltjes: stomen, chemische bestrijding en resistente rassen of
onderstammen.
Stomen biedt bij de chrysantenteelt geen
100%-oplossing. Loes Stapel, onderzoekster PPO Glastuinbouw, geeft aan dat na
een paar teelten de aaltjesaantasting toch
weer de kop op steekt. Om problemen
door wortelaaltjes in de volgende teelten
zoveel mogelijk te beperken moet een
teler een bestrijding uitvoeren.
Voor de grondteelten zijn nog maar twee
(chemische) bestrijdingsmiddelen toegelaten voor bloemisterijgewassen onder
glas: de granulaten Nemacur en Temik.
Het is belangrijk om de granulaten goed
door de grond te werken.
Ook bij de grondteelt komkommer komt
na het stomen de aantasting veelal op
dezelfde plekken terug. Volgens onderzoekster Stapel wordt dit veroorzaakt
door enkele achtergebleven aaltjes of eitjes die niet gedood zijn door het stomen
of te diep in de grond zaten.
Stomen druist in tegen het principe van
biologisch telen. Deze methode vernietigt
het bodemleven, daarmee neemt het ziektewerend vermogen van de bodem sterk

stomen

bestrijdingsmiddelen

achtergebleven
aaltjes
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resistente
rassen

af. Het belangrijkste bezwaar van stomen betreft echter de hoge
kosten, vooral na de recent gestegen gasprijs. Voor een aantal
telers lopen de kosten dermate hoog op dat economisch toepassen van stomen eigenlijk niet goed meer mogelijk is.
Resistente rassen en onderstammen zijn in principe een zeer
goede oplossing. Geschikte rassen zijn echter vaak moeilijk te
vinden, vooral tegen wortelknobbel- en wortellesieaaltjes.

Het gebruik van antagonisten is een optie om het ziektewerend
vermogen van de bodem mogelijk te verhogen. Het nog niet toegelaten bacteriepreparaat Pasteuria penetrans, een in water
oplosbaar poeder, voldoet aan deze voorwaarde en heeft tevens
de potentie om wortelknobbelaaltjes goed te bestrijden. Plant
Research International (PRI) in Wageningen en PPO Glastuinbouw hebben in praktijkproeven bij chrysanten met plantgatbehandelingen goede resultaten behaald. Na een éénmalige toepassing was de aaltjespopulatie bijna uitgeroeid.
In onderzoek zijn ook schimmelpreparaten zoals de aaltjesvanger Arthrobotrys oligospora en de eiparasiet Paecilomyces lilacinus. Dit laatste product is onder de naam BioAct op de markt
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Levenscyclus wortellesieaaltje (Pratylenchus spp).
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Levenscyclus wortelknobbelaaltje
Aaltjes planten zich door middel van eitjes voort. Het volwassen vrouwtje
van het wortelknobbelaaltje zet haar eitjes buiten het lichaam af in een
gelatineuze massa, de zogenaamde eiprop. Hierin zijn de eitjes vrij goed
beschermd tegen ongunstige omstandigheden. In een eiprop van een wortelknobbelaaltje zijn gemiddeld 500 eitjes aanwezig. Ook zijn wel eens
2000 eitjes aangetroffen. Bij andere aaltjessoorten zijn 100 - 200 eitjes
gebruikelijk. Wortellesieaaltjes leggen hun eieren los in de grond of in de
wortel.
Na een embryonale ontwikkeling ontstaat er in het eitje een larve. Dit is het
eerste larvale (L1) of juveniele (J1) stadium. In het ei vindt een vervelling
plaats, waarna er een aaltje in het tweede larvale stadium (J2) uit het ei
komt. Hierna volgen nog twee vervellingen, waarvoor ze zich voeden bij
een plant en die een J4 opleveren. Zonder plant ontwikkelen de aaltjes zich
niet verder dan J2 en sterven door honger. Na de vierde vervelling is het
aaltje volwassen.
Onder optimale omstandigheden (temperatuur en waardplant) duurt de
complete levenscyclus bij wortelknobbelaaltje en wortellesieaaltje zo’n 4
weken. Verschil tussen beide aaltjessoorten is dat alle stadia van de wortellesieaaltje van J2 tot volwassen aalvormig blijven en de wortels kunnen
binnendringen en verlaten (zijn mobiel). Ze zorgen voor necrotische vlekken, de lesies, maar zetten de wortel niet aan tot vorming van wortelknobbels. Larven van wortelknobbelaaltjes induceren speciale voedingscellen
in de wortel en kunnen zich daarna niet meer verplaatsen.

gebracht door de Duitse firma Prophyta. In Nederland is dit
middel (vanwege de hoge kosten voor het aanvragen van een toelating) nog niet verkrijgbaar. Op praktijkschaal zijn er in tomaten goede resultaten met BioAct behaald.

Gewasbeschermingsmiddelen van
natuurlijke oorsprong
Volgens onderzoeker Hans Kok (PRI en PPO) kunnen met gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s) goede
resultaten worden behaald. In enkele proeven zijn zelfs vergelijkbare bestrijdingsresultaten als met chemische grondontsmetting
gerealiseerd.
In onderzoek blijkt een goede effectiviteit tegen aaltjes van ondergewerkt Ricinus-schroot, vooral gecombineerd met andere componenten. Ook zijn er goede effecten van biofumigatie, waarbij
bepaalde rassen van kruisbloemige groenbemesters in de grond
gebracht worden.
De beste resultaten met GNO’s zijn tot nu toe bereikt met het
inbrengen van een groenbemester, gecombineerd met het afdekken door plastic. Dat afdekken voorkomt dat de stoffen, die de
aaltjes doden, kunnen ontsnappen. Hiermee zijn in enkele proeven dodingpercentages van meer dan 90% gevonden. Die resultaten zijn vergelijkbaar met chemische grondontsmetting.

chemische
grondontsmetting

dodingpercentages

Alternatieve ontsmettingsmethoden
Onderzoeker Kok werkt ook aan een proef met Cultivit, een
machine die grond opneemt en ontsmet door een korte behandeling met hete lucht. Na behandeling zijn de aaltjes nog wel in
leven, maar zijn niet meer schadelijk. Deze methode is milder
en goedkoper dan stomen. Onderzoek naar de effectiviteit in
grondteelten met tomaat en komkommer moet nog plaatsvinden. De grootte en het gewicht van de machine zijn een probleem voor het uitvoeren van de proef in een kas.
Een andere methode is de Agriton. Het prototype van deze
machine, verhit als een soort supermagnetron met microgolven
het water in de kasgrond. De hoogte van de ontsmettingskosten
hangen hier af van de benodigde hoeveelheid Watts (elektriciteit) voor een goede ontsmetting.

supermagnetron

Aaltjes vormen met name in de grondteelten een probleem. De problematiek is toegenomen na het verbod op het gebruik van chemische grondontsmettingsmiddelen. Stomen van de grond is geen 100%-oplossing. Met
GNO’s zijn dezelfde resultaten te bereiken als met chemische ontsmetting.
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