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Probleem
Resistentie tegen het aardappelcysteaaltje Globodera pallida is het
belangrijkste instrument in het beheersen van dit aaltje. Om zeker
te zijn dat de huidige resistentietoetsing zinvolle resistente rassen
tegen aardappelmoeheid oplevert voor de praktijk, is inzicht in de
virulentie van Nederlandse veldpopulaties nodig.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de mate
van virulentie van de Nederlandse Globodera pallida populaties
ten opzichte van de voor de resistentietoetsing gebruikte
referentiepopulaties.
• Verzamelen van verdachte populaties
• Vitaliteit van de populaties gelijkschakelen door vermeerdering
op vatbare aardappelrassen
• Virulentie van de populaties toetsen door het meten van de
vermeerdering op resistente aardappelrassen

Relatieve vatbaarheid op Santé van de getoetste veldpopulaties ten opzichte van
(rode en groene) referentiepopulaties.

Resultaten
•

•

•

In 2008 zijn drie nieuwe populaties aangedragen en
vermeerderd samen met een aantal populaties die in de eerste
toetsing (2007) nog niet voldoende cysten hadden
De Europese standaard Pa3 toetspopulatie Chavornay (groene
kolom in de figuren) is vergelijkbaar met de Nederlandse
standaard Pa3 toetspopulatie
Data-analyse van de eerste virulentietoetsing heeft uitgewezen
dat in de praktijk populaties voorkomen die de hoogst
bekende graad van virulentie bezitten. Ze overschrijden de
meest virulente toetspopulaties niet

Praktijk
•
•
•
Relatieve vatbaarheid op Seresta van de getoetste veldpopulaties ten opzichte van
(rode en groene) referentiepopulaties.

Er ontstaat inzicht in de mate waarin de nu gebruikte
resistenties in staat zijn G. pallida beheersbaar te houden
Er zal duidelijkheid komen of de huidige standaardpopulaties
voor resistentietoetsing voldoen
Aanpassing van het formele toetsingsprotocol voor
resistentietoetsingen aan de laatste inzichten vindt plaats en
zal in Europees verband worden geharmoniseerd
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