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Teelthandeling Tagetes

Inleiding
Dit verslag is gemaakt naar aanleiding
van de module PPR 3.
Wij hebben gekozen voor de teelt van
Tagetes omdat dit een vrij onbekend
gewas is. Tagetes zal de komende tijd
meer in de belangstelling komen te
staan omdat het toch een vrij belangrijk
gewas in het bouwplan van veel
bollentelers kan worden. Het
wortellesieaaltje is op veel lichte
gronden waar bollen geteeld een
probleem. Op deze gronden word veel
natte (chemische) grondontsmetting
toegepast wat een behoorlijke
milieubelasting geeft. Vanuit de
provincie Drenthe word subsidie voor
deze teelt gegeven. Dit moet agrarisch
ondernemers in deze provincie
stimuleren te starten met de teelt van
Tagetes.
Bij deze willen wij ook de heer
Vermeer, de heer Kleinjan en de heer
Drok bedanken voor hun opbouwende
kritiek en tips tijdens het maken van
deze teelthandleiding.
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1. Historie

Tagetes is oorspronkelijk afkomstig uit
(sub) tropisch Amerika. Het gebied
strekt zich uit van Arizona (USA) tot
het noorden van Argentinië.
Momenteel zijn de landen in Oost
Afrika belangrijk voor de teelt van
Tagetes zaad. Het hoofddoel van
tagetes teelt is voor de bestrijding van
wortellesieaaltjes. Bij tagetes zijn er
vele soorten te onderscheiden. Er zijn
drie verschillende soorten tagetes
namelijk :
•
Tagetes patula
•
Tagetes erecta
•
Tagetes minuta

Tagetes bestrijdt alleen
wortellesieaaltjes
(Pratylenchussoorten). Van de
verschillende Tagetes-soorten geeft
Tagetes patula de beste
aaltjesbestrijding, Tagetes minuta geeft
hier in tegenstelling tot Tagetes paluta
geen bestrijding tegen
wortellesieaaltjes en is alleen geschikt
voor organische stof productie.

Deze soorten verschillen onderling in
beginontwikkeling, gewaslengte, droge
stofproductie en aaltjesbestrijding. Om
toenemende milieu-eisen te
handhaven wordt er meer gekozen
voor de tagetes teelt. De teelt van
tagetes kan natte grondontsmetting
tegen het wortellesieaaltjes vervangen.
Natte grondontsmetting geeft namelijk
enorme milieubelasting op
bodemleven.
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2. Rassenkeus en
zaaien van tagetes
Voor aaltjesbestrijding zijn twee
soorten beschikbaar namelijk :
•
Tagetes patula
•
Tagetes erecta
Over het algemeen wordt Tagetes
patula als beste
wortellesieaaltjesbestrijder
beschouwd. Een nadeel van Tagetes
patula is dat de beginontwikkeling en
grondbedekking traag verlopen
waardoor de kans op onkruidgroei
groot is. Onder de Tagetes patula zijn
drie rassen beschikbaar welke
onderling verschillen in gewaslengte,
groeisnelheid en aaltjesbestrijding.
Het ras Single Gold is in proeven naar
voren gekomen als ras wat veel voor
de landbouw kan betekenen. Andere
bekende rassen van Tagetes patula
zijn o.a. Sparky en French Rusty Red.
Nieuwe Tagetes patula rassen zijn in
ontwikkeling als
wortellesieaaltjesbestrijder in de
agrarische sector.
Vanwege de gevoeligheid voor vorst is
het zaaien van Tagetes voor half mei
een te groot risico, terwijl ook in
oktober de kans op bevriezing snel
toeneemt. Het gewas moet minimaal 3
maanden op het land staan. Voor een
goede aaltjesbestrijding ligt de
optimale zaaitijd tussen half mei en
half juli. Door de lange kiemplantfase is
het gewas pas na vier weken gesloten.
Pas na zes tot acht weken is de grond
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volledig bedekt. Dit probleem speelt
vooral wanneer vroeg gezaaid wordt.
Bij een latere zaai (juni/juli) groeit het
gewas veelal goed verder. De bloei
begint ongeveer acht weken na
opkomst. De bloemen variëren in kleur
van geel tot oranje. De bovengrondse
groei verschilt sterk per soort en ras.
Tagetes minuta kan een hoogte van
wel 1,5-2m bereiken. Deze soort komt
onder Nederlandse omstandigheden
niet tot bloei. Tagetes erecta groeit tot
een hoogte van circa 90 cm, terwijl
Tagetes patula niet verder komt dan
circa 60 cm. Beide laatstgenoemde
soorten komen wel tot bloei.
Het zaad van Tagetes is langwerpig,
zwart en bij sommige cultivars voorzien
van enkele haartjes. Door deze
haartjes kleeft het zaad makkelijk aan
elkaar en is het met de gangbare
zaaimachine niet altijd even makkelijk
te zaaien. Vanwege het kleven van het
zaad is het noodzakelijk om een
roermechanisme in de zaaibak te
hebben. Voor volvelds zaaien is o.a.
een pneumatische Accord goed
bruikbaar. Het zaaien met een
nokkenradzaaimachine is ook goed
mogelijk.
Het planten van Tagetes is mogelijk
met een slaplantmachine. Deze
moeten eerst worden voorgetrokken in
perspotjes. In sommige situaties is
deze methode rendabel te maken
omdat in sommige gevallen met zaaien
niet de gewenste opkomst word
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behaald.
De rijenafstand bij Tagetes mag niet
groter zijn dan 25 cm, dit om
voldoende gewasmassa per m2 te
krijgen voor een optimale werking. Bij
een chemische onkruidbestrijding is
het noodzakelijk de rijenafstand zo
nauw mogelijk te kiezen (10-15 cm) of
volvelds te zaaien.
De hoeveelheid zaaizaad hangt af van
de Tagetes-soort en de teeltwijze. Voor
Tagetes patula en Tagetes erecta is
een hoeveelheid van 5-10 kg per ha
nodig. Om een goede en regelmatige
opkomst te krijgen dient Tagetes zo
ondiep mogelijk gezaaid te worden, het
beste is ongeveer 0,5-1 cm. Het
nadeel van ondiep zaaien is dat het
zaad droog kan komen te liggen en dat
de opkomst hierdoor traag en
onregelmatig verloopt. Dieper zaaien
geeft minder kans op verdroging, maar
verhoogt het risico op onvoldoende
opkomst. Het beste is om ondiep te
zaaien in een vochtig zaaibed en bij
vochtgebrek te beregenen. Bij
voldoende vocht staat het gewas
binnen enkele dagen boven. De teelt
van Tagetes heeft veelal de bestrijding
van het aaltje Pratylenchus penetrans
tot doel. Dit is een probleem op de
lichtere gronden. Op zware grond is
het moeilijker om een fijn zaaibed te
krijgen en ondiep te zaaien.
Tagetes kunnen op alle grondsoorten
worden verbouwd, maar op zware
grond hebben afrikaantjes weinig zin
omdat op deze gronden minder last
wordt ondervonden van het
wortellesieaaltje.
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Op de afbeelding is de aantasting van
het wortellesieaaltje te zien op de
wortels aan de rechterkant.
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3. Bemesting
Tagetes is een grote hoeveelheid
stikstof nodig. Een half mei gezaaid en
goed ontwikkeld Tagetes patula gewas
dat het hele seizoen blijft staan onttrekt
ongeveer 150 kg N per ha. Voor
Tagetes erecta is dit rond de 200 kg N
per ha. Tagetes heeft daarom een
startgift nodig van 50-75 kg N per ha,
afhankelijk van de voorvrucht, stikstof
in de bodem en periode van zaaien. Er
kan gekozen worden voor een lagere
startgift waarna 1 à 2 keer een
bijbemesting wordt uitgevoerd met zo'n
20-30 kg N per ha. Deze stikstofgiften
kunnen ten goede komen aan het
volggewas. Na een Tagetes gewas dat
zich voldoende heeft ontwikkeld wordt
in de bodemlaag van 0-90cm weinig
stikstof meer aangetroffen. Tagetes
kan beschouwd worden als een
vanggewas voor stikstof.
Behalve stikstof onttrekt Tagetes ook
grote hoeveelheden kali. Daarom is het
van belang dat er voldoende kali
beschikbaar is. Ook kali komt ten
goede aan het volggewas.

.
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4. Ziekten/plagen en
onkruidbestrijding
Kiemplanten van Tagetes kunnen
aangetast worden door Pythium, na
een Tagetes teelt is er meer schade
door Pythium in onder andere
gevoelige bolgewassen (zoals krokus)
mogelijk. In een dicht gewas zoals
Tagetes minuta kan er ook Sclerotinia
sclerotiorum voorkomen wat nadelige
gevolgen kan hebben voor een
volggewas. Eén van de gewassen die
veel schade kan leiden van deze
schimmel is witlof. Over het effect van
een Tagetes gewas op andere ziekten
in volggewassen is nog weinig bekend.
Hiervoor is nader onderzoek
noodzakelijk.
Tijdens de teelt kan Tagetes door
slakken en trips worden aangetast. De
gevolgen van deze aantasting is voor
de na komende teelten niet bekend.
Wanneer grote aantallen slakken
worden verwacht is het verstandig om
schade aan het Tagetes gewas tegen
te gaan door slakkenkorrels te
gebruiken.
Na opkomst hebben alle Tagetessoorten een lange kiemplant fase.
Hierdoor krijgt onkruid beter de kans
om uit te groeien. Dit komt vooral voor
als er vroeg gezaaid wordt. Tagetes
patula ontwikkelt zich in het begin
traag, Tagetes erecta en Tagetes
minuta groeien na opkomst sneller
door.
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Onkruiden verminderen de werking
van Tagetes omdat vele onkruiden
goede waardplanten zijn voor het
wortellesieaaltje. Voor een goede
werking van Tagetes tegen wortellesieaaltjes is het daarom belangrijk geen
onkruiden te hebben tijdens de teelt.
Mechanische onkruidbestrijding zoals
schoffelen en eggen is mogelijk
wanneer Tagetes op rijen is gezaaid.
Chemische onkruidbestrijding is
mogelijk met sommige herbiciden. Met
een lage doseringssysteem (LDS) in 2
tot 3 bespuitingen is dit voldoende om
de onkruiden tijdens de kiemplantfase
te bestrijden. Op percelen met een
hoge onkruiddruk is het maken van
een vals zaaibed, ruim voor het zaaien,
gewenst. Hierdoor kiemen de
aanwezige onkruidzaden waarna ze bij
het zaaien worden ondergewerkt zodat
hiervan geen hinder ondervonden
wordt tijdens de teelt.
Later in het groeiseizoen zorgt het
Tagetes gewas zelf voor de
onkruidonderdrukking. Dit zal voor
Tagetes minuta en Tagetes erecta
beter gaan dan bij de meeste Tagetes
patula rassen. Dit omdat deze meer
bovengrondse gewasontwikkeling
vormen waardoor er minder licht inval
plaats vind. Op gronden waar de
onkruiddruk hoog is, is het verstandig
een snel groeiend ras te kiezen (bv.
Single Gold).
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5. Verwerking van
het gewas
Het onderwerken van Tagetes aan het
eind van de teelt hoeft geen problemen
op te leveren. Het gewas is erg
gevoelig voor vorst en na de eerste
flinke nachtvorst sterft het gewas snel
af. Een afgestorven gewas van
Tagetes patula en Tagetes erecta kan
direct worden onder gefreesd. Bij
Tagetes minuta dient het gewas eerst
geklepeld te worden omdat deze meer
bladmassa heeft in vergelijking tot
andere rassen.
Door de goede beworteling en de
bladresten die in de winter overblijven
laat het gewas, ook na veel neerslag,
in het aankomende voorjaar een zeer
mooie structuur na. Percelen waar
door de winter heen Tagetes is blijven
staan, zijn in het voorjaar eerder droog.
Verder bieden de gewasresten
bescherming tegen stuiven van de
grond. Eventueel gevormd zaad tijdens
de teelt veroorzaakt geen opslag
problemen in het volggewas.
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6. Overzicht van de
teeltkosten.
Hieronder is een overzicht gegeven van de teeltkosten zoals deze gemaakt worden
voor de volledige teelt van Tagetes.

Zaaizaad 6 kg à €25,00 =
Zaaien
N-bemesting 100 kg à € 0,35
K-bemesting 100 kg à € 0,30
Onkruidbestrijding (2-3x) à €100
Bewerkingskosten
Totale kosten per ha:

€150,€ 90,€ 35,€ 30,€300,€150,- +
€755,-

Uit bovenstaand overzicht is te concluderen dat onkruidbestrijding een grote
kostenpost is. Dit omdat het moeilijk is om de onkruid in dit gewas goed te
beheersen. Hiervoor zijn alleen enkele dure herbiciden te gebruiken.
In de post bewerkingskosten zijn opgenomen:
•
•
•

het maken van een (vals) zaaibed
de benodigde kosten voor het toedienen van bestrijdingsmiddelen en
kunstmest
het onderwerken van het gewas.
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7. Doel van de teelt
Tagetes is in staat slechts een kleine
groep aaltjes te bestrijden, namelijk
wortellesieaaltjes. Cysteaaltjes,
wortelknobbelaaltjes, Trichodoriden en
stengelaaltjes worden niet gedood
doormiddel van Tagetes teelt.
Wortellesieaaltjes vormen een
probleem in veel voorkomende open
teelten. Vooral op lichte zavel en
zandgronden kunnen wortellesieaaltjes
(Pratylenchus penetrans) direct of
indirect schade veroorzaken aan een
breed assortiment gewassen. Ook
sommige andere gewassen kunnen
een aaltjesonderdrukkend effect
hebben. Tagetes is een toepasbaar
gewas dat bij besmette grond in de
vruchtwisseling of als tussengewas
kan worden opgenomen. Van alle
Tagetes bestrijdt het lage Tagetes
patula de Pratylenchus aaltjes het
beste. Ondanks de enorme groeiwijze
van de Tagetes minuta cultivars
Nemanon en Polynema doen deze
tegen aaltjes niet meer dan zwarte
braak. Uit onderzoek is gebleken dat
na een geslaagde Tagetes patula teelt
Pratylenchus penetrans een aantal
jaren onderdrukt wordt.
Om tot een effectieve aaltjesbestrijding
te komen dient de teelt van Tagetes
minimaal 3 maanden te duren. De
beste periode voor deze teelt is in de
zomer zodat het gewas zich optimaal
kan volgroeien. In deze periode kan
Tagetes een fors
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wortelstelsel ontwikkelen en daardoor
de populatie van het Pratylenchusaaltje sterk kan verminderen. De
aaltjesdodende werking van de
Tagetes komt tot stand doordat binnen
in de wortels van de plant een stof
wordt ontwikkeld welke dodelijk is voor
aaltjes. Deze stoffen bestaan uit
zuurstofradicalen welke onder invloed
van thiofenen wordt gevormd. Dit alles
gebeurt nadat het aaltje de wortels van
de Tagetes is binnen gedrongen.
De boomkwekerij heeft als ervaring dat
het bestrijdend effect op Pratylenchus
vulnus lijkt tegen te vallen. Aaltjes
buiten de wortels en aan de buitenkant
van de wortel worden namelijk niet
gedood. Aaltjes zoals Paratrichodorus
teres, Rotylenchus spp. en
Paratylenchus spp. worden niet
gedood door de teelt van Tagetes en
kunnen zich zelfs uitstekend op
Tagetes vermeerderen. Bij een perceel
waar een besmetting van trichodorideaaltjes is, is de teelt van Tagetes
daarom niet aan te raden. De grond
één jaar braak laten liggen werkt in
zo’n geval vaak beter om
wortelknobbelaaltjes te bestrijden.
Echter dit geeft als nadeel dat de
Pratylenchus-aaltje minder goed
worden bestreden dan bij een teelt van
Tagetes. Bij de bestrijding van aaltjes
moet dus eerst goed bekend zijn welke
soorten aaltjes de besmetting vormen
voordat Tagetes wordt ingezet. Voor
gewassen als aardappellen en vele
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bolgewassen is het erg van belang
waar in het bouwplan de teelt van
Tagetes wordt opgenomen.
Tagetes bestrijdt niet alleen aaltjes
maar draagt ook bij aan een
belangrijke organische stof voorziening
van de grond. De verschillen in
gewashoogte zijn terug te vinden in de
droge stof opbrengsten. Een volledig
geslaagde teelt van Tagetes patula
kan een droge stof opbrengst leveren
van ca. 7,5 ton per ha. Ervan
uitgaande dat een kwart van de droge
stof na één jaar nog in de bouwvoor
aanwezig. Dit is een effectieve bijdrage
van 1875 kg droge stof per ha. Bij het
ras Single Gold ligt de droge stof
productie ongeveer op het dubbele ten
opzichte van andere rassen. Tagetes
erecta en Tagetes minuta produceren
meer aan tonnen droge stof namelijk
zo'n 15 tot 25 ton per ha. Dit zijn zowel
bovengrondse als ondergrondse delen.
Het hoge leverend vermogen droge
stof komt door de enorme
gewasmassa die dit gewas kan geven.
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8. Nieuwe
ontwikkelingen
Men is druk bezig met het ontwikkelen
van andere rassen zodat een betere
bestrijding van wortellesieaaltjes in de
toekomst mogelijk is. Ook is het
streven om een bredere werking te
creëren zodat niet alleen het
wortellesieaaltje bestreden wordt maar
ook eventueel bestrijding van andere
alen mogelijk is. Een andere
ontwikkeling die we zeker niet moeten
vergeten in deze is de ontwikkeling op
het gebied van het nieuwe mestbeleid.
Door steeds scherpere
bemestingsnormen zijn met name
akkerbouwers meer toegewezen op
kunstmest omdat hiermee
nauwkeuriger te bemesten is dan
dierlijke mest. Het nadeel hiervan is
echter dat men de organische stof uit
dierlijke mest mist waardoor het
percentage in de bodem zal dalen. Om
het organische stof gehalte in de grond
op peil te houden zal misschien in de
toekomst meer gekeken worden naar
groenbemester gewassen. Hierin kan
de teelt van Tagetes een belangrijke
rol spelen omdat het veel droge stof
per ha oplevert en tevens een
bestrijding geeft tegen
wortellesieaaltjes

een behoorlijke milieuwinst op voor het
bodemleven.
In de provincie Drenthe word dit project
voor de teelt van Tagetes ondersteund.
De provincie geeft agrarisch
ondernemers € 600,- per hectare
vergoeding als zij te teelt van Tagetes
toepassen in plaats van natte
grondonstmetting. Dit is voor de
agrarisch ondernemers een goede
stimulans om met de teelt van Tagetes
te beginnen. Als de ervaringen goed
zijn is het de bedoeling dat dit
voorgezet word. De provincie Drenthe
heeft € 120.000,- voor dit project
uitgetrokken. Hopelijk volgen meer
provincies dit goede voorbeeld.

Door de teelt van Tagetes hoeft erin de
bollenteelt minder natte
grondontsmetting toegepast te worden
tegen het wortellesieaaltje. Dit levert
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