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Dat groenbedekkers zorgen voor
een betere de bodemstructuur, het
organischestofgehalte verhogen,
maar ook uitspoeling en erosie
voorkomen, zijn voordelen die niet
meer ter discussie staan.
Groenbedekkers kunnen anderzijds
grondgebonden problemen
reduceren, maar ze evengoed in
stand houden of zelfs
vermeerderen. Daarom is het zinvol
om hier toch even bij stil te staan.
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Groenbedekkers en
gewasbescherming
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Groenbedekkers behoren tot een plantkundige familie die verwant is aan
de cultuurgewassen die we vaak zaaien of planten. Dat kan bepaalde
risico’s inhouden wanneer we ze opnemen in een teeltplan. Onderzoeks
centra hebben inmiddels al heel wat onderzoek gedaan naar de invloed
van groenbedekkers op de reductie én vermeerdering van aaltjes. Ook
onderzoek naar de invloed op bepaalde bodempathogenen en insecten
is volop aan de gang. In deze bijdrage overlopen we alle informatie die
een verband legt tussen groenbedekkers en gewasbescherming.
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Groenbedekker aanpassen
aan teeltplan
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Tabel 1 toont problemen die zich kunnen voordoen bij enkele cultuurgewassen die nog eens versterkt kunnen
worden door groenbedekkers. Tot
voor kort werd vooral rekening gehouden met aaltjes, maar steeds meer
worden we geconfronteerd met

bodemschimmels die door bepaalde
groenbedekkers in stand gehouden
kunnen worden. Groenbedekkers
kunnen ook de cyclus van insecten
voortzetten. Slakken hebben op hun
beurt een uitgesproken voorkeur voor
bepaalde groenbedekkers, wat kan
leiden tot een populatieopbouw in
volgteelten. ->

Tabel 1. Enkele problemen bij cultuurgewassen waar
groenbedekkers een negatieve rol kunnen spelen
Aaltjes

Bodempathogeen

Insecten

Aardappelen

Aardappelcysteaaltje
Wortelknobbelaaltje
Wortellesieaaltje
Trichodorus

Rhictoctonia AG3

Ritnaalden

Bieten

Bietencysteaaltje

Rhizoctonia AG2

Aardvlooien
Emelten/ritnaalden

Mais

Wortelknobbelaaltje
Wortellesieaaltje

Rhizoctonia AG2

Emelten/ritnaalden

Kolen

Cysteaaltje

Knolvoet

Slakken
Koolvliegen
Aardvlooien

Wortel/Schorseneer

Wortelknobbelaaltje
Wortellesieaaltje

Cavity Spot (pythium)
Rhizoctonia AG2
Sclerotinia

Knolselderij

Wortelknobbelaaltje
Wortellesieaaltje

Sclerotinia

Akkerbouwgewas
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Vollegrondsgroenten

Boontjes
Uien

Sclerotinia
Stengelaaltje
Wortellesieaaltje

Bonenvliegen

Witrot
Fusarium
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Wortelknobbel- en
wortellesieaaltje
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Op www.aaltjesschema.nl vind je heel
wat informatie over de gevoeligheid
van cultuurgewassen en de invloed van
groenbedekkers. Tabel 2 geeft een
overzicht van de vermeerdering van
aaltjessoorten voor frequent uitgezaaide groenbedekkers. De laatste
jaren vind je ook zonnebloemen en
boekweit in AEG-mengsels, maar over
deze nieuwkomers is er (nog) geen of
onvoldoende informatie.
De bolletjes geven de waardplantenstatus aan. Een goede waardplant (waarop
het aaltje zich kan vermeerderen) krijgt
drie bolletjes. Eén bolletje is voor
waardplanten die het aaltje slecht vermeerderen. Een streepje is teelttechnisch de beste opties, want het aaltje
kan zich helemaal niet vermeerderen
op deze waardplant. Bij gele mosterd en
bladrammenas bestaan er resistente en
gevoelige rassen. Die zijn aangeduid
met de letter R. We gaan ervan uit dat
telers vandaag alleen nog opteren voor
resistente rassen. De kleuren geven aan
of de groenbedekker zelf schade ondervindt van het betrokken aaltje.

kolen aantasten. Een teler die last heeft
van zulke aaltjes, kiest het best voor
een resistent ras. Resistente rassen
hebben er iets minder last van en na de
teelt reduceren ze zelfs het aantal.
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Schadelijke
aaltjes
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Het aandeel van de vrijlevende aaltjes
is in Vlaanderen de laatste jaar toegenomen. In tegenstelling tot het cysteaaltje kunnen deze aaltjes allerlei
gewassen aantasten. Ze hebben ook
heel veel waardpanten waarop ze zich
kunnen vermeerderen. In ons land zijn
de groepen van de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) en de wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.) het belangrijkst. In Vlaanderen zijn vooral
Meloidogyne hapla en Pratylenchus penetrans het frequentst. M. chitwoodi en
M. fallax zijn quarantaine-organismen
en het FAVV stelt een bewakingszone
in rond besmette percelen. Meer informatie over deze quarantainemaatregelen vind je op de website van het FAVV.

Cysteaaltjes
Cysteaaltjes zijn heel waardspecifiek.
Daarom hebben alleen aardappelen
last van het aardappelcysteaaltje. Het
bietencysteaaltje kan naast bieten ook
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Andere aaltjes
In Nederland komt het stengelaaltje
(Ditylenchus dipsaci) heel vaak voor. Het
is vooral gevreesd in de teelt van uien.
De symptomen zijn misvormde en
gezwollen bladeren. In een later stadium ontstaan gebarsten bollen, die
nadien rotten. Bij ons komt dit aaltje
gelukkig niet veel voor. In de groep van
de vrijlevende wortelaaltjes is voor

aardappelen voornamelijk Trichodorus spp. belangrijk. Op lichtere gronden vooral gevreesd als overbrenger
van het tabaksratelvirus.

Het principe van een
vanggewas
Een groenbedekker die dienst doet als
vanggewas, lokt via de wortel – die
plantensap en geuren afscheidt – de
aaltjes uit hun cysten of hun latente
fase. De aaltjes die dan ontluiken, kunnen zich achteraf niet voeden aan de
wortels, die ze anders al te graag zouden binnendringen. Wanneer de aaltjes
dus geen ‘thuisbasis’ vinden, sterven ze
af. Een waardplant daarentegen trekt
aaltjes aan en laat die ook hun cyclus
voortzetten.

Vroeg zaaien, voldoende
planten
Om het gewenste effect te bereiken
heeft een groenbedekker uiteraard tijd
nodig. Daarom is een vroege zaaidatum nodig, maar ook voldoende planten en een intense doorworteling. De
bodemtemperatuur is van kapitaal
belang. Bij koud weer in het najaar valt
de activiteit van de aaltjes stil en is het
effect ook veel minder. Het witte bietencysteaaltje en het noordelijk wortelknobbelaaltje verliezen hun activiteit bij een bodemtemperatuur van
acht graden. Door de late nazomers
van de laatste jaren doen de groenbedekkers steeds langer hun werk.
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Meloidogyne hapla
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(Bron: Aatjesschema 2019, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving & AGV )

Fusarium oxysporum

Phytium violae

Sclerotinia

Knolvoet

Rhizoctonia AG2
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Tabel 3. Bodemschimmelschema
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Rhizoctonia AG2/AG3
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Grasachtigen
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Bladkool

Wetenschappers van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, een onderdeel van Wageningen UR, hebben een
bodemplagenschema opgesteld dat je
kan vergelijken met het al besproken
aaltjesschema. In een praktisch leesbare tabel (zie tabel 3) kan je afleiden
of een gewas (in dit geval een groenbedekker) al dan niet een bepaalde
bodemschimmel kan vermeerderen.
Net zoals bij de aaltjes kunnen bodemschimmels specifieke gewassen aantasten ofwel een brede reeks gewassen.
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Pratylenchus crenatus
Graanwortellesieaaltje

Pratylenchus penetrans
Wortellesieaaltje

Meloidogyne fallax
Bedrieglijk maiswortelknobbelaaltje

Wortellesieaaltje

Meloidogyne chitwoodi
Maiswortelknobbelaaltje

Meloidogyne naasi
Graswortelknobbelaaltje

Meloidogyne hapla
Noordelijk wortelknobbelaaltje

Wortelknobbelaaltje

Heterodea schachtii
Wittebietencysteaaltje

Globodera rostochiensis
Aardappelcysteaaltje

Cysteaaltje

Schadelijke
bodemschimmels

bo

Tabel 2. Groenbedekkers die aaltjes reduceren of vermeerderen

Rhizoctonia solani is een veel voorkomende schimmel die veel gewassen kan
aantasten. AG3 wordt gevreesd door
aardappeltelers. In de teelt van aardappelen wordt vaak een microgranulaat
gebruikt tegen de aaltjes, maar deze
nematiciden hebben een negatieve
invloed op de natuurlijke fauna in de
grond, waardoor goedaardige schimmeletende aaltjes en andere saprofytische
organismen vernietigd worden. Hou er
dus zeker rekening mee dat het gebruik
van een nematicide Rhizoctonia solani in
de hand werkt.
Telers van bieten, mais en wortelen
vrezen Rhizoctonia solani AG2. Toch
hoeft een aardappelteler geen vrees te
hebben voor de rhizoctonia die voorkomt in bieten, mais of wortelen.
Omgekeerd zijn deze teelten ook niet
gevaarlijk voor aardappelen, want we
onderscheiden eigenlijk twee anastomosegroepen, afgekort AG2 en AG3. ->

(Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving & AGV )
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Cavity spot in een wortel.

Phytium violae

Worteltelers werden ongetwijfeld ooit
al eens geconfronteerd met cavity spot.
De naam verwijst naar de symptomen:
cavity betekent holte en spot kan je vertalen als vlekje. Phytium veroorzaakt
dus een ingezonken vlekje. De plant
wordt meestal geïnfecteerd na veel
regen, waarna de grond dichtslempt en
er een tijdelijk zuurstofgebrek ontstaat.
Grasgroenbedekkers zouden volgens
de PPO-tabel een gunstige invloed
hebben op de vermeerdering van de
schimmel.

Rattenkeutels in een afgestorven
zonnebloem.

Door knolvoet aangetaste wortels van kolen zijn opgezwollen en misvormd.
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Op percelen waar kort na het planten
veel neerslag valt, zien we vaak symptomen van knolvoet aan de wortel. De aangetaste wortels zijn opgezwollen en misvormd. Omdat de zieke wortels
onvoldoende water kunnen opnemen,
worden de bladeren van vooral oudere
planten slap bij warm weer. Knolvoet
wordt veroorzaakt door Plasmodiophora
brassicae, een grondgebonden bodemschimmel. Voor kooltelers die toch kiezen
voor een kruisbloemige groenbedekkers,
is gele mosterd of bladkool geen goede
keuze, bladrammenas is wel geschikt.

Sclerotina, de gevreesde rattenkeutelziekte, is ongetwijfeld de meest polyfage schimmel. De lijst van gevoelige
gewassen is dan ook zeer lang. Wanneer je bij grote infectiedruk niet op
tijd ingrijpt, kunnen boontjes volledig
aangetast worden. Gevoelige gewassen
zoals knolselderij, witloof en wortelen
die op het veld matig aangetast werden, kunnen in de bewaring toch nog
volledig verloren gaan.
De schimmel vormt in een later stadium zwarte sclerotiën of rattenkeutels,
die jaren in de grond kunnen achterblijven en zich verder ontwikkelen bij gunstige omstandigheden. Zonnebloemen
werden niet opgenomen in de tabel,
maar na de winter vind je in de afgestorven planten vaak heel wat rattenkeutels, soms een handvol per plant.
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Knolvoet

Sclerotinia
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De groep AG3 tast alleen aardappelen
aan; AG2 heeft een veel breder aantastingsveld, namelijk bieten, mais, schorseneer, boontjes, erwten enzovoort. Gras
heeft geen last van Rhizoctonia solani,
maar vermeerdert deze bodemziekte wel
sterk. Ook gele mosterd en facelia vermeerderen deze schimmel. Op gronden
die gevoelig zijn voor rhizoctonia kies je
het best voor een multiresistente blad
rammenas. Melkveehouders die in hun
teeltplan naast gras ook bieten en mais
telen, hebben het meest last van Rhizoctonia solani (zwartrot). Gelukkig kan je
kiezen voor tolerante rassen van mais,
voeder- en suikerbieten.

Fusarium oxysporum in een ui.

Fusarium oxysporum
Deze schimmel komt voor in uien. Hij
kan de wortelbasis van de ui in die mate
aantasten dat uiteindelijk de volledige
ui wegrot. We zien deze ziekte het meest
wanneer de structuur van de grond niet
optimaal is. Uit onderzoek blijkt dat
Japanse haver een waardplant is van
deze gevreesde bodemziekte in uien.

Schadelijke insecten
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Groenbedekkers kunnen een negatieve bijdrage leveren door
als vanggewas insecten aan te trekken, maar sommige
insecten zetten gewoon hun levenscyclus voort en worden
een nieuw gevaar voor volgteelten.
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De aanval van aardvlooien in kiemend vlas afgelopen voorjaar was nooit gezien, maar ook bieten en geplante kolen
hadden behoorlijk veel last van aardvlooien. Ook enkele
groenbedekkers zijn in een ‘warm’ najaar zeer aantrekkelijk
voor deze kleine springkevertjes. Er is een grote kans dat ze
zich nog vermenigvuldigen en de laatste jaren is er ook
steeds meer kans dat ze overwinteren.
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Emelten en ritnaalden
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Emelten zijn de larven van de langpootmug. Koperwormen
zijn de larven van de kniptor. De ‘ouders’ van beide larven
worden vooral aangetrokken door grasgroenbedekkers.
Wanneer er eitjes afgelegd worden, krijg je automatisch deze
vraatzuchtige larven in de bouwvoor, klaar om in het voorjaar
toe te slaan.

Bladluizen

Maden van de koolvlieg koloniseren de penwortel
van bladramenas.

en

Bladrammenas en bladkolen die op tijd gezaaid worden,
trekken nog een laatste generatie koolvliegen aan. De afgelegde eitjes zullen uiteindelijk nog maden voortbrengen in de
stengelbasis. Als deze maden uiteindelijk poppen worden,
wordt de populatie koolvliegen groter in het daaropvolgende
jaar. In het voorjaar komen uit deze overwinterde poppen
namelijk opnieuw koolvliegen, die niet ver hoeven te zoeken
naar hun nieuwe waardplant: de geplante (bloem)kolen.
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Koolvlieg

Aardvlooien overwinteren op kruisbloemige
grondbedekkers.
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Japanse haver wordt, net zoals wintergranen, in het najaar
gekoloniseerd door bladluizen. Deze bladluizen kunnen het
gevreesde gerstvergelingsvirus overdragen op deze graangroenbedekker. Dat is wel geen probleem voor het gewas zelf,
maar virulente bladluizen die uit dit veld nadien een naastgelegen perceel wintergerst of -tarwe invliegen, zijn gevaarlijke
vectoren. Wees als graanteler dan ook alert wanneer je opkomende wintergranen grenzen aan een perceel Japanse haver.

Slakken
Van slakken weten we allang dat ze zich in stand houden in
groenbedekkers als gele mosterd, bladrammenas en wikken.
Bovendien zijn deze bodembedekkers extra bescherming of
overlevingskansen tegen vrieskou. ->

Bladluizen kunnen virussen overdragen
op Japanse haver.
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Tagetes of
afrikaantjes tegen het
wortellesieaaltje

Veelgeteelde groenbedekkers als gele mosterd, blad
rammenas en Italiaans raaigras zijn zeer goede waardplanten van het wortellesieaaltje. Wanneer deze groenbedekkers zich vestigen, kan dit aaltje zich dus
vermeerderen. Bepaalde rassen van afrikaantjes, daarentegen, zijn zeer goede bestrijders van Pratylenchus
penetrans. Wanneer je dus de aantasting in een aangetast veld wilt verminderen, zijn deze rassen van afrikaantjes aangewezen. Je moet het gewas daarvoor wel
de nodige tijd gunnen. Half juli is een erg vroege zaaidatum, maar later zaaien betekent ook minder kans op
een effect. Ook hier is er een keerzijde: afrikaantjes
vermeerderen vrijlevende wortelaaltjes van het type
trichodorus, die het tabaksratelvirus overdragen.
Japanse haver is een van de weinige grasgroendekkers
die dit aaltje niet vermeerderen, maar er zijn aanwijzingen dat M. chitwoodi dan weer kansen krijgt. n

co

py

rig

ht

Bo

er

Biofumigatie is een vorm van bodemontsmetting waarbij enkele specifieke rassen van bladrammenas (met een
hoog gehalte glucosinolaten) geklepeld worden. Bij het
klepelen komen dan deze ontsmettende zwavelhoudende stoffen vrij. Een enzym zorgt ervoor dat deze glucosinolaten omgezet worden in isothiocyanaat, dat je
eigenlijk het best kan vergelijken met de actieve stof van
metam-natrium. Het resultaat is dat schimmels, insecten maar ook aaltjes vernietigd worden. Het is belangrijk
om op tijd te zaaien, zodat er voldoende gewasmassa
gevormd kan worden. Tijdens de bloeiperiode, meestal
zes tot acht weken na de zaai, is het gehalte aan giftige
stoffen het hoogst. Dat is het moment om het gewas zeer
fijn te hakselen en oppervlakkig in te werken. Rol de
grond nadien dicht en hou hem nog drie weken intact,
zodat de gifstoffen hun werk kunnen doen.
Anderzijds kunnen op tijd gezaaide dubbelresistente
rassen van bladrammenas de populatie bietencysteaaltjes en de gevreesde Meloidogyne chitwoodi of M. fallax
eveneens sterk reduceren, zonder de vermelde techniek
toe te passen. Wanneer je op tijd zaait en de teelt minstens elf weken kunt aanhouden, dan kan je deze aaltjes met meer dan negentig procent reduceren.
Bladrammenas is een slechte waardplant voor het
tabaksratelvirus, zodat je opmerkelijk minder aardappelen met kringerigheid hebt na bladrammenas. Maar
er is een keerzijde: bladrammenas vermeerdert het
wortellesieaaltje (P. penetrans). Tabel 2 bestuderen
loont dus zeker de moeite.
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Bladrammenas en
biofumigatie

LATITUDE MAX®
De enige zaadbehandeling die een bescherming biedt tegen halmdoder
VOOR PROFESSIONNEEL GEBRUIK: GEBRUIK GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN VEILIG.
LEES VOOR GEBRUIK EERST HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.
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