Aantasting door
krokusknolaaltje
in Allium.

KROKUSKNOLAALTJE

Stiekeme plaag
Er zijn aaltjes die zich voeden met bacteriën
en schimmels, andere eten andere
bodemorganismen of sappen uit planten. Het
krokusknolaaltje (Aphelenchoides subtenuis)
behoort tot deze laatste groep en veroorzaakt
schade in onder meer Allium. Behalve dat dit
aaltje de opbrengst kan verminderen, is de
tolerantie voor de NVWA in de basisnormen
bloembollen Nederland 0%.
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D

e Aphelenchoides-aaltjes, ook wel bladaaltjes
genoemd, is de familie waartoe ook het krokusknolaaltje behoort. Andere in Nederland voorkomende bladaaltjes zĳn het chrysantenbladaaltje
(Aphelenchoides ritzemabosi) en het aardbeibladaaltje
(Aphelenchoides fragariae). Het is opmerkelĳk dat ook het
krokusknolaaltje tot deze groep behoort, want het tast
namelĳk via de wortels de bol of knol aan en niet via blad of
stam. Dit roept dus wel enige discussie op over de toewĳzing
van het krokusknolaaltje aan de bladaaltjesfamilie. Het
krokusknolaaltje werd in het begin van de twintigste eeuw
ontdekt in de Verenigde Staten. Hier kwam het voor in de
bol van een narcis. De aaltjes zĳn tussen de 0,2 en 1,2 mm
lang en zĳn zeer dun. In de winter legt het aaltje eitjes in de
cellen van de wortels. De eitjes komen ongeveer uit rond de
piek van de blad- en bol- of knolproductie. Bĳ een aantasting
zal de plant in groei achterblĳven in vergelĳking met een
gezonde plant.

HERKENNEN VOORAL NA DE OOGST
Het krokusknolaaltje komt vooral voor in krokus, Allium en
narcissen ‘Tête-à-Tête’ en ‘Bridal Crown’. In mindere mate
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komen ze ook voor in enkele cultivars van worteldragende
iris, hardschalige tulpen, Camassia, Chionodoxa, Colchicum,
Erythronium en Gloriosa. In het gewas is lastig te zien of
er een aantasting van het aaltje aanwezig is. Het krokusknolaaltje zorgt namelĳk niet voor symptomen die direct te
herleiden zĳn naar dit betreffende aaltje. De aangetaste bol
of knol maakt na het planten weinig wortels, waardoor de
plant bovengronds een kleine, geknepen spruit kan geven.
Het blad kan gele of bruine bladpunten krĳgen en verwelkt
eerder. Vanwege deze algemene en milde symptomen is het
goed mogelĳk dat uitval vaak aan andere ziekteverwekkers
wordt toegeschreven.
Aan een knol of bol met een aantasting is tot vlak na het
rooien nog weinig te zien. Pas na een aantal weken in de
bewaring worden de symptomen op de bol of knol iets meer
zichtbaar. Vooral in en rond de wortelkrans is de aantasting
van het aaltje zichtbaar. Het weefsel van de wortelkrans bĳ
de krokus kleurt in het begin vuilwit tot roze. In verloop van
tĳd wordt dit donkerder en uiteindelĳk zelfs donkerbruin.
Wanneer er een horizontale dwarssnede wordt gemaakt is
een ring- tot stervormige structuur te herkennen. Bĳ de Allium ontstaat op de plek waar de wortelkrans komt een grĳsachtige verkleuring. Later zal hier de bolbodem inzakken en
openscheuren. ‘Tête-à-Tête’ bewortelt in de broei slecht door
een verkurkte bolbodem.
Het is lastig het krokusknolaaltje te herkennen alleen aan
de bovengenoemde symptomen. Indien er aaltjes worden
waargenomen onder een microscoop, kan het nog steeds onduidelĳk zĳn om welk aaltje het precies gaat. Om deze reden
is er gewerkt aan een methode om het aaltje te kunnen identificeren door middel van een DNA-toets. Uit bĳvoorbeeld
een grondmonster kan worden bepaald welke type aaltjes
erin voorkomen.

OVERLEVEN VAN HET AALTJE
Het aaltje behalve in waardplanten ook één tot twee jaar
overleven in de grond. Bĳ een verkeerd bouwplan kunnen gezond geplante bollen of knollen dus alsnog worden
aangetast. Zoals eerder beschreven zĳn de bolsymptomen
niet altĳd duidelĳk zichtbaar. Bĳ het nakĳken kunnen er
aangetaste bollen of knollen in de partĳ aanwezig zĳn. Aangetaste bollen of knollen die geplant worden, kunnen zich
nog wel reproduceren. Deze nieuwe bollen of knollen zĳn
dan ook weer aangetast. Een behandeling tegen het aaltje is
dus noodzakelĳk.

MAATREGELEN
Uiteraard is het zorgvuldig opstellen van het bouwplan een
eis om verspreiding te voorkomen. Hierbĳ dient per perceel
rekening gehouden te worden met voldoende vruchtwisseling, wel of niet inunderen en de uitslag van een grondmonster. Tot op heden is een warmwaterbehandeling (wwb)
de enige manier om het aaltje effectief in de bol of knol
te bestrĳden. Deze behandeling dient vlak na het rooien
plaats te vinden. Bĳ langer wachten heeft het aaltje meer
tĳd om schade aan te richten. Voorafgaande de wwb is het
nodig de bollen voorwarmte te geven. De temperatuur en
lengte hiervan bepalen de effectiviteit van de behandeling
en het risico op kookschade. Vervolgens zullen de bollen of
knollen 24 uur voorweken voordat de wwb start. Er zĳn veel
aspecten die het exacte traject van de wwb beïnvloeden. Het
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is daarom raadzaam om het traject van een nieuwe wwb te
overleggen met een adviseur.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN
In de bloembollensector vinden constant nieuwe ontwikkelingen plaats. Nieuwe machines en methodes zorgen ervoor
dat processen efficiënter verlopen. Daarnaast zorgen strengere regels op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen
ervoor dat er anders moet worden gewerkt. Dit geldt ook
voor de bestrĳding van het krokusknolaaltje. De gangbare
warmwaterbehandeling is effectief gebleken, maar kost veel
tĳd en vergroot de kans op besmetting van gezonde bollen of
knollen binnen de partĳ. Na onderzoek door WUR en Delphy
is sinds het voorjaar van 2021 een werkwĳze beschikbaar om
via een heetstookbehandeling in narcis het stengelaaltje te
bestrĳden. Deze vervanger voor de wwb wordt nu ook in de
praktĳk getest voor de bestrĳding van het krokusknolaaltje
in Allium. De nieuwe behandeling heeft raakvlakken met
de gebruikelĳke wwb. Het grote verschil is dat de opwarming van de bollen niet gebeurt met water, maar met lucht.
Hierdoor is een groot aantal kisten op hetzelfde moment te
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behandelen en is het gebruik van chemie niet nodig.
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