Middelenstrategie

Aaltjes vooral preventief
aan te pakken
Naast onkruid en virus zijn aaltjes voor veel telers ook een knelpunt.
Vorig najaar bogen experts op aaltjesgebied zich over de vraag welke
oplossingen er zijn voor dit probleem. Vooral preventief zijn er nog een aantal
goede mogelijkheden, al gelden die niet allemaal voor alle aaltjes.
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V

oor veel bloembollentelers is het vooral het tulpenstengelaaltje dat kan zorgen voor slapeloze nachten.
Een sluipmoordenaar, die een paar jaar in een partĳ
kan zitten zonder zichtbaar te zĳn. En dan, als een
donderslag bĳ heldere hemel, is daar het oordeel van de keurmeester: stengelaal. Met vernietigen van partĳen en belending
tot gevolg en een nasleep van een paar jaar. Plus de emotionele
schade. Stengelaaltjes laten diepe sporen in het gemoed na.
Maar er zĳn meer aaltjes waarvoor de bollenteler op zĳn
hoede moet zĳn: wortellesieaaltjes, bladaaltjes, knolaaltjes,
virusoverbrengende aaltjes en wortelknobbelaaltjes. Massaal
komen ze zelden voor, maar als ze actief zĳn, dan zĳn de
gevolgen groot. Denk alleen maar aan de strenge eisen die

importerende landen stellen. Niemand wil stengelaaltjes
hebben en dus is het in veel gevallen nul procent dat in een
partĳ mag zitten. Op een partĳ met miljoenen bollen is één
bol al meer dan nul procent.

PREVENTIEF
Vorig najaar is op initiatief van het Sectorplatform Bloembollen een expertmeeting gehouden met aaltjesdeskundigen
van binnen en buiten de bloembollensector. De experts stelden vast dat er preventief nog relatief veel mogelĳkheden
zĳn om de kans op besmetting met aaltjes te voorkomen.
Relatief, omdat er voor onkruid en virus (waar de twee eerdere afleveringen in Greenity 102 en 103 over gingen) maar
weinig preventieve maatregelen voorhanden zĳn.
Wat nog steeds goed werkt, is een voldoende ruime vrucht-
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wisseling. Als het lukt om zes jaar of langer aan te houden
per gewas, dan is de kans op het in stand houden van aaltjes
klein. Voor bedrĳven die alle grond in eigendom hebben en
een voldoende gevarieerd sortiment telen, is dit haalbaar.
Veel bedrĳven huren of pachten echter elk jaar grond en
dan is het niet altĳd gemakkelĳk om die ruime vruchtwisseling aan te houden. Ook kan een ruime vruchtwisseling in
bĳvoorbeeld een akkerbouwrotatie de populatie wortelknobbelaaltjes in stand houden, omdat daar een of meer waardplanten tussen kunnen zitten.
Inmiddels gangbaar op de zandgronden is het inunderen als
milieuvriendelĳke methode om aaltjes en andere schadelĳke
bodemorganismen te doden. Daarbĳ is het wel belangrĳk
om voldoende water op het perceel te zetten en om minstens
tien tot twaalf weken te inunderen. De laatste jaren gaan
ook telers op lichte zavelgronden in bĳvoorbeeld de Wieringermeer en de Noordoostpolder over op inunderen. Lange
tĳd was het lastig om te inunderen op percelen die niet vlak
lagen. Met de uitvinding van plastic schermmateriaal kan
een perceel in meer vakken worden gedeeld, zodat ook op
aflopende percelen inunderen mogelĳk is.

TAGETES
Specifiek voor de bestrĳding van Pratylenchus in de lelieteelt
is een teelt van Tagetes een goede preventieve methode. Dit
kost weliswaar een jaar extra landhuur, maar de bestrĳding
van Pratylenchus is goed. Wel bracht de teelt van Tagetes
een zorg met zich mee: volgens de Groenbemestersgids van
WUR is er kans op een toename van Trichodoriden.
Deze aaltjes kunnen zorgen voor wortelschade en het
ratelvirus overbrengen. Onderzoek door Weĳnand Saathof
van HLB in Wĳster van 2017 tot 2019 toonde aan dat dit
vooral geldt voor Trichodorus anemones en T. cylindricus.
Door voorafgaand aan de teelt van Tagetes te bemonsteren
op deze specifieke aaltjes is inzicht te krĳgen op de kans op
schade door deze specifieke Trichodorus-soorten. Overigens
is de teelt van Tagetes een succes. Inmiddels staat er al meer
dan 450 ha in Oost-Nederland.
Aan de wieg van de aaltjesbestrĳding staat de warmwaterbehandeling. Begonnen in de jaren twintig in de narcissenteelt
is het nu ook gangbaar in de teelt van lelie, iris en krokus.
Bĳ tulp kan het wel, maar is sprake van cultivarverschillen.
Nog steeds is dit een weliswaar tĳdrovende, maar wel effici-

ente methode om een aantal aaltjessoorten te doden.
Sinds enkele jaren is er de mogelĳkheid om eiwitrĳk organisch materiaal onder te ploegen en vervolgens het perceel
met plastic af te dekken, waardoor een anaeroob klimaat
ontstaat in de grond, met de dood van onder meer aaltjes tot
gevolg. In Noord-Holland is onderzocht of deze methode is
te combineren met inundatie, om daarmee de periode van
inundatie in te korten. Dat bleek mogelĳk.
Ten slotte kunnen onkruiden waardplanten zĳn voor aaltjes.
Een zorgvuldig uitgevoerde onkruidbestrĳding helpt om de
aaltjespopulatie te onderdrukken, maar is als enige maatregel onvoldoende.

CHEMISCHE MIDDELEN
Naast deze teelttechnische mogelĳkheden kan de ondernemer ook nog gebruik maken van een beperkt aantal chemische middelen. Dit betreft de middelen Vydate, Nemathorin
en Velum Prime. Vydate is als grondbehandelingsmiddel
toepasbaar in lelie, dahlia, gladiool en Zantedeschia. Nemathorin heeft alleen een toelating in lelie. Het is tot nu toe
niet gelukt om een uitbreiding te realiseren voor andere
bolgewassen. Velum Prime is een relatief nieuw middel dat
als grondbehandeling en in het dompelbad toepasbaar is.

ACTIES
Hoewel de aaltjessituatie wat minder zorgwekkend is dan
die van onkruid en virus, zĳn er wel acties afgesproken
tĳdens de expertmeeting. Zo zal het aaltjesschema dat door
WUR is ontwikkeld nog eens goed worden bekeken op de
nieuwste informatie, bĳvoorbeeld over trichodoriden en
Tagetes. Ook is de suggestie gedaan om per bolgewas een
aaltjesbeheersingsstrategie te ontwikkelen. Verder is het
wenselĳk om voor stengelaaltjes de kennis en ervaringen uit
enkele akkerbouwgewassen te combineren met die uit de
bloembollenteelt. Vooral in de teelt van uien kan stengelaal
voor problemen zorgen. Dat geldt ook voor het wortelknobbelaaltje, dat ook in de akkerbouw kan voorkomen. Wellicht
is voor dit aaltje een beslissingsondersteundend systeem te
ontwikkelen. Ten slotte is er de wens om voor het middel
Vydate een curatieve en pleksgewĳze toepassing geregeld te
krĳgen. Hiervoor zal de KAVB zich gaan inzetten.
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