Onderzoek naar alternatieve technieken voor de
bestrijding van herinplantziekte bij fruitbomen
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Uitgangspunt
•
•
•

Op zandgronden vormt herinplantziekte of bodemmoeheid één van de grootste problemen bij de
herinplant van fruitbomen.
Een van de veroorzakers van deze herinplantziekte
is het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans.
Om het gebruik en de afhankelijkheid van
chemische middelen te verminderen zijn
alternatieve bestrijdingsmethoden gewenst.

Figuur 2: Japanse haver.

Figuur 3: Tagetes (‘Afrikaantje’).

Figuur 4: Biologische
grondontsmetting.

Figuur 5: Sarepta mosterd.

Figuur 6: Biofumigatie.

Figuur 7: Aanleg proefveldjes.

Onderzoek
•

•

•

Op het fruitbedrijf ‘De Wielewaal’ in Eindhoven is op
een perceel, waar bij herinplant bodemmoeheid
werd geconstateerd, een meerjarige veldproef
aangelegd.
Na het rooien van de aanplant zijn op het één
hectare grote perceel zeven verschillende
behandelingen aangelegd:
o Tagetes
o Tagetes + Biologische grondontsmetting
o Japanse haver (A. strigosa) + Late
Biologische Grondontsmetting
o Biofumigatie met Sarepta mosterd
o Compost
o Zwarte braak (=controle)
o Natte Grondontsmetting (=controle)
Het effect van de verschillende behandelingen
wordt getoetst op de aaltjesbesmetting en op de
groei en productie van fruitbomen na herinplant.

Resultaten en vervolg
•
•
•
•
•

Figuur 1: Overzicht van het proefveld.
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P. penetrans is waarschijnlijk één van de
belangrijkste veroorzakers van bodemmoeheid in
de fruitteelt op zandgrond.
Het perceel bleek zwaar besmet met Pratylenchus
bij aanvang van de proef.
Na het rooien van de aanplant zijn in de zomer en
najaar van 2007 de verschillende behandelingen
aangelegd.
In het voorjaar van 2008 wordt het effect van de
behandelingen op de aaltjesbesmetting
vastgesteld.
Vervolgens wordt het perceel ingeplant met
appelbomen, en wordt tot 2011 de groei en
productie beoordeeld.

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

