
Aanmelding Landelijke Aaltjesdag 
 
 
Bedrijf: 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Postcode en Plaats: 
 
Aantal personen: 
 
Namen:  

 
 
Hierbij meld ik mij aan voor de Landelijke Aaltjesdag op  
12 november 2010, inclusief lunch en drankjes. 
Ik ga akkoord met het factuurbedrag van € 100,-- ,exclusief 
btw, per persoon 
Ik machtig DLV om éénmalig het bedrag van mijn rekening af 
te schrijven op 1 december 2010 
 
Rekeningnummer   
 

  

(Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso worden u € 11,50 
administratiekosten in rekening gebracht) 

 
Handtekening: 
 
 
 
U kunt de aanmelding sturen naar: 
� DLV Plant BV, Antwoordnummer 30012, 5960 VB Horst 
� Fax: 077 3986682 

 

 

 
 

 
Uitnodiging  

 
Landelijke Aaltjesdag 

 
12 november 2010 

 
 
 
 

PPO-AGV  
Edelhertweg 1  

9219 PH LELYSTAD 
 
 

    
  Mogelijk gemaakt door: 
 
 
   Organisatie: 

 



Aaltjesbeheersing  
 
Het onderzoek en kennis van de aaltjesbeheersing gaat elke 
dag door. Vandaar dat er een landelijke aaltjesdag wordt 
georganiseerd voor: 

� Adviseurs 
� Intermediairs 
� Onderzoekers 
� Afnemers  

 
Het doel is zoveel mogelijk kennis te delen en u op de hoogte 
houden van de nieuwste ontwikkelingen. Tijdens de aaltjesdag 
is er ruimte om uw collega’s in de aaltjeswereld te ontmoeten. 
 
Wat kunt u verwachten: 

� Programma van 10.00 uur tot 16.00 uur 
� Hand out’s 
� Lunch 
� Koffie + drankjes 
 

De opzet is dat er in kleinere groepen vier programma- 
onderdelen worden doorlopen die behandeld worden door een 
expert. De intentie is dat er met de materie praktisch gewerkt 
kan worden zodat u deze direct  kunt gebruiken in uw 
advisering. 

 
Ochtendprogramma: 

 
09.15 uur Inloop met koffie  

09.45 uur Opening door IJzebrand Rijzebol, 
Voorzitter Stuurgroep Actieplan 
Aaltjesbeheersing 

10.00 uur Actieplan aaltjesbeheersing 
programma onderdelen 

10.30 uur Inleidingen blok 1 t/m 4 

11.30 uur Inleidingen blok 1 t/m 4 

12.30 uur Lunch 

 

Middagprogramma: 

 
13.45 uur Inleidingen blok 1 t/m 4 

14.45 uur Inleidingen blok 1 t/m 4 

15.45 uur Afsluiting met vragen 

16.00 uur Drankje en hapje 

 
Blok 1: schadeonderzoek Trichodorus similis. 
Door: Hans Hoek, PPO 
Trichodorus similis is een vrijlevend aaltje dat heel veel voorkomt op 
zandgrond in Nederland. Het PPO heeft de afgelopen jaren in Vredepeel 
schadeonderzoek met T. similis uitgevoerd bij consumptieaardappelen, 
suikerbieten, waspeen, schorseneer en maïs.  

 
Blok 2: bodemgezondheid in bedrijfssystemen. 
Door: Johhny Visser, PPO 
De land- en tuinbouw ontwikkelen zich naar intensievere en complexere 
bedrijfssystemen. De effectiviteit van biologische grondontsmetting, teelt 
van afrikaantjes, compost, chitine, niet-biologische grondontsmetting, de 
teelt van gras-klaver, fysische grondontsmetting, de teelt van een 
biofumigatiegewas, een combinatie van verschillende factoren afgezet 
tegen een onbehandelde controle.  

 
Blok 3: AM wetgeving.  
Door: Egbert Schepel, HLB  
Door de veranderde wetgeving rondom AM is het nog meer van belang 
voor de individuele teler om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. 
Bemonstering, bemonsteringstijdstip, rassenkeuze, teeltfrequentie, inzet 
bestrijdingsmaatregelen moeten optimaal worden ingezet, zodat in de 
toekomst voldoende AM-vrije grond beschikbaar blijft. 
 
Blok 4: Stengelaaltjes + Minor  
Door: Albert Wolfs, HLB  
De laatste jaren worden vaker gevallen met stengelaaltjes geconstateerd 
op met name de zware gronden. Symptoomherkenning en het toepassen 
van de juiste beheersingsmaatregelen zijn van belang om problemen met 
dit aaltje beheersbaar te houden. 
Op de lichtere gronden zijn de afgelopen tijd een aantal besmettingen met 
Meloidogyne minor geconstateerd. Het aantal gevallen valt op dit moment 
nog mee. Om dit zo te houden is het belangrijk om zoveel mogelijk 
informatie over dit aaltje te verspreiden.  Vroegtijdige constatering en het 
nemen van de juiste maatregelen is van groot belang.  


