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Op het gebied van aaltjesadvies zijn 
veel partijen actief. DLV Plant heeft 
deskundigen. Praktijkonderzoek 

Plant en Omgeving heeft onderzoekers. Er 
zijn laboratoria bezig met bodems en aal-
tjes. Het HLB in Wijster, De Groene Vlieg 
in Dronten en Blgg in Oosterbeek kunnen 
allemaal monsters nemen en onderzoeken. 
Daarbuiten is nog een grotere lijst te maken 
met partijen die iets met aaltjes te maken 
hebben. 

Alle telers en exporteurs van Neder-
landse landbouwproducten hebben het-
zelfde belang: een goed en verkoopbaar 
product. Daarom is toepassing van de ken-
nis rond aaltjes van belang voor iedereen. 
De nieuwe folder van het Actieplan Aaltjes-
beheersing komt volgende week uit. Een 
duidelijke, werkbare en eenduidige bena-
dering van het probleem staat voorop bij 
het actieplan.

LASTPAK

Bij telers is er zeker behoefte aan ken-
nis rond de aaltjesaanpak. Sommige telers 
pakken zelf de problemen aan. Voor het 
maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chit-
woodi geldt dat als het eenmaal aanwezig 

is, het niet meer uit te roeien is. Telers erva-
ren dit aaltje als een lastpak. Als de soort 
gevonden is bij monstername kan de stra-
tegie van de teler zich het beste richten op 
beperking van de vermeerdering en voor-
komen van insleep in de andere percelen 
op het bedrijf. Telers lopen niet te koop met 
het aaltje, want het vermindert de waarde 
van de grond.

Een Drentse akkerbouwer probeert 
uitbreiding van de chitwoodi-problemen te 

voorkomen door isolatie. ,,Bij bemonste-
ring bleek het probleem op één van mijn 
percelen erger dan ik dacht”, zegt de teler. 
,,Ik heb een kennisbon van Laser gebruikt 
en op advies van het HLB het hele perceel 
bemonsterd. De aaltjes bleken op het hele 
perceel aanwezig. Je kunt deze soort alleen 
onderdrukken met sperziebonen en die 
kan ik hier niet telen. Ik heb vorig jaar gerst 
geteeld en toen een groenbemester geteeld 
om de aaltjes te lokken. Daarna heb ik een 
natte grondontsmetting toegepast. Dat is 
wel een rib uit je lijf.”

De teler isoleert het probleem door 
zo veel mogelijk de bewerkingen van het 
besmette perceel het laatst te doen en als 
dat niet kan de machines heel goed schoon 
te maken. ,,Ik ben niet de enige in de buurt 
die met het probleem zit”, zegt de akker-
bouwer. ,,Je kunt als boer je ogen sluiten 
voor wat er aan de hand is. Ik kan dat ook 
wel begrijpen. Maar ik heb er voor gekozen 
het probleem tegemoet te treden en daarbij 
expertise in te schakelen. Ik zit ook in een 
studieclub.”

De Drentse teler zegt dat hij met moni-
toren, grondonderzoek en goed afwegen 
in de teelthandelingen rekening te houden 
met zijn situatie. Het is niet het enige waar 
de akkerbouwer rekening mee moet hou-
den. ,,Vaak staat chitwoodi niet alleen”, 
waarmee de ondernemer aangeeft dat hij 
in zijn rotatie en grondbewerking rekening 
moet houden met meer aaltjes.

Soms is de rassenkeuze niet zo goed 

mogelijk. Akkerbouwer Johan van Meer 
teelt al meer dan dertig jaar saladeaard-
appelen van het ras Hanza. Het ras is zeer 
gevoelig voor chitwoodi, het aaltje waar 
ook op dit bedrijf problemen mee zijn. ,,Ik 
heb een lange relatie met de afnemer. Het 
hele bedrijf is gericht op de teelt. Je pro-
beert zoveel mogelijk kleine knollen te 
telen, dus dicht poten en werken met een 
fijn afgestelde rooier.” De goede relatie met 
de afnemer en de zekerheid van de afzet 

zijn voor Van Meer de belangrijkste argu-
menten door te gaan met de Hanza’s.

Van Meer zit ook in een studieclub. Hij 
merkt dat hij niet alleen staat met de chit-
woodi-aaltjes. ,,Je moet er continu rekening 
mee houden. Ik wil het gebruik van nema-
ticiden beperkt houden. Liefst beginnen we 
met een zo laag mogelijke besmetting. Na 
twee jaar maïs moet je niet met een gevoe-
lig gewas komen. We wisselen de teelt voor 
de aardappelen en kiezen voor zwaardere 
zandgrond.”

Als een monster geen chitwoodi aan-
toont is dat zeker geen garantie dat het 
aaltje er niet zit. Van Meer ervoer dat de 
monsters geen chitwoodi lieten zien, maar 
tijdens de teelt de aantasting op de knollen 
zichtbaar was.

De derde generatie chitwoodi in een 
jaar blijkt vaak de gevaarlijkste. Van Meer: 
,,Het hangt van de temperaturen af of die 
derde generatie er is als er nog aardappe-
len op het veld staan. Bij een hogere tem-
peratuur tijdens het groeiseizoen heb je dat 
probleem.”

VOORKIEMEN

Met de aaltjesstrategie heeft Van Meer 
vooral last van chitwoodi en in geringe 
mate van Trichodoriden. ,,Dat voorkomen 
we door een snelle start van de teelt met 
voorkiemen. De problemen zijn beperkt.”

De akkerbouwer denkt dat hij van de 
nieuwe hulpmiddelen van het Actieplan Aal-
tjesbeheersing vooral gebruikmaakt als hij 
een nieuwe teelt begint. ,,Met de gewassen 
die wij nu telen hebben we zo veel ervaring 
dat we dat goed in de vingers hebben”, zegt 
Van Meer. ,,De nieuwe informatie is zeker 
goed. Ik denk dat ik het in de map ga bewa-
ren zodat ik de informatie kan raadplegen 
als het nodig is.”

Jo Maerman is teler op de zwaardere 
Groningse grond. Hij zit in de Aaltjesad-
viescommissie en maakt zich hard voor 
een eenduidig advies naar de telers. Dat 
wordt gelukkig steeds beter. ,,In het ver-
leden kwam het voor dat twee laboratoria 
op basis van dezelfde meting een ander 
advies aan de boer gaven. Soms vroeg je 

je af hoe ze erbij kwamen. Op basis van 
dezelfde resultaten moet hetzelfde advies 
gegeven worden. Detailverschillen houd je 
natuurlijk, zelfs tussen twee adviseurs van 
hetzelfde bedrijf, maar advies over wel of 
niet telen van een gewas moet gelijk zijn”, 
zegt Maerman.

Een goede informatievoorziening helpt 
en is ook urgenter geworden. Maerman: 
,,We zijn steeds benauwder voor aardap-
pelmoeheid geworden. De consequenties 
zijn ook veel zwaarder geworden dan in 
het verleden. Nu mag je zes jaar lang geen 
pootgoed of tulpen telen op een perceel dat 
besmet is. De risico’s zijn vele malen groter 
en we zijn wel een exportland.”

Vroeg onderkennen van het probleem 
is van belang vindt Maerman. ,,Insleep met 
pootgoed is het grootste risico en we slepen 
wat af met poters. Pas dus heel goed op met 
bepaalde gebieden. Chitwoodi kruipt onder 
de huid van de aardappelen. We krijgen er 
hoe dan ook overal mee te maken, ook op 
zware grond. Het is een kwestie van tijd.”

Onderzoek blijft naast preventie nood-
zakelijk. Maerman verwacht dat problemen 
zullen blijven opduiken en dat er meer over 
de gewassen te leren is waar de kennis nog 
van ontbreekt. ,,Er zijn nog veel witte vlek-
ken op de kaart. Daar moet het onderzoek 
zich op richten.”

Bij chitwoodi zullen veel telers nog 
kunnen schrikken, denkt Maerman, omdat 
er een cirkel van een kilometer rond een 
vindplek getrokken wordt. Daarvoor geldt 
de quarantainestatus. ,,Je raakt zoveel telers 
met zo’n cirkel.’’

Kennis moet doorsijpelen in de hele 
akkerbouw. Maerman zag dat dit in het 
begin traag verliep. ,,Het begon stroperig. 
Laboratoria waren terughoudend om hun 
kennis te laten lopen. Toen we net met een 
eenduidig waarschuwingssysteem met rode 
lampen begonnen, zei een laboratorium op 
de eerste vergadering dat ze het toch anders 
wilden aanpakken. Ze wilden afwijken van 
het protocol. Het lijkt mij het beste de rode 
lamp gewoon te geven, maar in het advies 
dan wat meer te zeggen als je dat als indivi-
dueel lab nodig vindt.”

Aaltjesdeskundigen spreken deze
Eenduidige benadering staat voorop in advies

PRAKTIJK

Zo klein als aaltjes onder de microscoop lijken, zo groot is het probleem als ze al te talrijk worden.

Aaltjes maken een valplek in een bietenper-
ceel. Op tijd monsters nemen en gewaskeuzes 
aanpassen voorkomt dat de plek steeds groter 
wordt.  F o t o ’s  D LV  P l a n t

‘Consequenties aaltjes steeds zwaarder’

Er bestaat geen bouwplan waarin aaltjes 

geen rol spelen. Feit bij de beheersing van 

nematoden is dat degene die het probleem 

voor zich uitschuift, zichzelf vanzelf tegen-

komt. Het Actieplan Aaltjesbeheersing krijgt 

een steeds meer praktijkgerichte benadering.
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