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 Korte samenvatting van het projectvoorstel  
Voor het beperken van oogstverliezen als gevolg van besmettingen met plantparasitaire aaltjes hebben telers 
momenteel weinig gereedschappen voorhanden. Door het wegvallen van chemische bestrijding zijn ze de 
afgelopen jaren afhankelijk geworden van de toepassing van gewasrotatie en resistente cultivars. Het 
probleem hierbij is dat sommige economisch belangrijke aaltjes erg polyfaag zijn (bijv. wortelknobbelaaltjes) en 
dus niet ingeperkt kunnen worden met gewasrotatie. Daarnaast is waardplantresistentie maar voor een klein 
aantal gewassen en soorten aaltjes beschikbaar. Het versterken van het aaltjesonderdrukkend vermogen van 
de bodem zou als beheersmaatregel een welkome aanvulling kunnen zijn, maar door gebrek aan inzicht in het 
werkingsmechanisme, manipuleerbaarheid en voorspelbaarheid wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt.  
Uit rapportages van erfbetreders valt op dat het aardappelcystenaaltje Globodera pallida en het 
wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi (beide hebben Q status) op sommige percelen in aanzienlijk lagere 
populatie dichtheden voorkomen dan op basis van het teeltplan kan worden verwacht. Recent onderzoek met 
behulp van krachtige high throughput DNA en RNA sequencing technieken laat zien dat het lokaal 
onderdrukken Projectvoorstel LWV20.338, biologische onderdrukking van aaltjes p. 2 van aaltjes in bodems 
waarschijnlijk de resultante is van de aanwezigheid van meerdere soorten nematofage micro-organismen 
(Harkes et al., 2020) en de activering van afweermechanismen van de plant (door het microbioom dat zich op 
de ‘huid’ van de nematode bevindt).  
Wat is er nodig om het endogene ziektenonderdrukkend vermogen van bodems in te kunnen zetten als pijler 
voor aaltjesbeheersing? Als eerste moeten we dit complexe fenomeen karakteriseren (A), daarnaast moeten 
we manipuleerbare variabelen identificeren waarmee we dit verschijnsel kunnen sturen (B), en als laatste 
willen de effectiviteit van deze manipulaties kunnen voorspellen (C). 


