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1 Inleiding en doel 
Afgelopen jaren zijn er steeds meer problemen geconstateerd met een toename van schadelijke 

aaltjes in Noordoost-Nederland. Bekende schadelijke aaltjes zijn aardappelcysteaaltjes Globodera 

rostochiensis en Globodera pallida, beiden verantwoordelijk voor aardappelmoeheid (AM). Andere 

bekende schadelijke vrijlevende aaltjes zijn de wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans, de 

wortelknobbelaaltjes Meloidogyne spp en de vrijlevende wortelaaltjes Trichodorus spp. Al deze 

aaltjes brengen schade toe aan het gewas, wat voor opbrengstreductie zorgt. Momenteel heeft het 

beheersen en het inzichtelijk krijgen van het aaltjes probleem de grootste focus. Dit wordt gedaan 

door slimme rassenkeuze met resistente rassen en natuurlijke afbraak. Elk jaar dat er geen 

aardappelen in het veld staan, neemt de populatie van aardappelcysteaaltjes af met ongeveer 35% 

natuurlijke afbraak. De laatste jaren is er echter een nieuw virulente populatie van AM gevonden, 

die de bestaande resistenties heeft doorbroken. De bestaande resistente rassen zijn niet meer hoog 

resistent tegen deze populatie cysten. Hierdoor neemt op veel percelen het aantal aardappelcysten 

zorgwekkend toe. Ook de andere alen leveren problemen op in het bouwplan. Delphy Noordoost 

heeft daarom in het voorjaar van 2018 in opdracht van de stuurgroep Plan van Aanpak AM, onder 

de noemer van Bio Bodem Boost, een proefveld aangelegd om meerdere alen problemen binnen één 

jaar aan te pakken. De alen die werden meegenomen in deze proef waren de AM aaltjes, Meloidogyne 

chitwoodi en P. penetrans.  

 

In het verleden zijn er onderzoeken gedaan naar het inzetten van aardappel als vanggewas voor 

aardappelmoeheid, waarbij de aardappelcysteaaltjes uit de cyste worden gelokt. Aangezien de 

aardappelen worden gedood na 40 dagen en daarmee ook de wortels afsterven, kunnen de 

aardappelcysteaaltjes geen nieuwe cyste vormen en sterven de gelokte aaltjes. Na deze 40 dagen 

kan er bijvoorbeeld een groenbemester worden geteeld. Er is echter nog weinig ervaring opgedaan 

met het gebruiken van aardappel als vanggewas en er daarna een resistente groenbemester 

achteraan te telen om andere alenpopulaties aan te pakken.  

 

Inmiddels is er in Noordoost-Nederland wel al redelijk wat ervaring opgedaan met de bestrijding van 

P. penetrans door de teelt van Tagetes. Voor een goed resultaat is echter een langere periode van 

veldbezetting door Tagetes nodig, hierdoor kan er geen hoofdgewas geteeld worden. De meeste 

telers laten daarom het perceel braak liggen om in juni of juli Tagetes te kunnen zaaien. Sommige 

telers telen eerst wintergerst om aansluitend Tagetes te zaaien om zo toch een opbrengst te krijgen 

van het perceel. Tagetes doodt P. penetrans aaltjes die de wortels binnendringen, Trichodoride 

aaltjes kunnen zich echter wel vermeerderen op de Tagetes.  

 

Meloidogyne spp, met name Meloidogyne chitwoodi, is een probleem voor pootgoedtelers op de lichte 

gronden, omdat pootgoed besmet met M. chitwoodi niet op de markt gebracht mag worden. Echter, 

het kan bij hoge aantallen ook kwaliteitsverlies geven in aardappelen voor zetmeel of vlokken. Bij 

overige consumptiedoeleinden kunnen lage aantallen al voldoende zijn om grote problemen te 

veroorzaken. De Meloidogyne chitwoodi kan bestreden worden door de teelt van een resistente 

bladrammenas of door vruchtwisseling, waarbij vruchtwisseling over het algemeen erg lastig is bij 

een veenkoloniaal bouwplan.  

 

Doel van het project Bio Bodem Boost is de mogelijkheden onderzoeken om twee verschillende 

bestrijdingsmogelijkheden tegen drie verschillende soorten aaltjes te combineren in één teeltjaar en 

op deze manier de bodem op een natuurlijke manier zo goed mogelijk fytosanitair op te schonen. 
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Dit is gedaan door een vanggewas aardappelen te telen gevolgd door Tagetes of door M. chitwoodi 

resistente bladrammenas. Als deze methode werkt, kan een teler in één jaar probleemnematoden in 

een perceel fors verminderen, waardoor dit perceel een hogere opbrengstpotentie zal hebben.  

 

Dit project werd in 2018 al opgezet, waarbij aardappel als vanggewas werd gebruikt, gevolgd door 

bladrammenas of Tagetes. Daarnaast werden er stroken aangelegd met zomergerst gevolgd door 

bladrammenas of zwarte braak (als referentie). Uit de resultaten van 2018 kwam naar voren dat de 

AM populatie met 75% gereduceerd was ten opzichte van de 35% natuurlijke sterfte, na het 

vanggewas aardappel. Door de droge zomer zijn er echter uit de teelt van de groenbemesters geen 

betrouwbare conclusies naar voren gekomen.  

 

Daarom werd in 2019 op een ander perceel een zelfde proef aangelegd. Uit dit jaar kwam naar voren 

dat er maar 5% natuurlijke afbraak van de AM was in het referentieperceel en 40% afbraak na het 

vanggewas aardappel. Een volledige bestrijding van AM met dit systeem lijkt daardoor zeer lastig. 

Het zou waarschijnlijk wel mogelijk zijn om een populatie met zware AM besmetting terug te brengen 

naar een niveau waarbij zetmeelaardappelen weer zonder opbrengstderving geteeld kunnen worden. 

In 2019 is niet gebleken dat resistent bladrammenas de populatie M. chitwoodi sterker terug dringt 

dan bij zwarte braak en/of Tagetes. Het is wel gelukt om P. penetrans sterk terug te dringen door 

de teelt van Tagetes, met een afbraak van 90%. Meer informatie over de resultaten van 2019 kan 

worden gevonden in het verslag Bio Bodem Boost 2019. 

 

In 2020 werd deze proef voortgezet op hetzelfde perceel, om de voordelen van het voorgaande jaar 

te kunnen beoordelen in de praktijk. Er werden zaaiuien geteeld, waarbij voor de helft granulaat 

werd gebruikt, en op de andere helft niet. Uit deze resultaten kwam naar voren dat er een significant 

hogere opbrengst was voor de zaaiuien die op de plek hebben gestaan van de behandeling 

vanggewas aardappel en Tagetes. Dit kon worden verklaard door een grote afname van P. penetrans 

in 2019 door de Tagetes. Zaaiuien zijn erg schadegevoelig voor P. penetrans, dus een afname van 

P. penetrans geeft dus een duidelijke toename in opbrengst. Er was een significant effect van de 

behandelingen te zien op de kwaliteit van de zaaiuien, waarbij sommige partijen vanwege 

scheurkonten niet af te leveren waren. Daarnaast was er geen effect van granulaat terug te vinden 

op de opbrengst of kwaliteit van de zaaiuien. Meer informatie over de resultaten van 2020 kan 

worden gevonden in het verslag Bio Bodem Boost 2020. 

 

In 2021 is deze proef weer voortgezet op hetzelfde perceel, ditmaal zijn er zetmeelaardappelen op 

geteeld. In 2021 wilden we de antwoorden vinden op de volgende kennisvragen: 

1. Wat is de relatie tussen de hoeveelheid aaltjes en de opbrengst van zetmeelaardappelen? 

2. Wat is de relatie tussen de hoeveelheid aaltjes en de zetmeelopbrengst van de 

zetmeelaardappelen? 

3. Wat is het effect van zetmeelaardappelen op de hoeveelheid aaltjes op de bodem? 

4. Is het financieel rendabel om een Bio Bodem Boost jaar te introduceren in het bouwplan? 
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2 Materiaal en methode 

2.1 Proefopzet 

Dit onderzoek is een vervolg op de Bio Bodem Boost 2019 en 2020. Voor dit onderzoek is een perceel 

gebruikt waar in het voorjaar van 2019 een combinatie was van een aanzienlijke populatie AM, P. 

penetrans en M. chitwoodi. Daarop is er in 2019 de volgende vier objecten in viervoud aangelegd: 

1. Zomergerst gevolgd door zwarte braak (referentie) 

2. Zomergerst gevolgd door resistente bladrammenas 

3. Vanggewas aardappelen gevolgd door resistente bladrammenas 

4. Vanggewas aardappelen gevolgd door Tagetes 

 

Voor verdere informatie, de proefopzet en de resultaten van 2019 kan het verslag van Bio Bodem 

Boost 2019 in worden gezien.  

 

In 2020 is op dit perceel zaaiuien geteeld. Voor verdere informatie, de proefopzet en de resultaten 

van 2020 kan het verslag van Bio Bodem Boost 2020 worden ingezien. 

 

In 2021 is op dit perceel zetmeelaardappelen geteeld. Het schema van de proefopzet is te vinden in 

Bijlage 1. In het groeiseizoen is de stand van de zetmeelaardappelen gevolgd en aan het einde van 

de het seizoen is er een opbrengstbepaling gedaan en daarnaast is de kwaliteit van de 

zetmeelaardappelen bepaald.  

 

Op twee momenten zijn er monsters genomen om aaltjes analyse uit te kunnen voeren. Deze analyse 

gaf aantallen voor het aantal cysten en aantal levende larven en eieren voor AM, P. penetrans, 

Meloidogyne chitwoodi en Trichodorus spp.. Deze bemonstering is gedaan voor aanvang van dit 

seizoen (04-11-2020) en aan het einde van het seizoen (18-11-2021).  

2.2 Accommodatie en teeltgegevens 

Het proefveld is in 2019 aangelegd in een praktijkperceel zomergerst in Eerste Exloërmond. Het 

perceel is te bereiken via het kavelpad langs 1ste Exloërmond 115, en dan over de wijk links, zie 

Figuur 1. Op het perceel is in 2018 zetmeelaardappelen geteeld, in 2019 is de proefopzet zoals 

hierboven beschreven geteeld, in 2020 stonden er zaaiuien, in 2021 stonden er zetmeelaardappelen. 
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De Pf (Population Final) van 2020 is de Pi (Population Initial) van 2021. In Tabel 1 staan de 

gemiddelde aantallen van de aaltjes van de Pi van 2021 per soort per behandeling. 

 
Tabel 1 Gemiddelde aantallen aaltjes per soort per behandeling. Dit is de Pi van 2021. Tussen haakjes staan het 
laagste en hoogste aantal. Pen = P. Penetrans, Mel = Meloidogyne spp., Tri = Trichodorus spp., AM-lle = 
aardappelmoeheid, levende larven en eieren.  

Behandeling Pen Mel Tri AM-lle 

Aardappel en bladrammenas 342,8 (270-430)   5,0 (0-20) 15,0 (0-40) 1389 (88-2850) 

Aardappel en Tagetes   45,0 (0-160) 25,0 (0-80) 50,0 (20-100) 1648 (607-3500) 

Gerst en bladrammenas 331,0 (200-500)   0,0  (0-0) 47,5 (40-67) 1795 (480-3875) 

Gerst en zwarte braak 244,0 (47-440) 10,0 (0-20) 72,5 (20-130) 1960 (970-4350) 

 

De andere teelt- en perceelgegevens zijn weergegeven in Bijlage 2.  

2.3 Materiaal 

De zetmeelaardappelen zijn gepoot met een volautomatisch pootmachine.  

 

De bespuitingen zijn uitgevoerd met een Dubex wave uitgevoerde veldspuit.  

 

Figuur 1 De proeflocatie van 2021  
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Er is geoogst met de Delphy proefveldrooimachine. Hierbij worden er 2 rijen per keer gerooid, die 

vervolgens op de rooier zelf gewogen worden. Per veldje wordt er een monster van tenminste 5kg 

apart gehouden voor kwaliteitsbepaling. Er zijn per strook meerdere velden gerooid.  

2.4 Waarnemingen 

Tijdens het seizoen is er meerdere malen gekeken op het veld om bijzonderheden vast te leggen en 

het gewas te volgen. Daarnaast er in het begin van het seizoen een opkomsttelling gedaan, zie Tabel 

2. 

 

Tabel 2 Aantal getelde aardappels per 15m2, omgerekend naar aantal per hectare.  
Behandeling Totaal 

aardappels 
(#/ha) 

Achterblijvers  
 

(%) 
Gerst + Zwarte braak 42333 38,0 
Aardappel + Bladrammenas 43167 35,2 
Aardappel + Tagetes 42667 35,0 
Gerst + Bladrammenas 45556 42,9 

 

Het proefveld is meerdere keren bemonsterd op AM en vrijlevende alen. De uitslagen worden 

weergegeven per 100ml grond voor de vrijlevende alen. Voor de AM monsters worden de resultaten 

weergegeven per 200ml grond. De gegevens over de monstername staan weergegeven in Tabel 3.  

 
Tabel 3 Monstername data voor de verschillende nematoden. Aangegeven staat welke nematoden zijn 
gemonsterd en hoeveel monsters er zijn genomen.  

Monsterdatum Nematoden Aantal monsters 

4 november 2020 AM, vrijlevende alen 16 

18 november 2021 AM, vrijlevende alen 16 

 

2.5  Data verwerking 

Vanuit de data van het alen onderzoek zijn er populatieontwikkeling factoren berekend. Door het 

fluctuerende aantallen alen kunnen er soms grote verschillen te zien zijn in de hoeveelheid alen in 

november 2020 en november 2021 per veldje. De populatieontwikkeling factoren kunnen daardoor 

niet geheel betrouwbaar zijn, omdat een uitschieter in de data voor hoge factoren kunnen zorgen. 

Het is daarom moeilijk om harde conclusies te trekken uit het alen onderzoek. Er is daarom geen 

analyse gedaan over deze data. Er kunnen echter wel trends aangetoond worden in het onderzoek.  

 

De data analyse van de opbrengst wordt gedaan met GenStat, waarbij de ANOVA procedure wordt 

gebruikt. Als post-hoc test wordt de Fisher’s LSD test gebruikt. In de resultaten tabel zal de F-prob 

worden weergegeven. Bij een F-prob. kleiner dan 0,05 is er sprake van een betrouwbaar effect van 

de behandelingen op het resultaat. Daarnaast wordt er in de resultaten tabel een letter achter de 

resultaten weer gegeven. Deze letters geven of er een significant verschil is tussen de resultaten: 

twee verschillende letters geven aan dat er een significant verschil is tussen de behandelingen. Twee 

dezelfde letters geven aan dat er geen significant verschil is tussen de behandelingen.  
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Voor de analyse is per strook de verschillende opbrengstbepalingen gemiddeld, hierdoor ziet GenStat 

het niet onrechtmatig aan voor extra herhalingen. Als deze zogenoemde pseudo-replicates wel als 

herhalingen worden gezien, zou er een te grote kans zijn dat de ANOVA significante effecten zal 

vinden, die niet waarheid gebaseerd zijn.  

 

Voor de berekening van de populatieontwikkeling factoren (Pf/Pi) van de AM – LLE, zijn de 

gemiddeldes van de Pi 2021 en Pf 2021 per behandeling gebruikt, in plaats van een gemiddelde van 

alle Pf/Pi van één behandeling. Hierdoor tellen eventuele uitschieters minder zwaar mee.  
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3 Resultaten en discussie 

3.1 Opbrengst zetmeelaardappelen 

In Tabel 4 is te zien wat de resultaten zijn van 2021. 

 
Tabel 4 De netto opbrengst (kg/ha), zetmeelpercentages en zetmeelopbrengst (kg/ha) in 2021.  

Behandeling 
Netto opbrengst 

(kg/ha) 

Zetmeel 

(%) 

Zetmeel 

(kg/ha) 

Aardappel en bladrammenas 50399 a 21,39 a 10784 a 

Aardappel en Tagetes 53854 a 20,73 a 11180 a 

Gerst en bladrammenas 49688 a 21,32 a 10571 a 

Gerst en zwarte braak 47396 a 21,01 a 9876 a 

F-prob 0,066 0,424 0,071 

LSD 18,14 0,95 957 

%CV 2,2 2,8 5,6 

 

Uit deze gegevens blijkt dat er geen significante verschillen zijn in opbrengsten tussen de 

verschillende behandelingen. De F-prob is 0,066, dit is >0,05 dus niet significant. Echter, de F-prob 

zit dichtbij de significante F-prob van 0,05. Het is daarom dus wel mogelijk om te zeggen dat er een 

trend te zien is van de behandeling in 2019 op de opbrengst van de zetmeelaardappelen van 2021. 

Om een indruk te geven van wat een F-prob van 0,066 betekent: als we deze proef 100x herhalen 

dan zou 6,6x het resultaat niet significant verschillend zijn. De andere 93,4x zou het resultaat wel 

significant zijn. Bij meer herhalingen kan het resultaat misschien wel significant verschillend zijn. De 

%CV, de spreiding ten opzichte van de gemiddelde, is 2,2%. Dit is laag, dit geeft dus aan dat de 

uitkomsten betrouwbaar zijn omdat er weinig spreiding is ten opzichte van het gemiddelde. Er zijn 

dus weinig uitschieters.  

 

Dit niet-significante resultaat is ook terug te vinden de zetmeel percentage per behandeling. In dit 

geval is de F-prob 0,424, wat dus sterk niet significant is. Bij herhaling van deze proef is er een kans 

van 42,4% dat de proef weer niet significant zou zijn. Hierbij is de %CV, de variatie coëfficiënt, 2,8% 

wat ook laag is. Dit geeft dus aan dat er weinig spreiding is ten opzichte van het gemiddelde, er zijn 

dus weinig uitschieters. De data ligt dicht bij het gemiddelde. Ook is de zetmeelopbrengst niet 

significant verschillend, deze heeft een F-prob van 0,077. Dit is, net zoals bij de netto opbrengst, 

bijna significant maar het zit net boven de grenswaarde van een F-prob van 0,05. Hierbij geldt dus 

ook, net zoals bij de netto opbrengst, dat er wel een trend zichtbaar is. De %CV van de 

zetmeelopbrengst is iets hoger dan de andere twee, maar alsnog onder de grens van 10%. Dus de 

spreiding is nog steeds redelijk goed, en de F-prob is dus redelijk betrouwbaar. 
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3.2 Aardappelmoeheid 

De data voor aardappelmoeheid (AM) is gemonsterd op 4 november 2020 voor de Pi, de 

beginpopulatie, en op 18 november 2021 voor de Pf, de eindpopulatie. In Tabel 5 zijn de uitslagen 

te zien van deze bemonsteringen. De minimum en maximum zijn ook weergegeven, om een beter 

idee te krijgen van de spreiding. Voor de aardappelmoeheid wordt alleen de LLE, de levende larven 

en eieren meegenomen. Dit omdat cysten ook leeg kunnen zijn en daardoor geen representatieve 

data geeft van de hoeveelheid AM. 

 
Tabel 5 De Pi (Population initial, of te wel begin populatie) van 2021 en de Pf (Population final, of te wel de eind 
populatie) van 2021 voor de verschillende voorvruchten. De gemiddeldes, minimum en maximum zijn 
weergegeven in aantal per 200ml grond. De ANOVA analyse is gedaan over de gemiddelden van Pi 2021 en Pf 
2021. 

Voorvrucht Pi 2021 Pf 2021 

 Gemiddelde Min. Max Gemiddelde Min.  Max.  

Aardappel en bladrammenas 1389 88 2850 7614 4525 11250 

Aardappel en Tagetes 1648  607 3500 9554 5400 16917 

Gerst en bladrammenas 1795 480 3875 7812 5000 12250 

Gerst en zwarte braak 1960 970 4350 11027 6367 20125 

 

Aan de hand de minimale en maximale waarden in Tabel 5 is te zien dat er een grote spreiding is in 

de waarnemingen voor zowel Pi 2021 als Pf 2021. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat een 

alenpopulatie erg variabel is. Het is in het algemeen te zien dat er een stijging is van het aantal 

aardappelcysteaaltjes, maar om de ontwikkelingen beter te laten zien zijn de populatieontwikkeling 

factoren (Pf/Pi) berekend, zie Tabel 6. 

 

Tabel 6 De populatieontwikkeling van de AM (LLE) per voorvrucht in 2021. 

Voorvrucht Pf/Pi 2021 

Aardappel en bladrammenas 5,48 

Aardappel en Tagetes 5,80 

Gerst en bladrammenas 4,35 

Gerst en zwarte braak 5,62 

 

In Tabel 6 is te zien dat er bij alle behandelingen een toename te zien is van de hoeveelheid AM. Er 

zijn echter geen verschillen te zien tussen de verschillende voorvruchten. Om verder verklaring te 

geven is de ontwikkeling van de AM over de afgelopen drie jaar weergegeven in Figuur 2. 
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In Figuur 2 is te zien dat er in 2019 een afname is geweest van AM in de behandelingen vanggewas 

aardappel met aansluitend bladrammenas en vanggewas aardappel met aansluitend Tagetes. Dit zal 

zijn gekomen door het vanggewas aardappel, omdat de behandelingen met gerst niet een zodanige 

daling laten zien. In 2020 is er zaaiuien geteeld op dit perceel, hierbij is te zien dat de behandelingen 

met gerst als behandeling vrijwel gelijk blijven. De behandelingen met een vanggewas aardappel 

laten allebei een lichte stijging zien. Het is mogelijk dat dit komt door eventuele aardappelopslag 

veroorzaakt door het vanggewas aardappel. De Pi van 2021 is vrijwel gelijk voor alle behandelingen. 

In 2021 zijn er zetmeelaardappelen geteeld, waarbij te zien is dat alle behandelingen stijgen. Er is 

geen verschil te zien tussen behandelingen met vanggewas aardappel in vergelijking met de 

behandelingen met gerst. Dit is ook terug te zien in de populatieontwikkeling factoren in Tabel 6. De 

hypothese van dit onderzoek was dat de velden met de behandeling vanggewas aardappel een lagere 

populatie AM zouden hebben als Pf 2021 dan de velden met de behandeling gerst. Aan de hand van 

deze resultaten kan er geconcludeerd worden dat er geen resultaat is geweest van de behandeling 

in 2019 op de ontwikkeling en hoeveelheid AM in 2021. 

 

Een deel van dit resultaat kan verklaard worden doordat er grote uitschieters zitten in de data van 

de AM. Doordat er maar vier herhalingen zijn geprikt per behandeling kan een uitschieter een groot 

effect hebben op het resultaat. Hierdoor kan het resultaat afwijken. Daarnaast is er sprake geweest 

van vermenging met een ander aardappelras. Dit aardappelras was Avarna, maar aan de hand van 

de rassenkeuzetoets die is uitgevoerd aan het begin van het seizoen (zie Bijlage 2) is te zien dat 

Avarna nog beter was dan de gebruikte Avenger. Het is dus niet verwacht dat hier een effect van 

terug te zien is.  

Figuur 2 De ontwikkeling van de AM in LLE over de afgelopen drie jaar heen. Hierbij is de PF van het ene jaar de PI van het jaar 

erna.  
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3.3 Pratylenchus penetrans 

De data voor P. penetrans is gemonsterd in november 2020 en november 2021. In Tabel 7 zijn de 

uitslagen te zien van deze bemonsteringen. De minimum en maximum zijn ook weer gegeven, om 

een idee te krijgen van de spreiding.  

 
Tabel 7 De gemiddeldes, minimum en maximum waardes voor de begin populatie (Pi) en de eind populatie (Pf) 
P. penetrans in 2021 voor de verschillende voorvruchten. De gemiddeldes, minimum en maximum waardes zijn 
weergegeven in aantal alen per 100ml grond.  

Voorvrucht Pi 2021 Pf 2021 

 Gemiddelde Min. Max Gemiddelde Min.  Max.  

Aardappel en bladrammenas 342,8 270 430 753,8 613 1020 

Aardappel en Tagetes 45,0 0 160 156,0 0 340 

Gerst en bladrammenas 331,0 200 500 530,5 458 689 

Gerst en zwarte braak 244,0 47 440 645,2 470 800 

 

Aan de hand van de resultaten in Tabel 7 is te zien dat er in de beginsituatie (Pi 2021) grote 

verschillen waren te zien in het aantal P. penetrans per 100ml grond. Begin 2021 was er een lagere 

hoeveelheid P. penetrans bij de behandeling aardappel en Tagetes in vergelijking met de andere 

behandelingen. Dit was ook terug te zien in de resultaten van Pf2021. De behandeling met gerst en 

zwarte braak lijkt juist weer erg toegenomen te zijn. Ook laat deze data zien dat er sprake is van 

grote spreiding tussen de data binnen één behandeling.  

Om deze data beter te kunnen interpreteren is het belangrijk om de populatieontwikkelingsfactoren 

te berekenen. Deze staan in Tabel 8. 

 

Tabel 8 De populatieontwikkeling van de P. penetrans per voorvrucht.  

Voorvrucht Pf/Pi 2021 

Aardappel en bladrammenas 2.2 

Aardappel en Tagetes 3.5 

Gerst en bladrammenas 1.6 

Gerst en zwarte braak 2.6 

 

Aan de hand van de ontwikkelingsfactoren die in Tabel 8 staan weergegeven, valt het op dat er een 

toename te zien is van alle behandelingen gedurende het seizoen van 2021. Dit komt doordat 

aardappel voor een sterke vermeerdering zorgt van P. penetrans. De behandeling aardappel en 

Tagetes laat de grootste stijging zien, wat waarschijnlijk komt doordat deze het laagst beginaantal 

had. Hierdoor is de kans dat deze een grotere stijging laat zien groter. De drie andere behandelingen 

zijn redelijk gelijkend aan elkaar qua populatieontwikkelingsfactoren. Om verdere inzicht te geven 

in de ontwikkeling van de hoeveelheid P. penetrans, is in Figuur 3 de hoeveelheid P. pentrans per 

jaar weergegeven.  
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In Figuur 3 is te zien dat in 2019 er een grote afname was van de hoeveelheid P. penetrans door het 

gebruik van Tagetes. In 2020 was er over het algemeen een afname van de hoeveelheid P. 

penetrans, wat tegenstrijdig was omdat ui voor een sterke vermeerdering zou moeten zorgen. Er is 

beargumenteerd in het verslag van 2020, dat dit kan komen doordat de hoeveelheid alen boven een 

evenwichtspopulatie zat, waardoor er sprake was van natuurlijke afname. Ook is het lastig om alen 

te beoordelen, omdat er niet veel monsters zijn genomen en alenpopulaties erg variërend zijn. Het 

effect van een hogere of lagere alen populatie op een plek in het veld kan het eindresultaat sterk 

beïnvloeden. In 2021 zagen we dat er bij alle behandelingen een toename te zien was van het aantal 

alen. Vrijwel alle behandelingen laten een zelfde stijging zien, waarbij gerst en bladrammenas de 

kleinste stijging laat zien. Deze stijging wordt verklaart doordat aardappel P. penetrans sterk 

vermeerdert. Aan de hand van de resultaten Tabel 7, Tabel 8 en Figuur 3 valt te concluderen dat het 

effect van de behandeling in 2019 nog steeds zichtbaar is in 2021. De hoeveelheid P. penetrans 

stijgt wel na de teelt van zetmeelaardappelen, maar blijft lager dan de andere behandelingen, de 

verwachting is dat dit een langer durend positief effect heeft op de volggewassen.  

  

Figuur 3 De ontwikkeling van de P. penetrans over de afgelopen drie jaar heen. Hierbij is de Pf van het ene jaar de Pi van 

het jaar erna. De P. penetrans zijn weergegeven in aantal per 100ml.  
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3.4 Meloidogyne chitwoodi 

Net als de andere data van de alen is de data voor Meloidogyne gemonsterd in november 2020 en 

november 2021. Tabel 9 laat de gemiddeldes zien voor de bemonstering, daarnaast zijn ook de 

minima en maxima weer gegeven om een idee te krijgen van de spreiding. Voor de Meloidogyne 

chitwoodi data in 2019 is er ook Meloidogyne hapla en fallax meegenomen, maar deze aantallen zijn 

verwaarloosbaar. Voor de data van 2021 is de Meloidogyne hapla apart geteld, en is daarom niet 

mee genomen in de resultaten.  

 
Tabel 9 De gemiddeldes, minimum en maximum waardes voor de begin populatie (Pi) en de eind populatie (Pf) 
Meloidogyne spp in 2021 voor de verschillende voorvruchten. De gemiddeldes, minimum en maximum waardes 
zijn weergegeven in aantal alen per 100ml grond.  

Voorvrucht Pi 2021 Pf 2021 

 Gemiddelde Min. Max Gemiddelde Min.  Max.  

Aardappel en bladrammenas 5 0 20 8,8 0 20 

Aardappel en Tagetes 20 0 80 21,3 0 85 

Gerst en bladrammenas 0 0 0 32,8 0 93 

Gerst en zwarte braak 10 0 20 101,8 10 330 

 

Aan de hand van Tabel 9 is te zien dat er eind 2021 grote verschillen te zien zijn tussen de 

behandelingen. Hierbij laten de behandelingen met gerst de grootste aantallen zien. Om beter inzicht 

te krijgen in de ontwikkeling van het aantal Meloidogyne zijn de populatieontwikkelingsfactoren 

berekend, zie Tabel 10. 

 

Tabel 10 De populatieontwikkeling van de Meloidogyne spp. per voorvrucht.  

Voorvrucht Pf/Pi 2021 

Aardappel en bladrammenas 1,8 

Aardappel en Tagetes 1,1 

Gerst en bladrammenas 32,8 

Gerst en zwarte braak 10,2 

 

In Tabel 10 is te zien dat de behandeling gerst en bladrammenas een grote populatieontwikkeling 

laat zien, dit komt doordat in Pi2021 er geen Meloidogyne gevonden werd en in de Pf 2021 een kleine 

hoeveelheid Meloidogyne werd gevonden. Doordat er echter geen Meloidogyne werd gevonden aan 

het begin van 2021 is deze stijging dus erg hoog. Deze tabel laat verder zien dat er een grotere 

toename is geweest bij de behandeling gerst en zwarte braak. Deze stijging wordt echter bepaald 

door één waarde van 330 getelde Meloidogyne chitwoodi, de rest van de waardes zitten tussen de 

0-60. Om de data verder te begrijpen is het belangrijk om de ontwikkeling gedurende de hele proef 

te tonen, deze is te zien in Figuur 4. 
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Aan de hand van Figuur 4 valt het op dat het aantal gevonden Meloidogyne over de eerste twee jaar 

gelijkend verloopt voor alle vier de behandelingen. In 2021 blijken de behandelingen nog steeds 

gelijkend te lopen, met alleen een lichte stijging van de behandeling gerst + zwarte braak. Deze 

stijging werd, zoals eerder benoemd, voornamelijk bepaald door één uitschieter in de data. Wat 

opviel aan de data, maar wat niet getoond is in de grafiek, is dat er een grote toename was van 

Meloidogyne hapla bij de behandeling vanggewas aardappel + Tagetes. Deze plotselinge toename 

kan gekomen zijn doordat Meloidogyne hapla verschillende fysio’s heeft, waarbij één bepaalde fysio 

zich kan vermeerderen op Tagetes. In de eerste twee jaar bleef deze waarde onder de detectiegrens, 

maar doordat Tagetes ervoor zorgde dat de gewassen beter groeiden, was er opeens een groei van 

de hoeveelheid M. hapla in 2021.  

 
  

Figuur 4 De ontwikkeling van het aantal Meloidogyne over de afgelopen drie jaar. De aantallen zijn aangegeven in aantal per 

100ml. De Pf van het ene jaar is de Pi van het jaar erop.  
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3.5 Trichodorus spp. 

De data van Trichodorus spp. is bemonsterd in november 2020 en november 2021. Tabel 11 laat de 

gemiddeldes zien van beide bemonsteringsdata. Daarnaast zijn er ook de minima en de maxima 

aangegeven om zo een indicatie te geven van de spreiding van de data. De meest voorkomende 

Trichodorus spp. is de T. similis, de data die hier is getoond bestaat waarschijnlijk ook voor het 

grootste deel uit deze soort. 

 
Tabel 11 De gemiddeldes, minimum en maximum waardes voor de begin populatie (Pi) en de eind populatie (Pf) 
Trichodorus spp. in 2021 voor de verschillende voorvruchten. De gemiddeldes, minimum en maximum waardes 
zijn weergegeven in aantal alen per 100ml grond.  

Voorvrucht Pi 2021 Pf 2021 

 Gemiddelde Min. Max Gemiddelde Min.  Max.  

Aardappel en bladrammenas 15,0 0 40 56,8 27 100 

Aardappel en Tagetes 50,0 20 100 25,0 10 50 

Gerst en bladrammenas 47,5 40 67 68,5 47 90 

Gerst en zwarte braak 72,5 20 130 42,5 30 60 

 

In Tabel 11 is te zien dat er geen grote verschillen te zien tussen de vier behandelingen. Er is 

spreiding aanwezig binnen de behandelingen, maar deze is niet heel groot. Alleen de behandeling 

vanggewas aardappel + bladrammenas laat een iets grotere spreiding zien. Om de data beter te 

kunnen interpreteren is het belangrijk om de populatieontwikkeling te laten zijn, zie Tabel 12. 

 

Tabel 12 De populatieontwikkeling van de Trichodorus spp. per voorvrucht. 

Voorvrucht Pf/Pi 2021 

Aardappel en bladrammenas 3,8 

Aardappel en Tagetes 0,5 

Gerst en bladrammenas 1,4 

Gerst en zwarte braak 0,6 

 

In Tabel 12 is te zien dat de behandelingen vanggewas aardappel + Tagetes en gerst + zwarte braak 

de hoeveelheid Trichodorus spp. verminderen en dat het tegenovergestelde waar is voor vanggewas 

aardappel + bladrammenas en gerst + bladrammenas. Het is opvallend dat de behandelingen met 

bladrammenas een stijging laten zien. Om de verschillen beter te kunnen zien, is het belangrijk om 

de resultaten van de afgelopen drie jaar te laten zien, zie Figuur 5. 
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In Figuur 5 is te zien dat in 2019 alle vier de behandelingen ervoor zorgden dat de hoeveelheid 

Trichodorus spp. stegen. In 2020 steeg alleen de hoeveelheid Trichodorus spp. bij de behandeling 

vanggewas aardappel + Tagetes. Bij de rest daalde de hoeveelheid Trichodorus spp. In 2021 valt 

het dus op dat de behandelingen met bladrammenas een hogere Trichodorus spp. geeft in 

vergelijking met de andere behandelingen. Het lijkt er op dat er een vertraagde reactie is van 

Trichodorus spp. op bladrammenas, de verklaring hierachter is niet te duiden.  

  

Figuur 5 De ontwikkeling van het aantal Trichodorus spp. over de afgelopen drie jaar. De aantallen zijn weergegeven in aantal per 

100ml. De Pf van het ene jaar is de Pi van het daaropvolgende jaar.  
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3.6 Financiële doorberekening  

Om te kijken of een Bio Bodem Boost jaar rendabel is, is er ook een financiële doorberekening gedaan 

over de afgelopen drie jaar. In Tabel 13 is het resultaat van deze berekening te zien. In Bijlage 4 is 

terug te vinden hoe deze berekening is uitgevoerd en welke uitgangspunten zijn gebruikt. 

 

Tabel 13 De financiële berekening over de afgelopen drie jaar. Bedragen zijn in €/ha 

Jaar Vanggewas aardappel 

+ bladrammenas 

Vanggewas aardappel 

+ Tagetes 

Zomergerst + 

bladrammenas 

Zomergerst + 

zwarte braak 

Jaar 1 €-1993,00 €-2303,00 €  492,00 €  612,00 

Jaar 2 € 4540,00 € 9952,00 €4408,00 €4298,00 

Jaar 3 € 2447,19 € 2587,16 €2364,42 €2081,01 

Totaal  €4994,19 €10236,16 €7264,42 €6991,01 

 

Aan de hand van Tabel 13 is te concluderen dat in jaar 1 de behandeling vanggewas aardappel met 

aansluitend Tagetes en vanggewas aardappel met aansluitend bladrammenas het meeste geld 

hebben gekost. Dit komt doordat bij deze behandelingen er geen oogst is geweest van het 

vanggewas, omdat die naar 40 dagen is doodgespoten. Er zijn echter wel kosten geweest om het 

vanggewas te poten. Daarnaast is de behandeling met Tagetes €400,- duurder, dit komt doordat 

Tagetes een vrij dure teelt is. De behandelingen met zomergerst hebben een kleine plus.  

In jaar 2 werden er zaaiuien geteeld, hier is te zien dat de behandeling vanggewas aardappel met 

Tagetes het beste doet qua saldo. Uiteraard is dit saldo afhankelijk van de prijs bij de verkoop van 

de uien. In dit voorbeeld is gerekend met de prijs waarvoor de uien in 2020 zijn afgezet. Het hogere 

saldo van vanggewas aardappel + Tagetes komt doordat de opbrengsten van de zaaiuien voor de 

behandeling vanggewas aardappel + Tagetes significant hoger was in vergelijking met de andere 

behandelingen. De behandeling zomergerst + zwarte braak heeft het laagste saldo van de vier 

behandelingen.  

In jaar 3 was er geen significant verschil tussen de vier behandelingen in de opbrengst van de 

zetmeelaardappelen. Dit is terug te zien in de saldo van jaar 3. Er is wel een trend te zien dat er een 

verschil tussen de behandelingen is, maar de verschillen zijn een stuk kleiner dan het jaar ervoor. 

Het hoogste saldo wordt nog steeds behaald door vanggewas aardappel + Tagetes en het laagste 

saldo wordt weer behaald door de behandeling van zomergerst + zwarte braak.  

Onderaan de streep wordt er over de gehele drie jaar een hoger saldo behaald voor de behandeling 

vanggewas aardappel + Tagetes, met ongeveer €3000 meer saldo in vergelijking met de één na 

hoogste behandeling. De behandeling met zomergerst doen het beter dan de behandeling met 

vanggewas aardappel + bladrammenas, dit omdat er in het eerste jaar meer saldo is geweest bij de 

behandelingen met zomergerst. Het laagste saldo is van het vanggewas aardappel + bladrammenas, 

deze had in het eerste jaar veel kosten voor het vanggewas aardappel wat niet zodanig werd 

gecompenseerd dat het beter deed dan de zomergerst behandelingen.  

  



 

 
 
 
© Delphy, 31 december 2021.  20

 

4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

De opzet van het project was antwoord vinden op de volgende vragen: 

4.1.1 Wat is de relatie tussen de hoeveelheid aaltjes en de opbrengst van zetmeelaardappelen? 

Uit het onderzoek kan worden opgemaakt dat er een duidelijke trend is dat de opbrengst van 

zetmeelaardappelen het tweede jaar na de teelt van een vanggewas aardappelen en Tagetes nog 

positief beïnvloed wordt. Het lijkt er op dat er na 2 jaar zeer waarschijnlijk ook nog een effect waar 

te nemen is van dat er geen groenbemester is geteeld na de teelt van zomergerst. Het effect van 

het telen van een groenbemester lijkt in deze proef meer invloed te hebben op de opbrengst van de 

zetmeelaardappelen dan het telen van een vanggewas aardappelen 

4.1.2 Wat is de relatie tussen de hoeveelheid aaltjes en de zetmeelgehalte van 

zetmeelaardappelen? 

In het zetmeelgehalte van de gerooide aardappelen is geen verschil te vinden tussen de 

behandelingen. Dit houdt dan automatisch in dat de behandeling met de hoogste kilogram opbrengst 

ook de hoogste zetmeelopbrengst heeft. Het Bio Bodem Boost jaar heeft geen effect op het 

zetmeelgehalte gehad. 

4.1.3 Wat is het effect van zetmeelaardappelen op de hoeveelheid aaltjes in de bodem? 

Uit de resultaten blijkt dat aardappelen P. penetrans vermeerderen bij alle behandelingen. Er is voor 

P. penetrans echter een meerjarig effect te zien van de teelt van Tagetes in 2019. Deze behandeling 

laat een lagere hoeveelheid P. penetrans zien. De aardappelen geven ook een vermeerdering van 

alle behandelingen voor de Meloidogyne soorten. Daarnaast blijkt er een toenemend effect te zijn 

van aardappel op de bladrammenas behandelingen voor de Trichodorus spp., dit lijkt echter te 

komen door een groter aantal Trichodorus similis in deze behandelingen. Dit soort vermeerdert beter 

op aardappelen dan de meeste andere soorten. De precieze verklaring hiervoor is echter lastig te 

vinden.  

4.1.4 Is het financieel rendabel om een Bio Bodem Boost jaar te introduceren in het bouwplan? 

Uit de financiële doorberekening kwam naar voren dat het rendabel is om een Bio Bodem Boost jaar 

te introduceren in het bouwplan. Hierbij heeft voornamelijk het telen van Tagetes een positief effect 

gehad op de teelt van zaaiuien. Ook het tweede jaar na de teelt van een vanggewas aardappelen en 

Tagetes was er nog een financieel voordeel voor de zetmeelaardappelen in deze proef van € 500 ten 

opzichte van zomergerst en zwarte braak. Het voordeel van het vanggewas aardappelen is in deze 

proef gering. Met het oog hierop kan het misschien rendabeler zijn om in plaats van een vanggewas 

aardappel wintergerst te telen met aansluitend Tagetes.  
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4.2 Aanbevelingen 

De Bio Bodem Boost proef loopt nu voor vier jaar, waarvan drie jaar op hetzelfde perceel. De 

resultaten laten niet altijd eenduidige conclusies zien. Meer onderzoek zou kunnen zorgen voor een 

beter inzicht in de werking van aaltjes op de opbrengst. Gedurende de projectperiode zijn enkele 

vragen ontstaan wat resulteert in onderstaande aanbevelingen voor een vervolg: 

 

1. Herhaling van de proef voor meer betrouwbaarheid 

Door een herhaling van de proef kunnen eventuele meetfouten, weerseffecten en andere 

externe omstandigheden worden verminderd.  

 

2. Meer herhalingen van de alen monsters 

Door een herhaling van de alen monsters zouden de uitslagen betrouwbaarder worden.  

 

3. Voortzetten van de proef op hetzelfde perceel in 2022 

Hierdoor kan er gekeken worden naar hoe duurzaam het effect van de “Bioboost” is. Dit 

kan ook inzicht geven in de rentabiliteit van een “Bioboost” aanpak.  

4. Verder onderzoek naar verschillende Meloidogyne 

Er kwam in dit onderzoek naar voren dat de Meloidogyne hapla erg steeg bij de 

behandeling vanggewas aardappel en Tagetes. Dit kan een verlaat effect zijn geweest 

van de Tagetes. Het is daarom belangrijk om verder onderzoek te doen in het effect 

van de Meloidogyne hapla en ook onderzoek te doen naar de rasverschillen van 

Tagetes.  
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Bijlage 1 Proefschema 
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Bijlage 2 Teelt- en perceelsgegevens 

Teeltjaar 2021  
Proeftitel Bio Bodem Boost   
Regio Noord oost Nederland  
Locatie Beuling Eerste Exloërmond  
Perceel Plaats 15T  
Gewas Zetmeelaardappelen 
Ras Avenger 
Grondsoort Dalgrond  
Datum bodemanalyse 19-8-2015  
- % o.s. 5,3  
- Pw-getal 36  
- PAE 2,1  
- P-Al 36  
- K-getal 16  
- pH-KCl 5,3  
Hoofdgrondbewerking Spitten 
Voorvrucht vorig jaar Zaaiuien 

 
Zaai-/pootdatum 18-4-2021 
Zaaizaad-
/pootgoedhoeveelheid 

Langs de sloot: 45-55mm (veld 13-16, 29-32, 45-48, 61-64) 
Rest: 35-45mm 

Strookgrootte 3m breed, ± 160m lang  
Aantal herhalingen 4 
Rijenafstand (cm) 0.75cm 
Oogstdatum 20-10-2021  
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Bijlage 3 Rassenkeuzetoets 
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Bijlage 4 Financiële doorberekening  

Bij de berekening van de Bio Bodem boost is de Bouwplananalyse 2021 als leidraad genomen om 

tot de kosten en opbrengsten te komen. 

 

Tabel 14 Kosten en opbrengsten van het vanggewas aardappelen. 

Wat Kosten 

(€/ha) 

Wat Opbrengsten 

(€/ha) 

Pootgoed €1500,- Opbrengst vanggewas €0 

Gewasbescherming €103,-   

Bemesting €0   

Loonwerk €150,-   

Overig  €60,-   

Totaal €1813,0 Totaal €0 

    Saldo        €-1813 

De kosten voor het vanggewas aardappel bestaan voornamelijk uit de aankoop van het pootgoed. 

De kosten van het pootgoed bedroeg €1500,-. Voor het planten van het pootgoed is een bollenplanter 

gebruikt, die het pootgoed volvelds heeft geplant. Dit planten is als loonwerk gerekend. Voor 

gewasbescherming is er gerekend met de standaard onkruidbestrijdingen in aardappelen en één 

Phytophthora bespuiting. Vervolgens is het gewas met Roundup doodgespoten, waarna de 

groenbemester gezaaid kon worden. Als bemesting voor het vanggewas is drijfmest gebruikt, hier 

zijn geen kosten voor gerekend. De overige kosten bestaan uit brandstofkosten voor eigen 

mechanisatie. Er is geen opbrengst geweest van het vanggewas, hiervoor is €0 voor gerekend. 

 

Tabel 15 Kosten opbrengst van Bladrammenas los en samen met het vanggewas aardappel 

Wat Kosten 

(€/ha) 

Wat Opbrengsten 

(€/ha) 

Zaaizaad €80,- Opbrengst bladrammenas €0 

Zaaien €60,-   

Bemesting  €40,-   

Totaal €180 Totaal €0 

Saldo bladrammenas       € -180,- 

Saldo vanggewas aardappel + bladrammenas   €-1993,- 

Voor het zaaizaad is met 20kg gerekend van een multiresistent bladrammenas ras. Het zaaien is 

gebeurd met een cultivator zaaimachine combinatie. Als bemesting is er KAS gestrooid. Logischerwijs 

is er geen opbrengst van bladrammenas. Het saldo van bladrammenas is opgeteld bij het saldo van 

het vanggewas om zo tot een saldo te komen voor de behandeling vanggewas aardappel + 

bladrammenas.  
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Tabel 16 De kosten en opbrengsten van de teelt van Tagetes 

Wat Kosten             

(€/ha) 

Wat Opbrengsten 

(€/ha) 

Zaaizaad €200,- Opbrengst Tagetes €0,- 

Zaaien €100,-   

Bemesting €40,-   

Gewasbescherming €150,-   

Totaal €490,- Totaal €0 

Saldo Tagetes       €  -490,- 

Saldo vanggewas aardappel + Tagetes   €-2303,- 

Het zaaizaad voor Tagetes heeft €200 per hectare gekost. Het zaaien van Tagetes is gebeurd door 

een loonwerker gespecialiseerd in het zaaien van Tagetes. Dit zaaien gebeurd met een spit zaai 

combinatie. Als bemesting is er KAS gestrooid. Gewasbescherming bestaat uit drie bespuitingen 

tegen onkruid. Ook van Tagetes is er, logischerwijs, geen opbrengst. Deze kosten zijn op geteld bij 

het saldo van het vanggewas, om op een totaal saldo te komen voor de behandeling vanggewas 

aardappel + Tagetes.  

 

Tabel 17 Kosten en opbrengsten van de teelt van zomergerst 

Wat Kosten             

(€/ha) 

Wat Opbrengsten 

(€/ha) 

Zaaizaad €  76,- Opbrengst zomergerst €1295,- 

Gewasbescherming €158,-   

Bemesting €    0,-   

Loonwerk €305,-   

Overig €  84,-   

Totaal €623,- Totaal €1295 

Saldo zomergerst       € 672- 

Saldo zomergerst + bladrammenas   € 492,- 

Voor de zomergerst zijn de kosten overgenomen uit de Bouwplananalyse van 2021. Er is vanuit 

gegaan dat het stro verhakseld is en dat de opbrengst van de zomergerst 7 ton bedroeg. Voor de 

bemesting is met drijfmest gerekend, deze kosten bedroegen €0 per hectare.  

 

Tabel 18 Kosten en opbrengsten van de teelt van zwarte braak 

Wat Kosten             

(€/ha) 

Wat Opbrengsten 

(€/ha) 

Onkruidbestrijding €  60,- NVT NVT 

Totaal €  60,- Totaal €0 

Saldo zwarte braak       € -60,-- 

Saldo zomergerst + zwarte braak   €612,- 

De zwarte braak heeft enkel als kosten een mechanische onkruidbestrijding om de kavel zwarte te 

houden. 

 

Voor de berekening van de zaaiuien en fabrieksaardappelen zijn de kosten overgenomen uit de 

Bouwplananalyse van 2021. 
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Bijlage 5 Alen analyse 

Tabel 19 De resultaten van de alen analyse van de Pi2021 

Veld Behandeling 

Pratylenchus 
crenatus 

Pratylenchus 
penetrans 

M
eloidogyne 

hapla 

M
eloidogyne 

chitw
oodi/fallax 

M
eloidogyne naasi 

(Para)Trichodorida
e spp. 

Trichodorus sim
ilis 

Tylenchorhynchys 
spp. 

Paratylenchus spp. 

Saprofage en 
overige 

1 Gerst + Zwarte braak 23 47 0 20 0 0 30 0 0 2700 
2 Aardappel + Bladrammenas 0 320 0 0 0 10 0 10 0 2480 
3 Aardappel + Tagetes 0 160 20 0 0 40 0 0 0 2620 
4 Gerst + Bladrammenas 0 500 0 0 0 40 0 0 0 2160 
5 Gerst + Zwarte braak 0 440 0 10 0 0 20 0 0 1460 
6 Aardappel + Tagetes 0 0 0 0 0 0 40 0 0 2000 
7 Aardappel + Bladrammenas 0 430 0 20 0 10 0 10 0 2060 
8 Gerst + Bladrammenas 80 200 0 0 0 0 43 10 0 1740 
9 Gerst + Zwarte braak 202 161 0 0 0 0 130 10 0 1380 
10 Aardappel + Tagetes 0 20 0 80 0 0 20 0 0 2580 
11 Gerst + Bladrammenas 194 286 0 0 0 0 67 0 0 1720 
12 Aardappel + Bladrammenas 133 270 0 0 0 0 40 40 0 1860 
13 Aardappel + Tagetes 0 0 0 0 0 0 100 0 0 2100 
14 Gerst + Zwarte braak 42 328 0 10 0 110 0 80 0 1460 
15 Gerst + Bladrammenas 94 338 0 0 0 40 0 100 0 2100 
16 Aardappel + Bladrammenas 100 351 0 0 0 0 0 0 0 1940 

  
 Besmettingsgraad zijn als volgt weergegeven:  Geen besmetting Lichte besmetting Matige besmetting Zware besmetting 
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Tabel 20 De resultaten van de alen analyse van Pf2021 

Veld Behandeling 

Pratylenchus 
crenatus 

Pratylenchus 
penetrans 

M
eloidogyne 

hapla 

M
eloidogyne 

chitw
oodi/fallax 

M
eloidogyne naasi 

(Para)Trichodorida
e spp. 

Trichodorus sim
ilis 

Tylenchorhynchys 
spp. 

Paratylenchus spp. 

Saprofage en 
overige 

1 Gerst + Zwarte braak 0 800 0 330 0 0 40 10 0 4320 
2 Aardappel + Bladrammenas 0 1020 0 20 0 0 60 10 0 3900 
3 Aardappel + Tagetes 0 340 765 85 0 30 0 0 0 4680 
4 Gerst + Bladrammenas 83 497 0 93 0 0 90 0 0 2720 
5 Gerst + Zwarte braak 49 691 0 60 0 0 40 0 0 3280 
6 Aardappel + Tagetes 56 194 940 0 0 0 10 0 0 3160 
7 Aardappel + Bladrammenas 28 682 0 0 0 27 0 0 0 3500 
8 Gerst + Bladrammenas 68 478 0 0 0 0 47 0 0 3760 
9 Gerst + Zwarte braak 60 620 13 7 0 60 0 20 20 3660 
10 Aardappel + Tagetes 50 0 920 0 0 0 50 10 20 4440 
11 Gerst + Bladrammenas 122 458 15 15 0 50 0 0 10 4680 
12 Aardappel + Bladrammenas 0 613 23 8 0 0 100 0 0 4200 
13 Aardappel + Tagetes 0 90 380 0 0 10 0 10 0 4840 
14 Gerst + Zwarte braak 0 470 0 10 0 30 0 20 0 3540 
15 Gerst + Bladrammenas 71 689 70 23 0 0 87 0 0 5600 
16 Aardappel + Bladrammenas 0 700 40 7 0 0 40 0 0 4620 

  
 Besmettingsgraad zijn als volgt weergegeven:  Geen besmetting Lichte besmetting Matige besmetting Zware besmetting 

 


