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1 Inleiding en doel 

In de afgelopen jaren blijken er in noordoost Nederland steeds meer problemen te zijn met 

radicaliserende AM-populaties, zowel fysio’s Globodera Rostochiensis als fysio’s Globodera Pallida. 

De focus ligt op dit moment vooral op het inzichtelijk krijgen van de problemen en door middel van 

rassenkeuze toetsen voor de korte termijn toch een geschikt aardappelras te kunnen telen die het 

probleem naar verwachting in ieder geval niet groter zal maken. In het gebied is nog geen 

geschikte methode gevonden om de problemen echt aan te pakken, en daarmee de populatie te 

drukken. Delphy Noordoost heeft in het voorjaar van 2018 in opdracht van de stuurgroep Plan van 

Aanpak AM een proefveld aangelegd om meerdere alen problemen binnen één jaar aan te pakken. 

Het betreft dan AM, Meloidogyne Chitwoodi en Pratylenchus Penetrans. Uit de resultaten van dat 

jaar bleek dat de AM-populatie met 75% te reduceren was ten opzichte van 35% natuurlijke 

sterfte bij de teelt van zomergerst. Door de droge zomer zijn uit de teelt van groenbemesters geen 

betrouwbare conclusies naar voren gekomen. 

 

In het verleden zijn er ervaringen opgedaan met het inzetten van de aardappel als vanggewas 

voor aardappelmoeheid. Hier is echter nog weinig ervaring mee met de huidige nieuwe 

besmettingen. 

 

Inmiddels is er in noordoost Nederland wel al redelijk wat ervaring met de bestrijding van 

Pratylenchus Penetrans door de teelt van Tagetes. Voor een goed resultaat is een langere periode 

van veldbezetting door Tagetes nodig. Vandaar dat er telers zijn die het perceel braak laten liggen 

om in juni/juli Tagetes te kunnen zaaien. Er zijn ook telers die na een teelt van wintergerst de 

tagetes zaaien om zo toch nog een opbrengst van het perceel te hebben. 

 

Meloidogyne Chitwoodi is vooral een probleem voor pootgoedtelers op de lichte gronden. Echter 

kan het in hoge aantallen ook kwaliteitsverlies geven in aardappelen voor zetmeel, vlokken of 

consumptie. Dit wortelknobbelaaltje kan enigszins natuurlijk worden bestreden door de teelt van 

een resistente bladrammenas. De resultaten hiervan zijn wisselend. Ook de bladrammenas moet 

een bepaalde periode groeien om een goede bestrijding van de Chitwoodi te bewerkstelligen. 

 

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

verschillende bestrijdingsmogelijkheden tegen twee verschillende soorten nematoden te 

combineren in één teeltjaar en op deze manier de bodem op een natuurlijke manier fytosanitair zo 

goed mogelijk op te schonen. Dit door een vanggewas aardappelen te telen gevolgd door Tagetes 

of een vanggewas aardappelen gevolgd door Chitwoodi resistente bladrammenas. 

 

Als deze methode werkt kan een teler in één jaar twee probleemnematoden in een perceel fors 

reduceren, waardoor dit perceel weer een hogere opbrengstpotentie zal hebben. 

 

In dit project willen we antwoorden vinden op volgende kennisvragen: 

1. In hoeverre is het mogelijk met een vanggewas aardappelen de AM populatie terug te 

brengen? 

2. Welke aandachtspunten en valkuilen moet rekening mee worden gehouden met de teelt 

van aardappelen als vanggewas? 

3. Welke aandachtspunten en valkuilen moet rekening mee worden gehouden met de teelt 

van Tagetes of Bladrammenas na de teelt van aardappelen als vanggewas? 
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4. Wat is de meerwaarde van de combinatie van teelt van aardappelen als vanggewas en 

Tagetes of Bladrammenas in één teeltjaar?  
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2 Materiaal en methodes 

2.1 Proefopzet 

Voor het project is een perceel gezocht met een combinatie van een aanzienlijke populatie AM,  

Pratylenchus Penetrans en Meloidogyne Chitwoodi. Daarop zijn vier verschillende 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 

Het schema is weergegeven in Bijlage 1. 

Op diverse momenten worden monsters genomen voor aaltjes analyse o.a. op aantal cysten + 

aantal levende larven en eieren: Voor aanvang van de proef, voor teelt Tagetes of Bladrammenas 

en na de teelt. 

2.2 Accommodatie en teeltgegevens 

Het proefveld is 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 rechts. Zie figuur 1. 

Op het perceel is in 2018 zetmeelaardappelen geteeld. 

 

 

Figuur 1  

Locatie proefveld 
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De aantallen van de diverse nematoden, aan de hand waarvan dit perceel is geselecteerd, zijn 

weergegeven in tabel 1. De andere teelt- en perceelsgegevens zijn weergegeven in Bijlage 2. 

  

6 mei 2019 (per 100 ml grond) Gehele proefveld 

Pratylenchus Penetrans 250 (60-653) 

Meloidogyne Chitwoodi 200 (0-780) 

Aardappelcysteaaltje (aantal LLE) 1283 (0-6528) 

Tabel 1 

2.3 Materiaal 

De zomergerst is gezaaid in combinatie met een vaste-tandcultivator. Het vanggewas aardappelen 

is geplant met een bollenplanter, deze machine legt de aardappelen in 5 rijen op een strook van 

1,5 m. In figuur 2 is hiervan een foto weergegeven. De hoeveelheid pootgoed was teruggerekend 

naar ongeveer 3 ton per hectare, pootgoed maat 25-28.  

 

 

Figuur 2                 

 

De bespuitingen zijn uitgevoerd met een gangbare landbouwspuit. De zomergerst is geoogst 

volgens praktijk waarbij het stro is afgevoerd. 

 

Het zaaien van de Tagetes en de bladrammenas is door Dirk Jan Beuling zelf uitgevoerd.  

 

Doordat het proefperceel onder de pivot lag was het vrij eenvoudig de gewassen tijdig te voorzien 

van water zodat optimale groeiomstandigheden gecreëerd konden worden. Zeker voor het kiemen 

een aanslaan van de Tagetes is voldoende bodemvocht erg belangrijk. 
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2.4 Waarnemingen 

Tijdens het seizoen is het perceel regelmatig bezocht om bijzonderheden vast te leggen en het 

gewas te volgen als basis voor de teeltbeslissingen zoals onkruidbestrijding en 

vernietigingsmoment. 

 

Ondanks het droge (voor)jaar zijn alle gewassen goed ontwikkeld en was ook de stand goed. 

Voornamelijk door de mogelijkheid tot beregenen met een pivot konden de gewassen op het juiste 

tijdstip van water worden voorzien. Vocht is een erg belangrijke factor voor het aanslaan van 

(vooral) de groenbemesters. De verdere groei was voorspoedig en de teelten zijn goed gelukt. In 

figuur 3 zijn verschillende veldjes te zien met van links naar rechts bladrammenas, zwarte braak 

en Tagetes. In figuur 4 is het doodgespoten vanggewas aardappelen te zien. 

 

 

Figuur 3 

 

 

Figuur 4 
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Op verschillende momenten is het proefveld bemonsterd op AM en vrijlevende alen. De uitslagen 

worden weergegeven per 100 ml grond. De gegevens over de monstername staan weergegeven in 

tabel 2. Er is in juli 2019 een monstermoment om het eventuele verloop van de ontwikkeling van 

de populatie vast te leggen. Deze laatstgenoemde wordt in minder herhalingen bemonsterd 

waardoor er geen conclusies aan verbonden kunnen worden, maar alleen gebruikt kan worden om 

inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de populatie. Op basis van de monster resultaten van 

mei zijn een heel aantal veldjes geschrapt voor de bemonstering na de teelt vanwege uitschietende 

waardes (erg laag of erg hoog). Deze hoge of lage waardes zijn niet aannemelijk en daardoor zijn 

bij de berekening deze veldjes buiten beschouwing gelaten.   

 

Monsterdatum Nematoden Aantal monsters 

6 mei 2019 AM, vrijlevende alen 96 

Juli 2019  Vrijlevende alen  16 

Januari 2020 AM, vrijlevende alen 48 

Tabel 2 

2.5 Verwerking 

De data zullen verwerkt worden met de ANOVA procedure van het statistische rekenprogramma 

GenStat. In de resultatentabel wordt de F-prob. en de LSD weergegeven. Bij een F-prob. kleiner 

dan 0,05 is er sprake van een betrouwbaar effect van de objectbehandelingen op het resultaat. 

Verschillen tussen objecten groter dan de LSD zijn betrouwbaar mits de F-prob. kleiner is dan 

0,05. 
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3 Resultaten 

3.1 Aardappelcystenaaltjes 

In mei 2019 en januari 2020 is het proefveld bemonsterd op aardappelmoeheid. Hiervan zijn de 

cysten geteld en het aantal levende larven en eieren (lle). Het aantal lle zegt meer over de mate 

en het gevaar van de besmetting dan het aantal cysten omdat cysten ook dood of leeg kunnen 

zijn. In tabel 3 zijn de uitslagen van deze bemonsteringen weergegeven. Population Initial (Pi) 

staat voor de begin populatie en Population Final (Pf) staat voor de eind populatie. In de tabel is 

het gemiddelde aantal lle weergegeven maar ook het laagste en hoogste aantal wat is geteld om 

een idee te krijgen van de spreiding. 

 

Aardappelcysteaaltjes (aantal lle per 100 ml grond) 

  Mei 2019 (Pi) Januari 2020 (Pf) 

  Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. 

Bladrammenas na aardappel 1416 20 3708 943 62 2492 

Bladrammenas na gerst 2030 991 4375 1744 838 2969 

Braak na gerst 2133 631 4803 2250 312 6592 

Tagetes na aardappel 3017 591 6528 1690 417 3596 

Gemiddelde Proefveld 2149     1657     

Tabel 3 

 

Er zat een behoorlijke spreiding in de  gemiddelde Pi over de objecten. Beide objecten met het 

lokgewas aardappelen hadden minder lle dan de objecten waar gerst had gestaan. Het verschil in 

aantallen lle in januari 2020 tussen Tagetes na aardappelen en bladrammanas of braak na gerst is 

echter maar klein. Omdat de Pi in de objecten niet helemaal gelijk was is het echter lastig om op 

basis van alleen de Pf conclusies te trekken. Om dit te ondervangen is de ontwikkeling van de 

populatie berekend. Dit is de verhouding tussen Pf en Pi. De uitslagen hiervan zijn in tabel 4 

weergegeven. Er is onderscheid gemaakt in 1ste teelt en object. Het percentage geeft aan hoe 

groot de Pf is ten opzichte van de Pi. 1 is gelijkblijvende populatie, 0 is volledige afbraak en >1 is 

een toename. Voor de statistische analyse is 1 sterk afwijkende waarde weggelaten. 

 

Populatieontwikkeling AM per 1ste teelt  Populatie ontwikkeling AM per object 

 1ste teelt Pf/Pi  Object Pf/Pi 

Aardappel a 0,59  Bladrammenas na aardappel 0,67 

Gerst b 0,96  Bladrammenas na gerst 0,86 

F-prob <0.01  Braak na gerst 1,05 

L.S.D. 0.24  Tagetes na aardappel 0,56 

 Gemiddelde Proefveld 0,77  Gemiddelde Proefveld 0,77 

Tabel 4 

 

Uit de Pf/Pi blijkt dat de objecten met vanggewas aardappel als eerste teelt beduidend sterkere 

afname van het aantal lle heeft dan de objecten met gerst als eerste teelt. Het verschil in afname 
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van het aantal lle tussen gerst en vanggewas aardappel als 1ste teelt is statistisch betrouwbaar. Bij 

de objecten met gerst als eerste teelt blijft de populatie nagenoeg gelijk. 

In figuur 5 is de ontwikkeling van de populatie nog eens visueel zichtbaar gemaakt. 

 

 

Figuur 5 

  



 

 

  
  
© Delphy, 19 juni 2020.  11 

3.2 Meloidogyne Chitwoodi 

Voor het effect van de objecten op Meloidogyne Chitwoodi is net als bij AM in mei 2019 en in 

januari 2020 bemonsterd. Daarnaast is er in juli 2019 een monstermoment om het eventuele 

verloop van de ontwikkeling van de populatie vast te leggen. Deze laatstgenoemde wordt in 

minder herhalingen bemonsterd waardoor er geen conclusies aan verbonden kunnen worden, maar 

alleen gebruikt kan worden om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de populatie. In tabel 5 

zijn de uitslagen van deze bemonsteringen weergegeven. In de tabel is het gemiddelde 

weergegeven maar ook het laagste en hoogste aantal wat is geteld om een idee te krijgen van de 

spreiding.  

 

Meloidogyne Chitwoodi (per 100 ml grond) 

 Mei 2019 (Pi) Januari 2020 (Pf) 

 Gem. Min Max Gem. Min Max 

Bladrammenas na aardappel 268 90 480 12 0 47 

Bladrammenas na gerst 233 60 370 9 0 77 

Braak na gerst 345 30 500 13 0 60 

Tagetes na aardappel 272 90 430 6 0 67 

Gemiddelde Proefveld 280   10   
Tabel 5 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat er een behoorlijke spreiding in de uitslagen zit. Ook van de 

bemonstering van de Meloidogyne Chitwoodi is de Pf/Pi berekend en weergegeven in tabel 6. De 

bemonstering van juli is hierin ook meegenomen, maar omdat dit in minder herhalingen is gedaan 

zijn deze bij voorbaat niet betrouwbaar en geeft dit alleen inzicht in het verloop van de populatie. 

 

Populatie ontwikkeling Meloidogyne Chitwoodi per object 

Object Pf/Pi Juli 2019 Pf/Pi Januari 2020 

Bladrammenas na aardappel 0,05 0,045 

Bladrammenas na gerst 0,49 0,039 

Braak na gerst 0,13 0,038 

Tagetes na aardappel 0,14 0,022 

Gemiddelde Proefveld 0,20 0,036 

F-prob  1.1 

L.S.D.  0.16 

Tabel 6 

 

Ook hier is, door de grote spreiding en het grote aantal monsters waar geen Meloidogyne 

Chitwoodi werd gevonden, de betrouwbaarheid van de verschillen niet voldoende. In alle objecten 

is er een forse daling van de populatie te zien, zowel bij de resistente bladrammenas als volgteelt, 

als de braak en Tagetes. In figuur 6 is de ontwikkeling van de populatie nog eens visueel zichtbaar 

gemaakt. 
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Figuur 6 

 

De verschillende objecten komen uiteindelijk allemaal op een relatief lage eindbesmetting uit. Het 

verloop van de populatie bij het eerste gewas aardappelen is redelijk gelijk aan elkaar. Opvallend 

is echter het verloop van de populatie bij het eerste gewas gerst. De snelheid van afbraak is 

behoorlijk verschillend en toch komen ze op nagenoeg dezelfde eindpopulatie. 
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3.3 Pratylenchus Penetrans 

De Pratylenchus Penetrans is net als de Meloidogyne Chitwoodi bemonsterd in mei 2019, juli 2019 

en januari 2020. Ook hier is de bemonstering in juli in minder herhalingen gedaan omdat ze niet 

gebruikt worden om conclusies te trekken, maar om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de 

populatie. In tabel 7 zij de uitslagen van de bemonsteringen weergegeven. In de tabel is het 

gemiddelde weergegeven maar ook het laagste en hoogste aantal wat is geteld om een idee te 

krijgen van de spreiding. 

 

Pratylenchus Penetrans (per 100 ml grond) 

 Mei 2019 (Pi) Januari 2020 (Pf) 

 Gem. Min Max Gem. Min Max 

Bladrammenas na aardappel 301 170 653 831 363 1860 

Bladrammenas na gerst 226 60 490 1594 1177 2120 

Braak na gerst 284 133 520 1091 70 2030 

Tagetes na aardappel 262 110 450 24 0 70 

Gemiddelde Proefveld 268   885   
Tabel 7 

 

Net als bij Meloidogyne Chitwoodi is de spreiding ook hier erg groot. Ook de beginbesmetting 

verschilt tussen de objecten wat invloed heeft op de aantallen die daarna zijn gemeten. Om het 

effect van de variërende Pi zoveel mogelijk uit te sluiten is hiervan ook weer de Pf/Pi uitgerekend. 

De uitkomsten daarvan staan weergegeven in tabel 8. De bemonstering van juli is hierin ook 

meegenomen, maar omdat dit in minder herhalingen is gedaan zijn deze bij voorbaat niet 

betrouwbaar. 

 

Populatie ontwikkeling Pratylenchus Penetrans per object 
 Pf/Pi Juli 2019 Pf/Pi Januari 2020 

Bladrammenas na aardappel 0,9 a 2,76 

Bladrammenas na gerst 4,58 b 7,05 

Braak na gerst 2,21 a 3,84 

Tagetes na aardappel 0,93 c 0,09 

Gemiddelde Proefveld 2,16 3,44 

F-prob  <0,001 

L.S.D.  2,58 

Tabel 8 

 

In de Pf/Pi lijkt een duidelijke trend zichtbaar. Vooral gerst als eerste teelt vermeerderd de 

populatie. Bij vanggewas aardappel is een lichte daling te zien. Bij bladrammenas na gerst is de 

vermeerdering statistisch betrouwbaar hoger als braak na gerst, bladrammenas na aardappel en 

tagetes na aardappel. Verder is te zien dat Tagetes de populatie sterk verminderd. De afbraak van 

de populatie is statistisch betrouwbaar hoger als de andere objecten. In figuur 7 is de ontwikkeling 

van de populatie nog eens visueel zichtbaar gemaakt. 
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Figuur 7 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

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

1. In hoeverre is het mogelijk met een vanggewas aardappelen de AM populatie 

terug te brengen? 

Uit deze proef blijkt dat, met het systeem van het vanggewas aardappelen, het mogelijk is om een 

actieve bestrijding uit te voeren op aardappelmoeheid. In tabel 9 is af te lezen dat in het referentie 

object door natuurlijke afbraak ongeveer 96% van het aantal levende larven en eieren is 

behouden, maar dat door inzet van het vanggewas aardappel 59% over blijft. Dit werd veroorzaakt 

door de grote hoeveelheid planten en het gunstige groeiseizoen. Echter, in 2018 was er 65% van 

de populatie over door natuurlijke afbraak en 26% na vanggewas aardappel. Dat jaar is het effect 

dus groter geweest. Een volledige bestrijding lijkt met dit systeem en populaties van deze schaal 

echter een utopie. Wel is de populatie AM bij een zware besmetting waarschijnlijk terug te brengen 

naar een niveau waarbij zetmeelaardappelen weer zonder opbrengstderving geteeld kunnen 

worden. 

 

Populatieontwikkeling AM per 1ste teelt 

 1ste teelt Pf/Pi 

Aardappel 0,59 

Gerst 0,96 

Gemiddelde  Proefveld 0,77 

Tabel 9 

2. Welke aandachtspunten en valkuilen moet rekening mee worden gehouden met 

de teelt van aardappelen als vanggewas? 

De teelt van aardappelen als vanggewas is dit jaar goed gelukt. Met de bollenplanter is de 

verdeling en de dosering van de knolletjes naar tevredenheid verlopen.  

Aandachtspunt is de vernietiging van het vanggewas. Het gewas moet direct dood om te zorgen 

dat er niet alsnog cysten vermeerderen. Glyfosaat is hierin een onmisbaar middel om zowel de 

bovengrondse als ondergrondse delen van de plant effectief te doden.   

3. Welke aandachtspunten en valkuilen moet rekening mee worden gehouden met 

de teelt van Tagetes of Bladrammenas na de teelt van aardappelen als 

vanggewas? 

Vocht is een onmisbare factor in het slagen van de teelt van (voornamelijk) Tagetes. Maar ook 

voor het aanslaan van het zaad van bladrammenas is voldoende vocht belangrijk. Om de teelt te 

laten slagen en een maximaal rendement te halen is het dus noodzakelijk mogelijkheden tot 

beregening voorhanden te hebben. Daarnaast is opslag en onkruid een aandachtspunt in beide 

teelten. Voor maximale reductie van aaltjes dient er een monocultuur gewas te staan. Op onkruid, 

grassen en opslagplanten zouden de desbetreffende aaltjes juist kunnen vermeerderen wat de 

slagingskans beperkt. Dit is dus een belangrijk aandachtspunt in de teelt. Er zijn geen problemen 

ervaren met gewasresten van het vanggewas aardappelen.  



 

 

  
  
© Delphy, 19 juni 2020.  16 

4. Wat is de meerwaarde van de combinatie van teelt van aardappelen als 

vanggewas en Tagetes of Bladrammenas in één teeltjaar? 

Wanneer beide teelten doen wat ze zouden moeten doen zou men in staat zijn om in één jaar twee 

problemen op te lossen. Echter blijkt dat het systeem van een vanggewas aardappelen er niet in 

slaagt om de aardappelmoeheid 100% te bestrijden. Dit geldt voor zowel proefjaar 2018 als 2019. 

Er zit zelfs een behoorlijk verschil in reductie tussen deze 2 jaren. Beide jaren is ook gebleken dat 

resistentie bladrammenas de populatie M. Chitwoodi niet sterker terugdringt dan zwarte braak 

en/of Tagetes. In 2019 is het wel gelukt de populatie P. Penetrans sterk terug te dringen door de 

teelt van Tagetes. Dit effect was in 2018 niet zichtbaar door een matig tot slechte Tagetes teelt.  

  

4.2 Aanbevelingen 

De Bio Bodem Boost heeft nu 2 proefjaren achter de rug. Het seizoen 2018 was zo extreem dat dit 

niet als representatief kan worden gezien. 2019 was ook droog, maar door beregening kon toch 

worden gezorgd voor goede groeiomstandigheden. Er komen echter wat resultaten naar voren die 

niet stroken met de theorie/verwachting. Meer onderzoek zou kunnen zorgen voor nog beter 

inzicht in de werking. Gedurende de projectperiode zijn ook enkele vragen ontstaan wat resulteert 

in onderstaande aanbevelingen voor een vervolg: 

 

1. Herhaling van de proef voor meer betrouwbaarheid 

Daarbij eventueel beperken tot tagetes na aardappelen als vanggewas en een 

referentieobject zwarte braak na gerst. 

 

2. Onderzoek naar effect op hogere AM-besmettingen  

Antwoord vinden op de vraag of het effect bij hogere besmettingen procentueel 

vergelijkbaar is. 

 

3. Zijn er mogelijkheden om de lokking nog meer te stimuleren door inzet van 

wortelstimulanten 

Door inzet van plantversterkers enz. een intensievere beworteling creëren en daardoor 

de lokking te verbeteren. 

 

4. Onderzoek naar alternatieven voor de doding van het gewas door middel van 

glyfosaat 

Op termijn gaat glyfosaat hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. Dat zou dan ook het einde 

van deze bestrijdingsmethode betekenen. Wellicht zijn er alternatieven om het gewas 

te doden en hiermee vermeerdering te voorkomen. 

5. Onderzoek naar effecten op het volggewas 

Het is nog niet duidelijk of de effecten op de groei en opbrengst van het volggewas zijn 

zoals er verwacht mag worden, of dat deze effecten juist groter of kleiner zijn. Niet 

alleen de gemonsterde hoeveelheid aaltjes zegt namelijk over de bodemgezondheid, 

hier spelen veel meer factoren een rol. Deze factoren worden niet meegenomen 

wanneer alleen naar het effect van aaltjesreductie wordt gekeken. 
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6. Structurelere inzet tagetes tegen Pratylenchus Penetrans 

Uit de proef van afgelopen jaar blijkt dat met tagetes een goede reductie van de 

hoeveelheid Pratylenchus Penetrans is te behalen. In de proef in 2018 kwam dit helaas 

minder duidelijk naar voren. Toch zien we in de praktijk erg goede resultaten van 

tagetes. Over het algemeen kan er een goed gewas worden verbouwd op een besmet 

perceel met veel P. Penetrans, waar een goed geslaagde tagetes voor die teelt is 

verbouwd. In de praktijk komen we erg veel percelen tegen met valplekken 

veroorzaakt door P. Penetrans. Een goede tagetes verbouwen op deze percelen zou dit 

probleem voor een groot deel kunnen verhelpen. Het is in onze optiek dus belangrijk 

telers hiervan bewust te maken.  
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1. Proefschema 

 

 

Herhaling
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2. Teelt- en perceelsgegevens 

Teeltjaar 2019  

Proeftitel Bio Bodem Boost   

Regio Noord oost Nederland  

Locatie Beuling Eerste Exloërmond  

Perceel Plaats 15T  

Gewas Lokgewas aardappelen Zomergerst 

Ras Avarna Applaus 

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 Vaste tand cultivator 

Voorvrucht vorig jaar Zetmeelaardappelen  

Ras: Aveka 

 

Zaai-/pootdatum 14 mei 31 maart 

Zaaizaad-/pootgoedhoeveelheid 3 ton/ha 130 kg/ha 

Strookgrootte 3 x 79 m  

Aantal herhalingen 4  

Rijenafstand (cm) 30 cm 12,5 cm 

Organische bemesting nvt 

Stikstofbemesting 87 kg N uit NTS  

Kalibemesting 200 kg K uit Kalimix  

Onkruidbestrijding 29 mei 29 mei 

Vernietigen vanggewas 5 juli  

Schimmelbestrijding - Volgens praktijk 

Insectenbestrijding - - 

Oogstdatum - 15 augustus 

 

Gewas Tagetes  Bladrammenas 

Ras Patula  Doublet 

Hoofdgrondbewerking Spitten 

Zaai-/pootdatum 5 augustus 7 augustus 

Zaaizaadhoeveelheid 7 kg 30 kg 

Rijenafstand (cm) 12,5 cm 12,5 cm 

Bemesting Drijfmest  

 


