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Achtergrond 

Sinds begin deze eeuw is de problematiek van M. chitwoodi/fallax voor de pootgoedteelt van 

toenemend belang. Het organisme heeft eind vorige eeuw de quarantainestatus gekregen in 

de EU en er werd een quarantainebeleid ingevoerd in elke lidstaat.  

 

Omdat M. chitwoodi nu een quarantaine organisme is, heeft een pootaardappelteler direct te 

maken met maatregelen vanuit de NVWA, gericht op het tegengaan van verspreiding van M. 

chitwoodi/fallax en afbakenen van de gebieden waarin M. chitwoodi/fallax gevonden is. Het 

nationale fytosanitaire beleid betekent dat na een officiële vondst door de NVWA een 

denkbeeldige straal van 1 kilometer daaromheen getrokken wordt. Voor een periode van een 

jaar is binnen deze cirkelgebieden een knolbemonstering verplicht, voordat pootaardappelen 

in de handel mogen worden gebracht. Het onderzoek naar M. chitwoodi en M.  fallax in die 

cirkelgebieden wordt uitgevoerd met behulp van de ‘PCR techniek' en bevestigd door een 

visuele beoordeling. 

 

Er is relatief nog weinig bekend over de vrij-levende alen en welke maatregelen effectief zijn 

om verspreiding en schade te voorkomen. Om die reden heeft de sector een doelgericht 

Plan van Aanpak M. chitwoodi/fallax ingericht voor onderzoek, validatie van praktische 

beheers methoden en een communicatieprogramma voor de periode 2017 tot en met 2020.  

 

 

Doelstelling 

Doelstelling van het Plan van Aanpak M. chitwoodi/fallax is om verdere verspreiding en 

ontwikkeling van M. chitwoodi/fallax te voorkomen en continuïteit van de pootgoedteelt te 

borgen.  

 

De activiteiten van het Plan van Aanpak Mcf zijn in gang gezet op maandag 11 december 

2017 en zullen doorlopen tot en met de maand november van het jaar 2020. Er wordt een 

jaarlijkse programmering opgesteld door de stuurgroep. De begroting is opgesteld exclusief 

btw. Op basis van de door de stuurgroep te presenteren voortgangsrapportage kan de sectie 



teelt van de BO Akkerbouw in het najaar van 2020 eventueel besluiten om het Plan van 

Aanpak met één of enkele jaren te verlengen. 

 

 

Activiteiten en resultaten 

De activiteiten worden in chronologische volgorde van initiatie besproken. Het nummer van 

de activiteit correspondeert met het nummer in de meerjarige begroting. Door deze vorm van 

presenteren blijft het totaalbeeld van het Plan van Aanpak behouden. Van de afgeronde 

activiteiten zullen minder uitvoeringsdetails worden gepresenteerd in dit actuele document, 

die zijn immers in eerdere versies aan bod gekomen. Dit is een werkdocument waarin per 

activiteit de actuele ontwikkelingen en/of eindresultaten worden benoemd.  

 

De stuurgroep heeft de programmering voor het jaar 2018/19 vorm gegeven op basis van 

een uitgebreid koepelplan van Wageningen UR. Keuzes voor onderzoeksprioriteiten zijn 

gemaakt en balans in bestedingen is gezocht. In vergelijking met andere aaltjesproblemen 

zoals AM is de kennis van Meloidogyne spp. relatief nog beperkt. Prioriteit wordt daarom 

gegeven aan de ontwikkeling van van fundamentele basiskennis, die van belang is voor de 

teelt van (poot)aardappelen. Op basis van voortschrijdend inzicht en de resultaten van de 

proefnemingen 2018/19 is de programmering voor het jaar 2020 vorm gegeven.  

 

1. Waardplantonderzoek  

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de waardplantstatus van belangrijke gewassen 

en rassen voor Meloidogyne chitwoodi. Op basis van deze kennis kan een teler gericht zijn 

gewas- en/of rassenkeuze maken en zo op besmette percelen een “veilige” gewasrotatie 

opstellen. Wanneer een Mcf besmetting door een gerichte gewas/ras-keuze kan worden 

teruggedrongen, wordt (kwaliteit)schade in een gevoelig volggewas voorkomen of beperkt tot 

een acceptabel niveau. Op basis van kennis over de waardplantstatus van gewassen kan 

een betere inschatting worden gemaakt op het risico van schade in een volggewas en 

onverwachte opbrengst- of kwaliteitsverliezen voorkomen.  

 

In dit driejarige project zullen in twee veldproeven de waardplantstatus van 20 tot 25 

belangrijke gewassen/rassen worden getoetst. In overleg met de sector is de lijst met toets-

gewassen/rassen worden opgesteld. In zuidoost Nederland en Noord Holland/ Noord Oost 

Polder zullen geschikte percelen, met een natuurlijke M. chitwoodi besmetting, worden 

gezocht. Het jaar voorafgaand aan het waardplantgeschiktheid-onderzoek worden deze 

percelen voorbereid door met twee verschillende voorvruchten of twee groeiduren van één 

gewas besmettingsniveaus aan te leggen. Dit is nodig om de “maximale” populatiedichtheid 

te kunnen bepalen. In het hierop volgende jaar worden op dit perceel de verschillende 

gewassen/rassen geteeld waarbij direct voorafgaand en na het beëindigen van de teelt de M. 

chitwoodi besmetting (per veldje) wordt bepaald.  

 

De totale kosten voor drie jaar zijn begroot op € 249.780. Dit onderzoek is ingediend als PPS 

en gehonoreerd, waardoor nu meer onderzoek mogelijk is dan oorspronkelijk voorzien. Na 

overleg met de kwekers is een aantal mengsels voor groenbemesters toegevoegd aan de 

waardplantenreeks. De aanleg en ontwikkeling van de proefvelden verliep buitengewoon 

goed en waarnemingen verlopen volgens planning.  

 

2. Inundatie bestrijdingsstrategie  

Teelt van hoogwaardig uitgangsmateriaal is een belangrijke bron van inkomsten voor de 

agrarische sector in Nederland. De totale export van bijvoorbeeld aardappelpootgoed 

bedroeg in 2014 ca. 500 miljoen euro (CBS). Vereiste is dat de gronden waarop deze 



gewassen worden geteeld, vrij zijn van bodemziekten en plagen die een quarantaine status 

hebben. In geval van besmetting met ‘een Q’ wordt de teelt van uitgangsmateriaal 

onmogelijk. Voor de aardappelteelt zijn aardappelmoeheid (met name Globodera pallida), 

stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) en het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) 

de belangrijkste ‘stoorzenders’. Met name M.chitwoodi heeft een grote impact voor de 

pootgoedsector doordat bij een aangetoonde besmetting in een partij pootgoed de percelen 

binnen een cirkel van een kilometer onder verscherpte controle komen. Besmette partijen 

verliezen hun pootgoedstatus en daarmee een groot deel van hun waarde. 

 

Bestrijding door chemische grondontsmetting is wegens verscherpte regelgeving en verbod 

van middelen amper mogelijk en ook technisch niet afdoende. Bij een lage restbesmetting 

raken de nieuwe knollen al weer besmet. Het onderwater zetten van percelen lijkt perspectief 

te bieden. Deze methode wordt in de bollenteelt al vele jaren ingezet ter bestrijding van het 

tulpenstengelaaltje. Wanneer deze methode aantoonbaar werkt tegen M. chitwoodi is er een 

basis om de besmettingen binnen een cirkel te saneren en de verscherpte controle van het 

geïnundeerde perceel op te heffen. Er is hier een parallel met de regelgeving voor de 

beheersing van aardappelmoeheid waar inundatie op basis van onderzoek is erkend als 

officiële maatregel om besmette percelen te behandelen en weer geschikt te maken voor de 

teelt van uitgangsmateriaal. 

 

Doel van het project is het bepalen van de bestrijdingsefficiëntie van inundatie voor M. 

chitwoodi en het vaststellen van criteria voor het effectief uitvoeren van inundatie van besmet 

land. Wanneer inundatie M. chitwoodi effectief bestrijdt, wordt veel areaal niet alleen weer 

geschikt van pootaardappel maar ook voor ander uitgangsmateriaal zoals bloembollen en 

vaste planten. Daarnaast is er dan geen risico meer voor schade aan peen en schorseneren. 

Internationaal wordt onze positie als exporteur van landbouwproducten versterkt als wij 

percelen vrij kunnen maken en houden van deze bodemplaag/dit Q-organisme. 

 

De kosten voor dit project zijn begroot op € 165.629 voor drie jaar. Demonstratieproeven zijn 

in 2019 succesvol afgerond. De belangstelling van de praktijk is groot en goede inleidingen 

op sectorbijeenkomsten zijn georganiseerd. Het onderwerp is bovendien uitgebreid aan de 

orde gesteld in videodocumenten, die het Plan van Aanpak Mcf heeft laten maken.  

 

De inundatie lijkt een goede werking te hebben op meerdere schadelijke organismen. En er 

worden dan ook toepassingen ontwikkeld in het kader van een geïntegreerde aanpak voor 

AM en stengelalen.  

 

3. Vestiging en verspreiding binnen perceel 

Het maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, heeft een brede waardplanten-reeks 

en kan meerdere generaties per jaar vormen. Omdat bronnen van verspreiding bijna altijd 

aanwezig zijn, zou mogen worden verwacht dat een besmetting zich snel zou uitbreiden. In 

de praktijk blijken percelen echter zelden van voor tot achter te zijn besmet. Dit grillige 

voorkomen van het aaltje roept een aantal vragen op. Wat zijn omstandigheden waarbij M. 

chitwoodi zich gemakkelijk kan vermeerderen of verspreiden? Zijn er soms natuurlijke 

vijanden die verspreiding of vermeerdering verminderen? 

 

Doelstelling: Ten eerste het bepalen van de vestiging en mate van verspreiding van het M. 

chitwoodi binnen een perceel in een 1 op 3 bouwplan met consumptieaardappelen. Ten 

tweede het zoeken naar relaties tussen (a)biotische factoren op de vermeerdering en het 

uitzieken van het maïswortelknobbelaaltje. 

 



Dit onderzoek werd op initiatief van de landelijke werkgroep M. chitwoodi uitgevoerd en 

gefinancierd door het PA. Het onderzoek werd niet afgerond, omdat de wet op de PBO’s 

werd ingetrokken door de overheid. Het resterende deel wordt voorgesteld uit te voeren in 

het kader van het PvA Mcf. De kosten daarvan zijn begroot op € 81.900 voor de periode van 

twee jaar.  

 

Begin 2020 zijn de eerste nieuwe meetresultaten geanalyseerd. Er lijkt nog geen duidelijke 

lijn waar te nemen, waarom Mcf zich in een bepaalde hoek van het perceel vestigt en zich 

niet naar andere delen verspreidt met de grondbewerkingsrichting bijvoorbeeld. Wel is het 

opvallend dat er grote besmettingsniveauverschillen naast elkaar bestaan. De oorzaak is nog 

niet duidelijk, maar grote verschillen bieden wel aanknopingspunten voor verdere analyses. 

Een voorstel voor 2020 wordt uitgewerkt binnen de kaders van de vastgestelde begroting. 

Daarvoor wordt € 25.000 gereserveerd.  

 

4. Saneren M. chitwoodi en M. fallax in aardappel pootgoed met de CATT techniek 

(Controlled Atmosphere Temperature Treatment) WUR-AGV heeft onderzoek gedaan naar 

de bestrijding van het aaltje Meloidogyne hapla in aardbeiplanten. Als M. hapla in 

aardbeiplanten bij de keuring wordt gevonden, wordt dit (EE en E) plantmateriaal afgekeurd. 

Met de CATT techniek wordt M. hapla in aardbeiplanten voor vrijwel 100 procent bestreden, 

zonder verlies van plantkwaliteit. Er is eind 2011 een kleine, oriënterende pilotproef gedaan 

met aardappelknollen die besmet waren met M. chitwoodi. Daarbij is dezelfde CATT 

behandeling als die bij aardbeiplanten en M. hapla uitgevoerd. Hierbij werd M. chitwoodi voor 

99 procent gedood. Door de CATT techniek specifiek te maken voor aardappel en M. 

chitwoodi, mag verwacht worden dat dit bestrijdingspercentage nog kan worden verhoogd. 

 

Doel van dit project is om de CATT door te ontwikkelen tot een saneringsmethode waarbij 

met behoud van pootgoedkwaliteit knollen vrijgemaakt worden van een besmetting met 

Meloidogyne chitwoodi en/of fallax. 

 

De kosten voor dit project zijn begroot op maximaal € 75.000. De eerste beproevingen 

bevestigden dat een verhoogde temperatuur een dodend effect heeft op Mvf, echter de 

vitaliteit van het pootgoed werd ook ernstig nadelig beïnvloed. In een vervolgtoets werd 

aangetoond dat een aangepast temperatuur en behandelingsduur ook een dodend effect op 

Mcf had, en dat voor sommige rassen de nadelige gevolgen op de vitaliteit van het pootgoed 

beperkt bleven. De stuurgroep heeft besloten om in 2020 een vervolg op de proefnemingen 

te laten uitvoeren. Combinaties van temperatuur-tijdsduur behandeling worden verder 

gefinetuned.  

 

5. Resistentie in bietenrassen  

Meloidogyne chitwoodi en M. fallax zijn een probleem voor de Nederlandse akkerbouw. Er 

zijn effectieve maatregelen nodig om deze aaltjessoorten binnen het bouwplan onder 

controle te krijgen. Een kweker van nieuwe bietenrassen heeft mogelijk resistentie weten in 

te kruisen in zijn bietenlijnen tegen deze Q aaltjessoorten. Behalve tegen deze Q soorten 

zou de resistentie ook werkzaam zijn tegen M. hapla en M. naasi.    

 

Het doel van het project is het meten van de vermeerdering van M. chitwoodi op een aantal 

nieuwe lijnen suikerbieten. Wanneer de resistentie succesvol blijkt, kan in een vervolg de 

effectiviteit op M. fallax, M. hapla en M. naasi worden onderzocht.  

 

De kosten voor dit project zijn begroot op € 26.000 waarin het Plan van Aanpak Mcf voor 

50% participeert: € 13.000. Uiteindelijk wordt er een ras getoetst en begroot op € 6.500. 



 

Het resistente bieten ras toonde in de potproef een zeer hoog niveau van resistentie tegen 

M. chitwoodi. De vermeerdering van M. chitwoodi op dit bieten ras, in deze potproef is erg 

laag en maar 0.13% van de maximale vermeerdering op het gangbare bieten ras. Een ras 

met zo’n hoog niveau van resistentie is een waardevolle aanvulling op de mogelijkheden om 

beheersmaatregelen voor M. chitwoodi in het bouwplan. Een resistent cultuurgewas met zo’n 

hoog aandeel in de Nederlandse akkerbouw rotatie betekent dat de teler met behoud van 

opbrengst M. chitwoodi kan bestrijden. Deze bieten als voorvrucht leveren een veel betere 

uitgangssituatie op voor de volgteelt dan de gangbare rassen. 

 

Wanneer er op besmet areaal een dergelijk resistente biet zou worden geteeld wordt de kans 

op afkeuring van de volgteelt aanzienlijk verkleind. Telers, zullen deze rassen gaan inzetten 

om besmettingen te saneren. Niet alleen aardappelen maar ook schadegevoelige gewassen 

als erwten, peen en schorseneren kunnen profiteren van deze nieuwe ontwikkeling 

De positieve resultaten van deze potproef zullen in een veldproef gevalideerd moeten 

worden. Inmiddels is daartoe het initiatief genomen en is het ras in 2019 opgenomen in een 

veldtoetsing, gefinancierd door de BO Akkerbouw (PPS Slimme bouwplannen) en het 

veredelingsbedrijf. 

 

De kweker heeft gevraagd om de resultaten nog niet wereldkundig te maken. Eerst wil hij de 

resistentieclaim laten erkennen. Hij verwacht dat het ras volgend jaar (2021) op de markt zal 

verschijnen. Het onderzoek is op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgevoerd en er zijn 

daarom waarschijnlijk geen problemen met de erkenning door IRS. 

 

6. Virulentiespectrum Nederlandse Meloidogyne chitwoodi populaties 

De aanwezigheid van M. chitwoodi belemmert telers in de keuze van hun gewassen, levert 

grote risico’s op voor schade (peen, schorseneren, erwten, aardappel) en belemmert de 

verhuur/huur van land voor de teelt van uitgangsmateriaal. Gebaseerd op het door WUR 

geleide Europese project Dream worden er nu resistente aardappel- en bladrammenas 

rassen ontwikkeld. Resistente rassen zullen net als bij aardappelmoeheid een cruciale rol 

gaan spelen in de beheersing van deze Q nematode. 

 

In het kader van de PPS MeloResist o.l.v. de NAO wordt een toetsingsmethode voor 

resistentiemeting ontwikkeld en wordt de effectiviteit van de geselecteerde resistenties in 

2016 in het veld gevalideerd. Hiermee wordt MeloResist afgesloten. 

 

Voor het onderzoek naar de resistentie van de geniteurs is gebruik gemaakt van de 

standaard M. chitwoodi populatie afkomstig van het proefveld Smakt – ter beschikking 

gesteld door PPO – en sinds jaren de populatie die in Nederland als toetspopulatie wordt 

gebruikt. De vraag is of deze ‘Smakt’ populatie representatief is voor alle besmette regio’s in 

Nederland. Is er, net als bij het aardappel-cysteaaltjes, sprake van een breed spectrum van 

virulentie en moeten we een andere populatie kiezen waarmee men het overgrote deel van 

de virulentie afdekt, analoog aan de E400 of ‘Rookmaker’ populatie voor AM in 1990. 

 

Doel van het project is de selectie van de juiste M. chitwoodi populatie voor de nieuwe 

resistentietoets. En als nevenproduct inzicht of de in ontwikkeling zijnde resistente 

aardappelcultivars effectief zijn in de beheersing van de in Nederland voorkomende M. 

chitwoodi populaties. 

 



De kosten voor dit onderzoek ten laste van de BO Akkerbouw worden begroot op maximaal 

€ 112.500 voor de periode 2018-20 in 50/50 verhouding met de NVWA. Voorwaarde is dat 

de NVWA participeert en voor de andere 50% (€ 112.500) borg staat.  

 

7. Mcf bodem kwaliteitsplan  

Voorgesteld wordt dat de stuurgroep van het Plan van Aanpak Mcf een activiteit onderneemt 

om op basis van de proefnemingen in 2018 en de actuele stand van zaken en kennis over 

Mcf een pilot te doen om alle kennis die er is voor de beheersing in het veld te integreren in 

een systeembenadering. In kringen van de WUR wordt dat wel een bodem kwaliteitsplan 

genoemd. Centraal staat Mcf, maar andere zaken als AM, de bodemweerbaarheid, -

vruchtbaarheid, andere bodemziekten, etc. worden meegenomen.  

 

Het is de bedoeling om een 10-tal probleempercelen in het land te selecteren en een 

bodemonderzoek uit te voeren (mogelijk is dat in sommige gevallen al gedaan). Op basis 

daarvan wordt een goed onderbouwd advies over het gebruik voor de komende jaren (5) op 

te stellen, inclusief teelten (rotatie), vanggewassen, groenbemesters, rassenkeuzes, 

perceelmanagement etc. Het gaat om praktijkpercelen en het advies zal tot stand moeten 

komen in overleg met de teler, hij/zij zal immers het advies de komende jaren moeten 

opvolgen. Om het effect te meten, is het van belang om ook een monitoringsplan op te 

stellen, inclusief gewasopbrengsten, voor elk perceel.  

 

Het protocol voor het opstellen van een BKP is in de herfst van 2019 door de PPS Beter 

Bodem Beheer opgeleverd. Op basis daarvan zullen deskundigen voor individuele percelen 

een BKP kunnen opstellen gerelateerd aan de gebruiksvisie van de teler/eigenaar van het 

perceel. De stuurgroep van het PvA Mcf heeft de WUR gevraagd om in overleg met een 

vijftal verschillende organisaties erf-betreders elk met twee percelen, een programma op te 

stellen om in 2020 te komen tot 10 BKP’s voor probleempercelen met een Mcf focus. Elk van 

de BKP’s zal een looptijd kennen van vijf jaar, waarvan de eerste twee jaar in het kader van 

dit project worden begeleid. Het wenselijke vervolg zal in 2021 worden geanalyseerd.  

 

8. Filmdocumenten  

Er wordt een aantal filmdocumenten ontwikkeld om ervaring op te doen en het effect te 

kunnen inschatten op de bewustwording en kennisverspreiding over Mcf. Het voorstel is om 

daar in 2019 € 25.000 voor te reserveren in de begroting van het PvA Mcf.  

Onderwerpen voor de serie documenten zijn: 1) wat is M. chitwoodi/fallax, 2) bemonsteren, 

3) bouwplan, 4) instructie inundatie, 5) afronding inundatie, resultaten project. 

 

Het communicatiebureau ‘Boerentaal’ heeft de scriptuitwerking en coördinatie van de 

productie van de videodocumenten uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep PvA Mcf. Dat 

heeft geresulteerd in een aantal filmdocumenten die gebruikt kunnen worden in de 

voorlichting over Mcf.  

 

Onderstaand de linkjes naar de aangepaste en nieuwe video’s: 
 

Video teaser 
https://youtu.be/p6NTf2YUJQk 
 
Video 1 Waarom Mcf aanpakken? 
https://youtu.be/9Xro3WmEBkU 
 

https://youtu.be/p6NTf2YUJQk
https://youtu.be/9Xro3WmEBkU


Video 2 Kenmerken van deze aaltjes 
https://youtu.be/GOlmMH24suY 
 
Video 3 Hoe kunnen teles Mcf beheersen en bestrijden? 
https://youtu.be/6mruQ54V1as 
 
Video 4 Bemonsteren, waarom en hoe? 
https://youtu.be/RPtcBvzPy5o 
 
Video 5 Gebruik NemaDecide en aaltjesschema 
https://youtu.be/ph__6HQrkfg 
 
Video 6 Toepassen van groenbemesters 
https://youtu.be/OL2y3CmRK8s 
 
Video 7 Wat is inundatie en waar is het mogelijk? 
https://youtu.be/FGhDfSh9ijI 
 
Video 8  De praktijk: Wat is belangrijk voorafgaand aan inunderen? 
https://youtu.be/f574J0tWlbM 
 

9. Fysische knolbehandeling  

Besmettingen van plantmateriaal met sommige ziekteverwekkers of plaagorganismen zijn 

soms onvermijdelijk. Als plantmateriaal éénmaal besmet is, dan is er een mogelijkheid om 

schade te voorkomen door behandeling met chemische, biologische of fysische 

bestrijdingsmethoden. Fysische methoden hebben als belangrijk voordeel dat de werking 

niet afhankelijk is van een levend organisme, er geen residuen achterblijven en ook dat er 

geen (kostbare) registratie van middelen nodig is. Fysische behandelingsmethoden zullen 

belangrijker worden door het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Met 

fysische behandeling van aardappelknollen en peen zijn al bemoedigende resultaten 

geboekt. Zo resulteerde behandeling van aardappelpootgoed met stoom in een sterke 

reductie van een aantal bacterie- en schimmelziekten zonder dat dit de vitaliteit van het 

pootgoed aantastte (Afek et al., 2010). De effecten van de behandeling waren zelfs in de 

dochterknollen meetbaar. Ook bij de behandeling van zaaizaad van granen met stoom zijn 

goede ervaringen opgedaan en de gebruikte ThermoSeed technologie bleek in de praktijk 

goed op te schalen. Behandeling met fysische methoden leidt tot (gedeeltelijke) sterilisatie 

van oppervlakten hetgeen potentieel een mogelijkheid biedt tot behandelingen met micro-

organismen die de weerbaarheid van het plantmateriaal kunnen verhogen. 

 

In dit project worden bestaande en nieuwe fysische methoden beproefd voor de behandeling 

van pootaardappelknollen. Verwacht wordt dat de verkregen kennis ook toepasbaar zal zijn 

voor de behandeling van wortels, knollen en bollen van andere open teelten, zoals wortel, ui 

en bloembollen. Het eerste jaar van het project wordt gezien als een voorstudie waarbij de 

mogelijkheden via inventarisaties, literatuurstudie en pilot experimenten in kaart worden 

gebracht. In het tweede en derde jaar worden de behandelingsmethoden geoptimaliseerd. In 

het vierde jaar wordt de mogelijkheid voor opschaling van de geselecteerde methodiek 

onderzocht. 

 

Dit project past binnen het thema Vitaal Gewas en Actieplan Plantgezondheid van BO 

Akkerbouw. De stuurgroep Plan van Aanpak Mcf constateert dat er wellicht ook een effect is 

https://youtu.be/GOlmMH24suY
https://youtu.be/6mruQ54V1as
https://youtu.be/RPtcBvzPy5o
https://youtu.be/ph__6HQrkfg
https://youtu.be/OL2y3CmRK8s
https://youtu.be/FGhDfSh9ijI
https://youtu.be/f574J0tWlbM


op Mcf en na enige discussie wordt besloten dat het volgen van dit soort nieuwe niet-

chemische technieken een kleine bijdrage (€ 10.000,-) rechtvaardigt. 

 

Begin 2020 is de literatuurstudie opgeleverd. Het rapport zal de komende maanden grondig 

geanalyseerd worden. Een eerste scan geeft de indruk dat de CATT behandeling eventueel 

mogelijkheden zou kunnen bieden. Proefnemingen met CATT behandelingen worden in het 

kader van het Plan van Aanpak Mcf gefinetuned. Eventuele aanvullende methoden zullen 

nader worden geanalyseerd.  

 

 

Communicatie en organisatie  

Brainstormsessie M. chitwoodi/fallax interventie strategieën  

Op initiatief van de stuurgroep Plan van Aanpak wordt een brainstormsessie te Nijkerk 

georganiseerd. Er zullen interventie strategieën worden benoemd, die op merites zullen 

worden beoordeeld om in de programmering van het Plan van Aanpak M. chitwoodi/fallax 

opgenomen te worden. Belangrijke ‘bijvangst’ van de brainstormsessie is dat diverse partijen 

gezamenlijk hetzelfde probleem onderkennen en de bereidheid uiten, om ook gezamenlijk 

activiteiten te ontwikkelen om het strategische doel van het Plan van Aanpak Mcf te 

bereiken. De kosten voor de workshop, procesbegeleiding in rapportage worden begroot op 

€ 7.500.   

 

Organisatie  

De stuurgroep van het Plan van Aanpak Mcf is compleet en bestaat uit leden van NAV, PVM 

en LTO. De stuurgroep wordt geadviseerd door Agrifirm, NAO de Wur en Agrico. Het 

secretariaat van het Plan van Aanpak Mcf wordt uitgevoerd door LTO Noord en voor 

specifieke kennisvraagstukken is een consultancy begroting van maximaal € 10.000 

gereserveerd.   

 

 

Nijkerk  

4 februari 2020  

 

 

 



Begroting  
 

No.  Project  2018 2019 2020 2021 TOTAAL 

begroot 

Onderzoek en kennisontwikkeling  

1 Waardplanten  16.660 123.190 109.930  249.780 

2 Inundatie  91.859 45.754 28.016  165.629 

3 Vestiging en 

verspreiding 

binnen perceel 

 

 

3.900 25.000 53.000 81.900 

4 CATT 75.000    75.000 

5 Resistentie 

suikerbietrassen  

6.500    6.500 

6 Melovir 37.500 37.500 37.500  112.500 

7 Mcf bodem 

kwaliteitsplan   

 50.000   50.000 

8 Filmdocumenten   25.000   25.000 

9 Fysische 

behandeling  

 10.000    

Communicatie en organisatie  

a Brainstromsessie  7.500    7.500 

b Actualisatie Mcf 

brochure  

     

c Advies 10.000 10.000 10.000  30.000 

d Projectleiding  10.000 10.000 10.000  30.000 

e Bestuur en 

vergaderkosten  

8.000 8.000 8.000  24.000 

 TOTAAL 263.019 323.344 228.446 53.000 867.809 

 

Totale begroting: € 1.210.000 exclusief btw voor de periode 2017 – 2021.  


