
het verschil betekenen tussen wel en niet aantonen van 
het aaltje. Dit wil niet zeggen dat ze in het volgende jaar 
geen schade veroorzaken. 

De schadedrempel voor wortelknobbelaaltjes is voor 
een aantal gewassen zo laag (1 – 10 aaltjes per 100ml 
grond) dat de weinige aaltjes die de winter overleven 
toch schade zullen veroorzaken. Kennis van de bemon-
steringsdatum is van belang om de populatiedichtheid 
bij het poten of zaaien van het nieuwe gewas te bereke-
nen en daarmee het risico op schade in te kunnen schat-
ten. NemaDecide berekent deze afname automatisch. 

Pratylenchus en Meloidogyne bevinden zich deels in de 
grond en deels in de wortel(resten). De mate waarin ze 
in de wortels voorkomen hangt af van de voorvrucht 
en het tijdstip van bemonstering. Alleen door een ana-
lyse inclusief incubatie van de wortelresten (organische 
fractie) krijgt u een compleet beeld van de aantallen van 
deze aaltjessoorten. 

Standaard versus intensief 

Waarin verschilt een standaardbemonstering van een 
intensieve bemonstering? De intensieve bemonstering 
wordt er op oppervlaktes tot maximaal 1 hectare bou-
wvoordiep bemonsterd. Vergeleken met een standaard-
bemonstering worden er ook veel meer, en soms ook 
grotere, steken genomen en wordt er dus meer grond 
verwerkt. De hele suspensie wordt geteld. De Melo-
intensieve bemonstering heeft een detectiekans van 
90% mits vóór 15 november uitgevoerd. De Pratylenchus 
bemonstering schat de populatiedichtheid met een lage 
variatie coëffi  ciënt en geeft daarmee een betrouwbaar 
beeld van de veldsituatie. 

Uit kostenoverweging wordt vaak gekozen voor het 
nemen van een mengmonster van een heel perceel. De 
gemeten aantallen zeggen dan echter niet zo veel meer. 
Is er een plek met hoge aantallen of is het hele perceel 
egaal laag besmet? En het is goed zich te realiseren dat 
de bemonsterde eenheid grond ook de eenheid wordt 
waarop maatregelen getroff en moeten worden. Een 
perceel in stroken laten bemonsteren geeft ook de mo-
gelijkheid om alleen op een besmette strook (plus afba-
kening) een alternatief ras of gewas te telen. 

B e m o n s t e r e n 
op aaltjes

Wanneer aaltjesschade eenmaal zichtbaar wordt, is het 
te laat om in te grijpen. Afkeuring, opbrengstschade, 
kwaliteitsverlies en exportbeperkingen gaan allemaal 
ten koste van het saldo. Voorkom verrassingen tijdens 
groei en oogst, door te zorgen dat de aaltjessituatie 
in uw perceel bekend is. De beste strategie voor uw 
aaltjesmanagement is het planmatig bemonsteren van 
uw percelen.

ProGemüse

Monsters nemen met de hand op het veld

In stroken bemonsteren heeft ook de voorkeur boven een 
blokkenbemonstering, omdat een aaltjes besmetting va-
nuit de introductie vooral in de bewerkingsrichting wordt 
verspreidt. Er ontstaan dus voornamelijk nieuwe kleine 
besmettingen in de bewerkingsrichting. Het is dus vanuit 
aaltjesmanagement praktischer om op de hele strook een 
alternatief ras of gewas te telen en daarmee de hele bes-
metting te behandelen dan een blok ergens in het perceel 
en de secundaire besmettingen ongemoeid te laten.

Monsters nemen met de quad tot 90 cm diepte 
(systeem van fa. Nietfeld)
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Dichtheidsbepaling

Voor Pratylenchus penetrans wordt een nieuwe 
bemonsteringsmethode ontwikkeld die de popu-
latiedichtheid nauwkeuriger kan bepalen op ge-
waspercelen – dus op oppervlakten van 1/3 tot 
1 hectare met dezelfde voorvrucht. Hiermee kan 
met grote nauwkeurigheid worden bepaald of de 
populatiedichtheid in uw perceel onder of boven de 
schadedrempel van peen of schorseneer ligt. De me-
thode wordt door het onderzoek beschouwd als een 
prototype gezien ze is gebaseerd op een nog gelimi-
teerde dataset aan gegevens. Deze methode is echter 
een sterke verbetering ten opzichte van het huidige 
onderzoek vrijlevende aaltjes en wordt in overleg 
met  de bemonsterende instanties uitgewerkt tot een 
praktische methode.

Bemonsteren voor 15 november!
Een intensieve bemonstering kan niet gedurende de 
hele periode tussen oogst van het gewas en de nieu-
we teelt in het voorjaar effectief worden uitgevoerd. 
Dit heeft te maken met de hoge sterfte van wortel-
knobbelaaltjes na de oogst en gedurende de winter-
maanden. Tot half november is de detectiekans op-
timaal. Na half november is al de helft van de aaltjes 
afgestorven. In het voorjaar is er nog geen 10 procent 
over. Bij de bemonstering van een besmetting kan dit 

Bemonsteren op aaltjes

Een goede bedrijfsvoering vraagt om een systematische 
inventarisatie van de aaltjes situatie over Uw hele bedrijf. 
De beste strategie hiervoor is het bemonsteren van ge-
waspercelen in het najaar, liefst voorafgaand aan een scha-
degevoelig gewas, zoals bijvoorbeeld peen. Dit om twee 
redenen. De aaltjesaantallen van niet-cyste vormende 
aaltjes zijn na de oogst het hoogst en dus nauwkeuriger te 
bepalen. Ten tweede geeft het tijdstip voldoende tijd om, 
mocht de uitslag van de aaltjesanalyse hier aanleiding toe 
geven, maatregelen te treffen. 
Het is niet nodig voor elk schadegevoelig gewas opnieuw 
te bemonsteren wanneer de situatie een keer goed is vast-
gesteld en het effect van de tussengewassen bekend is. 

Het hanteren van vaste monsterstroken biedt de moge-
lijkheid om in de loop der jaren per perceel de situatie te 
monitoren en de beheers strategie te evalueren.
Het interpreteren van aaltjesuitslagen is niet altijd een-
voudig. Bespreek de uitslagen daarom met uw adviseur 
en overleg welke maatregelen nodig zijn. Raadpleeg ook 
www.aaltjesschema.nl om te bekijken wat de aangetoon-
de aaltjes betekenen binnen uw bouwplan. Realiseert u 
zich goed dat elke bemonstering een steekproef is en dat 
de kans op het aantonen van schadelijke aaltjes afhanke-
lijk van de gebruikte methode.
 

Intensieve bemonstering 

Opsporing

Er zijn voor aardappelcysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes 
intensieve bemonsteringen op de markt. Een intensieve 
bemonstering zal een kleine besmetting met een hoge en 
bekende zekerheid opsporen. Er kan dan, bij besmetting, 
in het daarop volgende jaar, op een beperkt oppervlak 
een alternatief gewas/ras worden geteeld of lokaal een 
bestrijdingsmaatregel genomen worden. Het biedt ook 
de mogelijkheid om het besmette perceel/strook inclu-
sief afbakening als laatste te bewerken om zo verdere 
verspreiding van de aaltjes te voorkomen. Bovendien kan 
uw adviseur met de uitslagen van deze bemonsteringen 
en het programma NemaDecide,  www.nemadecide.com, 
scenariostudies uitvoeren die het effect van maatregelen, 
schade en detectiekansen van deze aaltjes met grote ze-
kerheid voorspellen.

Bij een Melo intensieve (MELO-I) bemonstering wordt 
op een oppervlakte van 1/3 tot maximaal 1 hectare bou-
wvoordiep bemonsterd voor 15 november. Vergeleken 
met een standaard bemonstering worden er veel meer 
steken genomen en wordt er veel meer grond verwerkt. 
De pakkans is hierdoor veel groter, namelijk 90% voor een 
besmetting die na een goede waard achterblijft.

In principe kan met deze methode ook elk ander niet- 
cystevormend aaltje beter worden opgespoord dan met 
de huidige methoden. Maar de mate van betrouwbaar-
heid is nog niet bekend. Bovendien is de toepasbaarheid 
hiervoor afhankelijk van de gebruikte techniek van de 
bemonsteraar. Vraag ernaar bij uw laboratorium. 

Monsters nemen van de bovengrond voor bepaling van cysten, 
tijdens het rijden (systeem van fa. Nietfeld) 

MELO-I* Pratylenchus penetrans

Doel Opsporing Dichtheid

Oppervlakte 1/3 ha 1/3 ha

Boortype 25 cm 25 cm

Monsterdiepte Bouwvoor Bouwvoor 

Aantal steken 16.5 70

Steekgrootte (cc) 40 17

Steekgrootte (g) 52 23

Rasterlengte (m) 20 4

Rasterbreedte (m) 10 5.5

Monstergrootte 660 cc 1240 cc

Opgespoeld (cc) 198 1240

Monster gespoeld 0.3 100%

Suspensie geteld 100% 100%

Incubatie Ja Ja

*Alle bemonsteraars bieden de MELO-I methode aan. Er zijn onderlinge 
verschillen in uitvoering. De opsporingskans is echter bij alle methoden 
hetzelfde. Let wel op de naam: MELO-I.


