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Gelukkig zijn de meeste aaltjes niet schadelijk 

voor planten. Ze leven van dood organisch mate-

riaal, schimmels en bacteriën. Slechts een klein 

deel van de nematoden kan schade veroorzaken. 

Deze hebben een beweegbare mondstekel waar-

mee ze het plantmateriaal kunnen aanprikken. 

Doordat ze zich voeden aan de plantwortels of 

het blad, raken planten verzwakt. De prikgaatjes 

dienen tevens als toegangspoort voor plantpa-

thogene bacteriën en schimmels om de plant te 

infecteren. Omdat nematoden zich nauwelijks 

actief kunnen verplaatsen, uit een aaltjesaantas-

ting zich pleksgewijs, in zogenaamde ‘valplek-

ken’. Deze plekken kunnen in grootte variëren 

van enkele planten tot enkele aren. Verspreiding 

over grotere afstanden gebeurt meestal via 

besmet plantmateriaal. 

Bloemabortie en bloemmisvorming

De meest schadelijke nematoden in de boomkwe-

kerij zijn de bladaaltjes, wortellesie-aaltjes en het 

wortelknobbelaaltje.

Het bladaaltje (Aphelenchoides) tast bladeren 

en blad- en bloemknoppen aan en komt voor in 

zowel de containerteelt als de vollegrondteelt. 

Het veroorzaakt bladvlekken die sterk begrensd 

zijn door de nerven. Dit komt doordat de nerven 

een barrière vormen waar de nematoden niet 

doorheen kunnen. Wanneer scheuten ernstig zijn 

aangetast, blijven deze in groei achter. Aantasting 

van bloemknoppen uit zich in bloemabortie of 

misvormde bloemen. Voor bladaaltjes gevoelige 

gewassen zijn onder meer Viburnum, Weigelia, 

Aaltjes, ook wel nematoden genoemd, komen in grote hoeveelheden over de hele wereld voor. In een hectare grond kunnen hon-

derden miljoenen nematoden voorkomen. Ze zijn klein van stuk, de meeste zijn korter dan 1 mm en met het blote oog niet te zien. 

Er bestaan wel 15.000 verschillende soorten nematoden.  
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Cornus, Lavendula en Ribes. Bij Lavendula zie je 

niet de door nerven begrensde plekken, maar het 

gewas gaat sterk krullen en de groei stagneert. 

De verspreiding van deze nematoden gaat voor-

namelijk door opspattend water. De nematoden 

worden van het ene blad naar het andere blad 

getransporteerd, waarna ze via de huidmondjes 

het blad binnentreden. Als er een waterfilm op 

het blad ligt, kunnen de nematoden zich hierin 

verplaatsten naar andere delen van het blad. 

Dit aaltje leeft voornamelijk op het blad. In de 

grond kunnen ze niet langer overleven dan drie 

maanden. De generatieduur is kort. Bij 18 graden 

Celsius kan na tien tot veertien dagen al een 

nieuwe generatie zijn ontstaan.

Penetratie van de wortels

Het wortellesie-aaltje (Pratylenchus) zorgt, zoals 

zijn naam al aangeeft, voor lesies op de wortels. 

Ze leven in de wortels en kunnen overleven en 

zich vermeerderen op afgestorven stukjes wortel 

in de grond. Soms leven ze vrij in de grond. Deze 

nematoden infecteren de wortels 3 tot 33 mm 

achter de wortelpunt. Hier prikken ze de cellen 

aan, waardoor er gaten in de celwand ontstaan. 

De nematode duwt zijn kop naar binnen en 

brengt een toxische stof in de wortels, waardoor 

de lesies ontstaan. Binnen zes tot twaalf uur is 

de penetratie van de wortel voltooid. Ze kunnen 

zich van cel tot cel door de wortel verplaatsen, 

maar kunnen de wortel ook weer verlaten en 

een andere wortel, eventueel van een andere 

plant, penetreren en infecteren. De generatieduur 

bedraagt zes tot acht weken.

Pratylenchus komt voornamelijk in vollegrondteel-

ten voor, in de containerteelt nauwelijks. Teelten 

op zandige gronden lopen het meeste risico 

aangetast te worden door Pratylenchus, maar 

ook in klei en lemige gronden komt hij voor. Hij 

heeft een grote waardplantenreeks, waaronder 

Berberis, Prunus, Pyrus, Acer, Fagus en Crataegus. 

Op coniferen kunnen deze aaltjes zich wel ver-

menigvuldigen, maar deze planten vertonen 

daarvan niet zo snel symptomen. De schade uit 

zich in zware groeiremming, tot wel 50 procent. 

Het wortelstelsel is dan slecht ontwikkeld en er 

zijn maar weinig haarwortels aanwezig. Tevens 

vertonen de wortels veel rotte plekken. Doordat 

de nematoden de wortels verwonden, krijgen 

plantpathogene bacteriën en schimmels de kans 

om de plant te infecteren. Een schimmel die 

vaak in combinatie voorkomt met Pratylenchus is 

Verticillium. Deze schimmel verstopt de transport-

vaten, waardoor verwelking ontstaat.

Nematoden met quarantainestatus

Van het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne) 

komen diverse soorten voor in de boomkwekerij, 

waaronder enkele quarantainesoorten (M. chi-

toodi en M. falax). Ze leven in de plant, doch de 

eizak kan ook vrij in de grond voorkomen. Omdat 

de nematoden ook in de schors van onder-

grondse plantdelen voorkomen, kunnen ze zich 

ook verspreiden via wortelloos plantmateriaal. Ze 

veroorzaken knobbels op de wortels die de sap-

stroom afknijpen. Dit uit zich in groeiremming. 

Voor Meloidogyne gevoelige boomkwekerijge-

wassen zijn Roos, Vinca, Clematis en Berberis, 

maar ook veel vaste planten behoren tot de 

waardplantenreeks. Bij export geldt de verplich-

ting dat het materiaal vrij is van Meloidogyne. 

Het aardappelcystenaaltje (Globodera rostochien-

si) is de veroorzaker van aardappelmoeheid. Voor 

boomkwekerijgewassen is dit aaltje niet schade-

lijk, maar toch moet het de aandacht hebben van 

alle boomkwekers. Het is een quarantaine-orga-

nisme en om de export te beschermen is de teelt 

van boomkwekerijgewassen en vaste planten 

alleen toegestaan op percelen die officieel vrij van 

aardappelcystenaaltje zijn verklaard.

Door het perceel een 

seizoen braak te laten liggen, 

neemt het aantal aaltjes in 

de bodem af

Teelten op zandige gronden 

lopen het meeste risico 

aangetast te worden door 

Pratylenchus

Het is belangrijk dat een grondmonster op de juiste wijze en diepte wordt gestoken.

Ziekten & plagen
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Voorkómen van aaltjes 

Een perceel dat geïnfecteerd is met aaltjes is las-

tig aaltjesvrij te krijgen. Er zijn weinig toegelaten 

middelen. Bovendien is de bodem ‘oneindig’, 

waardoor er zich altijd aaltjes onder de behan-

delde diepte kunnen ophouden. Voorkomen 

is altijd veel beter dan genezen. Start daarom 

altijd op een aaltjesvrij perceel met aaltjesvrij uit-

gangsmateriaal. Pas indien mogelijk regelmatig 

vruchtwisseling toe. Tussendoor een teelt van het 

laagblijvende afrikaantje Tagetes patula kan met 

name de populatie van Pratylenchus flink onder-

drukken. Deze bestrijding kan oplopen tot wel 

90 procent. Tagetes heeft als nadeel dat het erg 

vorstgevoelig is. Zaaien voor half mei houdt dus 

een flink risico in. De teeltduur bedraagt mini-

maal drie maanden, zodat omstreeks september 

kan worden geplant. Let er bij het onderwerken 

van het loof op dat dit niet te diep gebeurt, want 

dit zou de dieper gelegen aaltjes juist naar boven 

halen. Omdat aaltjes zich ook kunnen vermeer-

deren op onkruid is onkruidbestrijding essentieel. 

Houd daarbij wel rekening met Tagetes. Een 

behandeling met bijvoorbeeld Goltix (metamitron) 

kan een dag of tien na het zaaien, als Tagetes het 

tweede bladstadium heeft bereikt. Herhaal deze 

behandeling tien dagen later.

Biologische grondontsmetting

Door het perceel een seizoen braak te laten lig-

gen, neemt het aantal aaltjes in de bodem af, 

gewoon omdat deze dan onvoldoende voed-

sel hebben. Een alternatief voor braak liggen is 

een teelt van Japanse haver als groenbemester. 

Omdat nematoden dit gewas niet lekker vinden, 

sterven ze de hongerdood. 

Een goede bodemstructuur geeft een sterk gewas 

en een gezond bodemleven, waardoor gewassen 

minder vatbaar zijn voor aaltjes en plantpatho-

gene bodemschimmels. Planten kunnen hierdoor 

een aanval vanuit deze hoek beter weerstaan.  

Biologische grondontsmetting is een andere 

mogelijkheid om de aaltjesdruk te verminderen. 

Daartoe wordt een grote hoeveelheid vers groen 

materiaal, zoals groenbemester of gewasresten, 

ondergewerkt in de teeltlaag en daarna afgedekt 

met plastic. De gewasresten gaan dan rotten en 

dit gaat ten koste van de zuurstof in de grond. 

Door de anaerobe (zuurstofloze) omgeving kun-

nen de aaltjes, maar ook de bodemschimmels, 

niet overleven. Kies hiervoor wel een goed tijdstip 

uit, want voor een goede vertering van het plant-

materiaal dient de bodemtemperatuur ten minste 

tien graden te zijn. Chemische middelen tegen 

aaltjes zijn nauwelijks voorhanden. Vydate (oxa-

myl) kan wel wat helpen. Het doodt de aaltjes 

niet, maar beperkt wel de groeiremming van het 

gewas. Ook Biomass sugar kan een bijdrage aan 

de aaltjesbeheersing leveren. Het is een middel 

dat uit suikerriet wordt gewonnen en als plant- 

en wortelversterker op de markt wordt gebracht, 

maar een neveneffect heeft op aaltjes. 

Perceelbemonstering

Om niet voor verrassingen komen te staan, is het 

verstandig om een perceel regelmatig te bemon-

steren en te laten controleren op aaltjes. De beste 

periode hiervoor is het najaar, maar ook vlak voor 

een nieuwe teelt is het verstandig een monster 

op aaltjes te laten onderzoeken. Het is daarbij 

wel essentieel dat het monster op de juiste wijze 

gestoken wordt. Per hectare moeten minimaal 40 

steken grond genomen worden, verspreid over 

het perceel. Omdat de nematoden zich meestal 

plaatselijk ophouden, moeten verdachte plekken 

hierbij zeker worden meegenomen. Als er geen 

verdachte plekken zijn, zorgt een goede verde-

ling van de steken ervoor dat de kans dat een 

eventuele aaltjesplek wordt overgeslagen nihil 

is. De steekdiepte is afhankelijk van het gewas. 

Het monster moet komen van de zone rond de 

wortels. De adviseurs van Relab den Haan kun-

nen u adviseren over het goed nemen van een 

grondmonster. Nog beter is het het monster door 

de monsternemer van Relab den Haan te laten 

steken. Dan weet u zeker dat het op de juiste 

wijze gebeurt en dat de resultaten dus betrouw-

baar zijn. 

Via opwaartse waterdruk worden de aaltjes uit het 
grondmonster gespoeld en opgevangen op een filter. 
Daar kruipen ze doorheen en ze verzamelen zich in het 
water in het schaaltje. 
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