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AM: hoe houden we het beheersbaar?  
 
 
Aardappelmoeheid (AM) veroorzaakt opbrengstschade. Vooral dankzij hoogresistente 
rassen is het probleem lange tijd beheersbaar geweest. Maar de laatste jaren ontwikkelen 
zich virulentere populaties. Daardoor werken de resistenties van de huidige rassen soms 
minder goed dan voorheen. Dat is een serieuze bedreiging voor de (zetmeel)aardappelteelt 
en voor het rendement van de teelt. Het vraagt gerichte actie om de situatie beheersbaar te 
kunnen houden. Dat is de aanleiding om een AM-bedrijfsstrategie te formuleren. 
 
Dit document is bedoeld om telers handvatten te geven bij de aanpak van AM op het bedrijf. 
Het bevat adviezen om op bedrijfs- en perceelsniveau goede maatregelen te kunnen nemen 
voor een gezonde aardappelteelt. Het gehele pakket aan adviezen is een gedegen AM-
bedrijfsstrategie voor het eigen bedrijf. De ontwikkelde AM-bedrijfsstrategie is één van de 
onderdelen van het project Plan van Aanpak Aardappelmoeheid, gericht op de beheersing 
van AM. Het project is betaald uit de financiële reserves van Productschap Akkerbouw, die 
zijn overgegaan naar BO Akkerbouw. Dat geld is in het verleden al opgebracht door 
zetmeelaardappeltelers. Het project Plan van Aanpak Aardappelmoeheid is een initiatief van 
Avebe, de Stichting TBM, de LTO-werkgroep Zetmeelaardappelen en de Nederlandse 
Akkerbouw Vakbond.  
 
De AM-bedrijfsstrategie en de kennis om AM te bestrijden wordt verspreid door instanties als 
LTO Nederland, Brancheorganisatie Akkerbouw, Avebe, TBM, Innovatie Veenkoloniën en 
HLB. Ook  teeltadviseurs van diverse partijen, zoals bijvoorbeeld Delphy of Agrifirm en  
vertegenwoordigers van aardappelveredelingsbedrijven of van fabrikanten van 
gewasbeschermingsmiddelen dragen deze kennis over.  
 
Hierna volgt allereerst meer informatie over AM en de huidige problematiek. Daarna volgen 
acht strategische onderdelen voor de AM-bedrijfsstrategie. Omdat deze punten zo belangrijk 
zijn, wordt daarna per onderdeel uitgelegd hoe de situatie nu is, welke adviezen de 
deskundigen geven en de overwegingen die bij die adviezen een rol spelen. 
 
AM-schade in zetmeelaardappelen 
Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door de aardappelcysteaaltjes, Globodera 
rostochiensis en Globodera pallida. AM kan veel opbrengst kosten. Een zware besmetting 
kan 25 tot 50 procent opbrengstderving geven. Dat kost de teler zo’n € 866 tot € 1.732 bruto-
opbrengst per hectare. Een lage AM-besmetting kan 10 procent opbrengst kosten. Dan blijft 
er rond € 346 per hectare liggen.  
Een goede combinatie van ras en perceel is belangrijk om de financiële schade van een AM-
besmetting voor een groot deel te voorkomen. Het grondonderzoek, dat vaststelt of er een 
besmetting is en hoe zwaar de besmetting is, kost rond € 100 per hectare. Is er een 
besmetting aanwezig, dan geeft een rassenkeuzetoets de teler inzicht in de rassen die bij de 
gevonden besmetting op dat perceel het meest resistent zijn en het beste rendement geven. 
De kosten daarvan bedragen ongeveer € 300. 
 
Toegenomen virulentie op 15 procent van de percelen 
De afgelopen vijf jaar hebben zich virulentere AM-populaties ontwikkeld. Dat zijn populaties 
van Globodera pallida (Pa). In de praktijk blijkt de resistentie van de huidige zetmeelrassen 
soms niet meer voldoende om AM-besmetting te beheersen. De virulentere populaties 
werden in 2017 al op 10 tot 15 procent van de percelen in het noordoostelijk zand- en 
dalgrondgebied gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting TBM en van vrijwillig 
perceelonderzoek door telers. Het HLB ziet ook dat het aantal percelen met virulentere AM-
populaties stijgt.  
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Alleen vertrouwen op hoogresistente rassen is dus niet meer afdoende om AM te beheersen. 
De ontwikkeling van virulentere populaties en de verspreiding daarvan moet op alle fronten 
worden aangepakt. Dat geeft tijd voor de ontwikkeling van nieuwe rassen die een hogere 
resistentie hebben voor deze virulentere populaties.  
 
Besmettingen op zetmeelpercelen nemen toe 
De afgelopen decennia hebben telers met succes hoogresistente rassen ingezet om de AM-
besmettingen beheersbaar te houden op perceels- en bedrijfsniveau. Sterker nog, dankzij 
deze hoogresistente rassen nam het aantal besmette percelen af en ook de zwaarte van de 
besmettingen liet een dalende lijn zien. Tussen 1999 en 2010 halveerde het aantal besmette 
percelen in de TBM-monitoring. Bovendien nam het aantal percelen met een zware of zeer 
zware besmetting af van 55 procent tot minder dan 3 procent. Bij een zware of zeer zware 
besmetting bevat de grond meer dan 2.000 levende larven en eieren (LLE) per 200 cc grond. 
Sinds 2010 echter neemt het aantal monsters met besmettingen weer toe, met bijna 10 
procent. Het aantal zware of zeer zware besmettingen is gestegen van 3 tot 12 procent. Zie 
onderstaande tabel. 
 

 
De stichting TBM brengt sinds 1999 de ontwikkeling van AM in het noordoostelijk zand- en dalgrond-
gebied door monitoring in beeld. Dat gebeurt elk jaar op circa 150 bedrijven met zetmeelaardappel-
teelt op ongeveer 750 hectare na de teelt van aardappelen. Vanaf 2013 stijgt het aantal zware of zeer 
zware AM-besmettingen. 
 
AM-besmettingen alle aardappelpercelen 
AM is een quarantaineziekte. Wie uitgangsmateriaal wil telen, krijgt een AM-vrijverklaring als 
in een officieel grondonderzoek geen AM is aangetoond. Is wel AM gevonden, dan volgt een 
besmetverklaring door de NVWA. Sinds 2012 voert de NVWA een AM-survey uit op 0,5% 
van het (niet pootgoed) aardappelareaal. 
In seizoen 2015/2016 is 1.476 hectare besmet verklaard. Het seizoen erna is dat met 272 
hectare gestegen naar 1.748 hectare. In de jaren daarvoor schommelde dat rond 1.600 
hectare. Het aantal percelen met een besmetting steeg van 644 in seizoen 2015/2016 naar 
730 in vorig seizoen. In deze groep zitten ook 8 percelen (in totaal 28 hectare) die besmet 
zijn verklaard nadat aardappelverwerkende bedrijven hier tarragrond hadden gestort. 
In opdracht van de NVWA heeft de NAK de survey vorig jaar in twee delen gesplitst: 
consumptie- en zetmeelaardappelen. De reden hiervoor is de opmars van virulentere 
populaties in het zetmeelaardappelgebied. In deze categorie is op 19 percelen een 
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No.  Strategie  Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

1 Bouwplan  x          x x 
2 Rassenkeuze x x x        x x 
 Rassenkeuze en chemische 

ondersteuning  
   x x        

3 Grondonderzoek x x        x x x 
4 Valplekken     x x       
5 Machines en tarragrond   x x x x x x x x x x x x 
6 Pootgoed x x x x x        
7 Bestrijding aardappelopslag     x x       
8 Vanggewassen    x x x x x x x   
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besmettingen en besmettingsgraad in beeld zijn. Stem rassenkeuze en andere 
strategische keuzes daarop af. 

 
Eerst in beeld brengen wat zich afspeelt  op basis daarvan vervolgstappen bepalen 
Bemonsteringsplan  een zaak voor de lange termijn  
 
Overwegingen  
Nadat fytosanitaire risico’s in kaart zijn gebracht, kunnen de vervolgstappen worden bepaald. 
Denk daarbij na over de volgende punten: 
 Rassenkeuze en eventuele rassenkeuzetoets voor specifieke percelen  
 Gewassenkeuze (opslagbestrijding) 
 Saneren van percelen met een zeer zware AM-besmetting 
 Samenwerking en grondruil met melkveehouderij (verruimen bouwplan) 
 Waardecreatie laag salderend gewas (graan) door intensieve veehouderijtak (en 

daardoor financiële ruimte om het bouwplan te verruimen)   
 Extensivering bouwplan en invulling arbeidsfilm buiten akkerbouwbedrijf  
 Ambitie en toekomstperspectief ondernemer  
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2  Rassenkeuze 
 
Situatieschets  
Resistente rassen spelen de hoofdrol bij de AM-beheersing. Door een gerichte inzet is het 
besmettingsniveau in de noordoostelijke zand- en dalgronden voor 2010 sterk gedaald. 
De resistentie van rassen wordt uitgedrukt in Relatieve Vatbaarheid (RV). De RV geeft aan in 
welke mate AM zich kan vermeerderen op dit ras, vergeleken met de vermeerdering op een 
vatbaar ras. Aaltjes prikken alle rassen aan, maar hoe lager de RV, hoe minder cysten 
worden gevormd en dus hoe resistenter het ras is.  
Om het vergelijken van rassen eenvoudiger te maken, krijgen de rassen een score voor de 
resistentie (zie tabel). Maar de RV geeft een nauwkeuriger beeld dan de scores. De rassen 
met een RV lager dan 1 (score 9) zijn de hoogresistente rassen. Zij geven een reductie van 
de populatie van meer dan 80 procent. Omdat een bepaald deel niet is beworteld, is 100 
procent doding niet haalbaar.   
 
Rassen en hun relatieve vatbaarheid en score volgens de door NVWA gepubliceerde lijst van 
beschikbare zetmeelaardappelrassen 2018 
 

Ras Areaal 
(%) 

 

Ro1 Ro2,3
 

Pa2  
 

Pa3 
 

RV Score RV Score RV Score RV Score 
Seresta 20,8 0,5 9  7 0,1 9 1,6 8 
Festien 13,8 0,5 9 0,13 9 0,5 9 0,3 9 
Altus 12,4 9,3 6 15,2 4 0,2 9 0,1 9 
Novano 11,8 0,01 9 3,5 7 1,70 8 0,8 9 
Avarna 11,2 0 9 0 9 0,1 9 0,1 9 
Axion 6,5 0,4 9 1,1 8 0,1 9 1 9 
Aveka 6,0 1,4 8 2,3 8 0,1 9 0,4 9 
Saprodi 5,1 0,04  9 0,22 9 0,17 9 0,14  9 
Actaro 2,9 0,01  9 0,065 9 0,92 9 0,57 9 
Supporter 2,5 0,0  9 0,04 9 0,02 9 0,075  9 
Sarion 1,7 0,0  9 0,01 9 0,0 9 0,02  9 
Stratos 0,7 0,0 9 0,7 9 0,1 9 0,1 9 
Sofista 0,7 1,4 8 0,1 9 0,1 9 1,6 8 
Aventra 0,6 0,0 9 0,0 9 0,5 9 0,5 9 
Nomade 0,4 9 6 5 7 2,2 8 1 9 
Allure 0,3 0,5 9 - - - - - - 
Symphony 0,2 0,47 9 2,52 8 0,1 9 0,2 9 
Messina 0,1 0,0 9 0,1 9 0,2 9 0,4 9 
Merano 0,1 0,0 9 0,1 9 03 9 0,7 9 

 
 
Afname resistentie 
Let op: bovenstaande gegevens gelden alleen op percelen waar geen problemen zijn met 
virulentere AM-populaties! In de afgelopen vijf jaar hebben zich virulentere populaties van 
Globodera pallida ontwikkeld. De huidige rassen zijn tegen deze populaties minder resistent 
dan tegen de populaties zoals die voor 2010 voorkwamen. Oftewel, de virulentere populaties 
vermeerderen zich sterker dan je gezien de RV’s van het geteelde ras zou verwachten. 
In welke mate de resistentie afneemt bij virulentere populaties, verschilt per ras. Als een 
perceel besmet is met een virulentere populatie, is een gerichte rassenkeuze belangrijk. De 
meest betrouwbare optie is om een grondmonster te nemen en een rassenkeuzetoets te 
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Overwegingen  
De rassenkeuzetoets is op dit moment het meest praktische middel om op relatief 
eenvoudige en betaalbare wijze een advies te krijgen over de rassenkeuze voor een 
probleemperceel. Dat betekent niet dat er geen schade kan optreden. 
 
Kansrijke ontwikkelingen 
 De ontwikkeling van nieuwe resistente rassen. 
 Meer onderzoek naar de genetische achtergrond van AM-resistentie in aardappelen, 

want dat helpt aardappelkwekers om te werken aan rassen met resistentie tegen 
virulentere AM-populaties. Bekend is dat de ‘wilde soorten’ aardappelen in Zuid-Amerika 
meer variatie in resistentiegenen bevatten dan onze rassen. Dat biedt kansen. Aan de 
andere kant kleven er risico’s aan het materiaal uit die regio. Tenslotte komen onze 
huidige aaltjes ook vanuit dat gebied.  

 Onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe betrouwbare en betaalbare toets om 
de tolerantie van rassen te bepalen. Er zijn grote rasverschillen in tolerantie. Alle rassen 
worden aangeprikt, maar de schade is afhankelijk van het ras. Dat betekent dat bij een 
bepaald besmettingsniveau het ene ras meer schade heeft dan het andere ras. Toch zijn 
er nog geen betrouwbare gegevens die in een rassenlijst kunnen worden opgenomen, 
omdat de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Tot 2020 loopt een project om 
een betrouwbare en betaalbare methode te ontwikkelen voor het bepalen van tolerantie 
tegen G. pallida. 
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 Bemonster regelmatig op een vast deel (tot 1 ha) van het perceel ter verificatie van de 
uitgestippelde strategie. 

 Maak gebruik van NemaDecide om aardappelcysteaaltjes te beheersen. Surf naar 
www.nemadecide.com voor meer informatie over het adviessysteem voor de aanpak 
van nematoden. Het programma is als app beschikbaar op akkerweb.nl. 

 
Overwegingen  
Het gebruik van goede resistente rassen loont. Opbrengstschade blijft beperkt, terwijl het 
gebruik van granulaten niet altijd nodig is. Een volvelds toepassing van granulaat kost geld 
en gebruik van chemie kan een negatief imago opleveren van de teelt. Toepassing van 
granulaat in combinatie met het resistentieniveau van het aardappelras is vooral een 
bedrijfseconomische afweging van telers. De kosten en baten van gebruik van granulaat kunt 
u ook berekenen met NemaDecide of via het granulaatadviessysteem van HLB. 
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3  Grondonderzoek 
 
Situatieschets 
Aaltjesonderzoek is de sleutel in het beheersen van aaltjesproblemen. Bemonstering 
voorkomt niet alleen financiële schade, maar ook verdere verspreiding van virulentere AM-
populaties en dat is in het belang van de gehele zetmeelaardappelteelt en alle 
aardappeltelers. 
De aaltjespopulatie ontwikkelt zich. Dat is enerzijds afhankelijk van wat er op het perceel 
gebeurt, zoals de teelt van een ras met bepaalde resistenties. Aan de andere kant kan er 
altijd een besmetting van buitenaf op het perceel komen via bijvoorbeeld pootgoed of grond. 
Van elders van het bedrijf, of van buiten het bedrijf. Percelen die vrij bevonden zijn, blijven 
dat niet vanzelfsprekend en een besmetting met een bepaald pathotype kan in de loop van 
de tijd ook plaatsmaken voor een besmetting met een ander pathotype.  
Een verstandige aanpak van het aaltjesprobleem begint met grondonderzoeken. Dat brengt 
de AM-populaties op het bedrijf in beeld. Kies de rassen met de juiste resistenties. Voorkom 
verspreiding van aaltjes binnen het perceel of naar een ander perceel. Voorkom ook het 
binnenhalen van aaltjes van elders en blijf de situatie op de eigen percelen volgen. Daarvoor 
zijn op zijn tijd weer grondonderzoeken nodig. 
Telers kunnen hun percelen op AM laten bemonsteren door HLB, Isacert of Eurofins.  
 
Adviezen 
 Stel een grondbemonsteringsplan op voor het gehele bedrijf. Ken de AM-situatie op elk 

perceel zodat uit de grondmonsters de veranderingen duidelijk zijn. Het is niet nodig elk 
perceel helemaal te bemonsteren en ook niet ieder jaar opnieuw. Focus vooral op de 
probleempercelen. 

 Houd de kosten voor bemonstering goed in de gaten. TBM ontwikkelde een systematiek 
voor bemonstering. Die levert voldoende inzicht in de fytosanitaire risico’s op het bedrijf.  

 Bemonster percelen direct na de teelt om de AM-ontwikkeling van percelen in beeld te 
krijgen, zoals weergegeven in het stroomschema Vrijwillige AM-bemonstering 
zetmeelaardappelen (bijlage). Uitslagen van monsters in het najaar geven direct 
informatie voor goede keuzes in het volgende teeltseizoen en het tijdig bestellen van 
pootgoed. 

 Bemonstering in januari of februari geeft een actueel beeld van de besmettingsgraad 
vlak voor het poten. Niet alleen van aardappelcysteaaltjes, maar ook van andere 
schadelijke aaltjes waar telers rekening mee moeten houden. Zo wordt duidelijk of  
toepassing van granulaten zinvol is en zo ja, in welke dosering. Dat voorkomt onnodige 
kosten of overbodige inzet van chemische middelen.  

 Laat een soortbepaling uitvoeren als er niets bekend is van een perceel of als de AM-
besmetting ineens toeneemt. Bij een rassenkeuzetoets is een soortbepaling standaard. 

 Voer zo nodig een virulentietoets of een rassenkeuzetoets uit door het restant monster 
volledig te laten spoelen. De uit te voeren toets is afhankelijk van het aantal beschikbare 
levende larven en eieren gevonden in het deelmonster. 

 Het resultaat van een rassenkeuzetoets (RKT) geeft informatie over welk ras op welk 
perceel past. Er kan gericht een ras met een laag RV worden geteeld. 

 
Overwegingen  
Opsporen van besmettingshaarden met de TBM-methode is volgens Wageningen University 
and Research (WUR) voldoende betrouwbaar en kostenefficiënt. De afdeling nematologie 
van WUR heeft verschillende bemonsteringsmethoden doorgerekend. Hierin is de 
bruikbaarheid van verschillende methoden om een besmettingshaard op te sporen 
onderzocht. 
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Bijlage: Schema Vrijwillige AM-bemonstering zetmeelaardappelen 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

grondmonster 2400 cc/ha 

Restant monster  

deelmonster 
200 cc 

 <500 LLE 500-2000 LLE  >2000 LLE  

ADVIES:  
- teelt van alle HR-rassen is mogelijk 
- opnieuw bemonstering na 2 teelten 

ADVIES:  
- virulentiebepaling met Seresta + Festien 
- teel rassen op basis van uitslag virulentietoets 
- opnieuw bemonstering na volgende teelt 

ADVIES: 
- Rassenkeuzetoets met minimaal 1 ras 

uit de groepen 1 en 2 
- Teel rassen op basis van de uitslag van 

de rassenkeuzetoets 
- opnieuw bemonstering na volgende 

teelt 

opspoelen 

 

ADVIES: 
- per 5 ha, minimaal 1 monster van 1 ha 

 

Uitslag 

opspoelen 

LLE: levende larven en eieren 

Virulentie 
toets

Rassenkeuze 
toets 
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Kansrijke ontwikkelingen  
Het Plan van Aanpak AM onderzoekt mogelijkheden voor de ontwikkeling van een 
bemonsteringsmethode om goed en relatief goedkoop in een vroeg stadium veranderingen 
in virulentie van AM-populaties te kunnen opsporen. Het is erg belangrijk om een afwijkende 
volveldbesmetting in een vroeg stadium te vinden om passende maatregelen te kunnen 
nemen. 
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5 Machines en tarragrond  
 
AM is een grondgebonden ziekte. Het gaat dus gemakkelijk over via grond. Niet alleen van 
perceel naar perceel, maar ook van bedrijf naar bedrijf. Met een goede bedrijfshygiëne is dat 
voor een groot deel te voorkomen. Tarra-, zeef- en sorteergrond is vooral riskant. Het bevat 
een hogere concentratie cysten dan de bouwvoor waarop de aardappelen zijn gegroeid. 
Deze grond moet daarom worden verzameld en zeker niet onverwerkt naar een perceel 
worden teruggebracht.  
 
Situatieschets  
Cysten kunnen zich verspreiden door het verplaatsen van grond met machines, in 
aanhangende grond aan aardappelen of bieten en via verstuiving. Verplaatsing van tarra-, 
zeef- of sorteergrond is ook een risico. Er zijn vier routes: 
1) Verplaatsing van grond tussen bedrijven. 

Grond van buiten het bedrijf is een groot risico. De grootste kans op het binnenhalen van 
grond van een ander bedrijf is via aanhangende grond aan machines. Machines van 
loonwerkers kunnen grond van buiten het eigen bedrijf meeslepen. Dat geldt ook voor 
eigen machines wanneer die zijn ingezet op een perceel dat niet elk jaar bij het bedrijf 
hoort. Denk aan grondruil en huurgrond. Een samenwerkingsverband met een andere 
akkerbouwer vormt ook een risico. Tenslotte kunnen ook vrachtwagens onbedoeld 
besmette grond meenemen.  

2) Verplaatsing van grond tussen percelen binnen het eigen bedrijf. 
Binnen het eigen bedrijf kunnen aardappelcysteaaltjes eenvoudig van het ene perceel 
naar het andere perceel worden overgebracht via aanhangende grond aan de eigen 
machines of aan machines van derden (samenwerking, loonwerker). Ook kan dit via 
wind (verstuiving) plaatsvinden. Een derde belangrijke factor is het opslaan van 
aardappelen of bieten op een ander perceel dan waar ze zijn gegroeid. 

3) Bedrijfsuitbreiding met gebouwen, machines of percelen van derden.   
Ook dit vergroot het fytosanitaire risico. 

4) Tarragrond binnengehaald met de oogst van een product. 
Met oogstmachines, aardappelen en bieten (en andere rooivruchten) komt altijd grond 
mee, zeker onder natte rooiomstandigheden. In tarragrond zit een relatief hoge 
concentratie cysten. Bij het opslaan op het land of in de schuur en bij het afleveren van 
het product komt altijd tarra vrij.  

 
Risico’s voor AM-insleep via grond zijn:  
 Landwerk uitgevoerd door loonwerkers 
 Vreemde gebouwen in gebruik 
 Vrachtwagens op het erf van buiten het bedrijf 
 Machines van derden in gebruik 
 Samenwerkingsverband met collega-bedrijf 
 Percelen in bruikleen of ruil 
 Verstuiven van grond (zand-, dal- en zeer lichte zavelgrond) 
 
Adviezen 
 Weet waar risico’s op het verslepen van besmette grond liggen. Neem maatregelen om 

de risico’s zo veel mogelijk te beperken. 
 Schat de kans in dat AM in aanhangende grond aanwezig is en de kans dat 

aanhangende grond van buiten op het bedrijf achterblijft. Let wel: als het niet bekend is 
of er AM in de aanhangende grond aanwezig is, dan is het voor de eigen bedrijfshygiëne 
het best om er maar vanuit te gaan dat AM aanwezig is! 

 
Aanhangende grond aanwezig + AM in aanhangende grond  verspreiding AM  
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Het kost extra tijd en dus geld als loonwerkers zorgen voor bezemschone machines, maar 
deze kosten wegen niet op tegen een AM-besmetting waartegen geen resistente rassen 
voorhanden zijn.  
Het is belangrijk om het achterblijven van grond zo veel mogelijk te voorkomen. Als dat toch 
gebeurt, verzamel dan deze achterblijvende (bedrijfsvreemde) grond. Zet het af buiten de 
landbouw of zorg dat een eventuele AM-besmetting wordt gesaneerd voordat de grond op 
het bedrijf wordt verspreid.  
Tarra levert fytosanitaire risico’s op. Het moet op een goede manier worden verwerkt. 
 
Kansrijke ontwikkelingen  
Een kansrijke ontwikkeling is inundatie (onder water zetten) als middel om grond te ontdoen 
van cysten. Die grond kan bedrijfsvreemd zijn, maar kan ook eigen tarra- of zeefgrond zijn. 
Uit onderzoek blijkt dat inundatie gedurende 16 weken bij een minimumtemperatuur van 
15⁰C (zomerperiode) zeer effectief is. Het doodt AM en andere schadelijke organismen. 
Inundatie kan op het eigen bedrijf in een bassin of greppel bekleed met waterdichte folie. 
Belangrijk is dat de grond continu onder water staat. Na minimaal 16 weken inundatie kan de 
grond, als deze droog is, veilig naar het eigen perceel.  
Proefboerderij ’t Kompas in Valthermond onderzoekt in samenwerking met het HLB in 2018 
hoe inundatie op praktische manier kan worden uitgevoerd. Dat het goed werkt, is al 
aangetoond. Het afdekken van tarragrond met folie werkt niet. 
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6  Pootgoed 
 
Situatieschets  
AM kan zich verspreiden met pootgoed. De zetmeelteler kan kiezen uit NAK-gekeurd 
pootgoed en uit pootgoed dat hij zelf een jaar heeft vermeerderd (TBM). NAK-gekeurd 
pootgoed wordt geteeld op percelen waarvoor een AM-vrijverklaring is afgegeven. Daardoor 
is de kans heel klein dat via NAK-gekeurd pootgoed AM het bedrijf binnenkomt. Hoewel het 
niet is uitgesloten. 
Door grondruil of huur van een perceel voor de teelt van zetmeelaardappelen kan de AM-
besmetting zich ook buiten het eigen bedrijf verspreiden. Of andersom, als het TBM-
pootgoed op een huurperceel groeit, kan een nieuwe besmetting het bedrijf binnenkomen. 
  
Advies 
 Laat percelen waarop u TBM-pootgoed wilt vermeerderen voor eigen gebruik, 

voorafgaand aan de teelt onderzoeken op AM. Stichting TBM betaalt de kosten van een 
AM-bemonstering van percelen bestemd voor eigen pootgoedvermeerdering in 2018. Na 
2018 is een gedeeltelijke vergoeding van de kosten door Stichting TBM. Voor dit AM-
onderzoek geldt geen meldingsplicht en geen officiële besmetverklaring. Bij de uitslagen 
horen de volgende adviezen:  

 
0 Levende Larven en Eieren (LLE)/200 cc:   Niet aantoonbaar besmet 
In het onderzochte monster van 200 cc zijn geen levende larven en eieren van het 
aardappelcysteaaltje aangetoond. Voor de teelt van TBM-pootgoed is een perceel met een 
niet aantoonbare besmetting uiteraard het meest geschikt. 
 
10-500 LLE/200 cc:   Licht besmet 
Het monster is licht besmet met aardappelmoeheid. Meestal zijn dit restanten van eerdere 
AM-besmettingen, waarvan het besmettingsniveau is afgenomen door de teelt van 
hoogresistente rassen. Teelt van TBM-pootgoed is mogelijk. 
 
501-2.000 LLE/200cc:   Matig besmet 
Het monster is matig besmet. Teelt van pootgoed brengt het risico met zich mee dat AM 
wordt verspreid. Kies voor TBM-pootgoed indien mogelijk een minder risicovol perceel en 
laat een virulentiebepaling uitvoeren. 
 
2.001-5.000/200 cc:   Zwaar besmet 
Het monster is zwaar besmet met aardappelmoeheid. Het laatst geteelde ras is onvoldoende 
resistent geweest. Teelt van TBM-pootgoed is ongewenst. Kies hiervoor een perceel met 
een lager besmettingsniveau. Laat een virulentiebepaling uitvoeren en indien mogelijk een 
rassenkeuzetoets. 
 
> 5.000 LLE/200 cc:   Zeer zwaar besmet 
Het monster is zeer zwaar besmet met aardappelmoeheid. Teelt van TBM-pootgoed is op dit 
perceel zeer ongewenst. Kies hiervoor een perceel met lager besmettingsniveau. Laat een 
virulentiebepaling uitvoeren en laat voorafgaand aan de volgende aardappelteelt een 
rassenkeuzetoets uitvoeren. 
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7 Bestrijding aardappelopslag  
 
Situatieschets  
Aardappelopslag is een jaarlijks terugkerend probleem. In volggewassen als bieten en 
granen kunnen tot wel 400.000 aardappelplanten per hectare als onkruid voorkomen. Voor 
de ontwikkeling van AM-populaties is aardappelopslag een groot risico, ook bij minder 
planten per hectare. Vermeerdering op opslag kan groter zijn dan de natuurlijke afbraak van 
cysten in het jaar na de aardappelteelt. 
Opslag is beslist niet alleen een probleem in het eerste jaar na het aardappelgewas. 
Opslagplanten vormen nieuwe knollen, waardoor het probleem in het volgende jaar eerder 
toeneemt dan afneemt. Ook zaailingen kunnen een probleem vormen.  
In de teeltvoorschriften is een bestrijdingsplicht opgenomen. De maximale norm is twee 
planten per vierkante meter (20.000 planten per hectare) over een totale oppervlakte van 0,3 
hectare. Bij die norm staat er eigenlijk een half aardappelgewas, met de bijbehorende AM-
vermeerdering. 
  
Advies  
 Bestrijd aardappelopslag, want dat is cruciaal in de bestrijding van AM. Veel opslag 

betekent in feite een 1 op 1 aardappelteelt. Dan kunnen aaltjes zich heel snel 
vermeerderen. 

 
Overwegingen  
Zelfs een enkele aardappelplant kan na verscheidene jaren op dezelfde plek een virulentere 
AM populatie tot gevolg hebben. Door grondbewerking verspreidt die populatie zich over het 
perceel. Om AM-vermeerdering te voorkomen, moet aardappelopslag voor 21 juni dood zijn. 
Vorst is verreweg de beste vriend in het bestrijden van aardappelopslag. Helaas komt 
Koning Winter niet meer geregeld een handje helpen. Het lijkt erop dat we door 
klimaatverandering steeds vaker milde winters hebben. Dat betekent dat telers op een 
andere, en soms veel arbeidsintensievere en kostbare manier, moeten werken aan de 
bestrijding van aardappelopslag. Bijvoorbeeld met glyfosaat. Dat kan de nodige tijd kosten, 
maar is voor een schoon bedrijf absoluut noodzakelijk.  
 
Kansrijke ontwikkelingen? 
Het Plan van Aanpak AM voorziet ook in een demonstratie en verdere ontwikkeling van 
gerobotiseerde bestrijding van aardappelopslag. De technologische ontwikkeling staat niet 
stil en steeds betere sensortechnieken maken het mogelijk om individuele aardappelplanten 
te herkennen in een vegetatie van diverse soorten. Met een geautomatiseerde, plaats-
specifieke toepassing moet het in de toekomst mogelijk zijn om aardappelopslag in een 
ander gewas te kunnen bestrijden. Er is echter nog wel wat ontwikkelingswerk nodig voordat 
het zover is. Het Plan van Aanpak AM stimuleert bedrijven om op dit terrein samen te werken 
en marktgericht te innoveren om stappen te zetten op weg naar een gerobotiseerde 
aardappelopslag bestrijding. 
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Overwegingen  
De aardappel is een uitstekend vanggewas voor AM. Er is een afname in de populatie 
aardappelcysteaaltjes mogelijk die vaak gelijkwaardig is aan chemische grondontsmetting. 
De maximale afname in de bovenlaag bedraagt 78 tot 92 procent bij een teeltduur van 37 tot 
47 dagen. Dit is inclusief de sterfte die al van nature plaatsvindt in een niet-aardappeljaar. 
Teel daarom geen aardappel als vanggewas in het eerste jaar na een vatbaar aardappelras. 
Om lokking te laten plaatsvinden moet de bodemtemperatuur boven 10 ⁰C zijn. Poot dus in 
warme grond, liefst voorgekiemd pootgoed, zodat het gewas de bouwvoor snel kan 
doorwortelen. In de pootgoedteelt is aardappel als vanggewas een erkend middel om een 
AM-besmetting op te ruimen. Het telen van aardappel als vanggewas is alleen toegestaan in 
het voorjaar. 
 
Kansrijke ontwikkelingen 
Op de proefboerderij in Valthermond liggen proeven met vanggewassen. De combinatie van 
het aardappelvanggewas met Tagetes wordt dit jaar beproefd. Dat lijkt een positief meerjarig 
effect te hebben op de opbrengst van aardappelen en bieten. De validatie van de ‘bio bodem 
boost’ over meer jaren moet echter nog plaatsvinden.  
 
Andere aaltjes dan aardappelcysteaaltjes 
In Noordoost Nederland is al enige jaren ervaring met de bestrijding van het wortellesieaaltje 
(Pratylenchus penetrans) door de teelt van Afrikaantjes (Tagetes). Voorwaarde voor succes 
is dat de Afrikaantjes lang op het veld staan en dat kost een teeltjaar. Sommige telers zaaien 
Tagetes na een teelt van wintergerst om zo toch nog een opbrengst te hebben. Ook zijn er 
telers die het perceel braak laten liggen om in juni/juli Tagetes te kunnen zaaien. Voor een 
goed resultaat is een langere periode van veldbezetting door Tagetes nodig. Let op, Tagetes 
bestrijdt geen aaltjes die AM veroorzaken! 
Het Chitwoodi-aaltje (Meloidogyne chitwoodi) kan opbrengstverlies geven. Of chitwoodi ook 
gevolgen heeft voor de verwerking tot zetmeel, is niet bekend. Chitwoodi heeft veel 
waardplanten, maar er is een resistente bladrammenas. De teelt daarvan bestrijdt het aaltje, 
al zijn de resultaten wisselend. Het gewas moet goed groeien en voldoende lang op het veld 
blijven staan om de aaltjes te bestrijden. Let op, bladrammenas bestrijdt geen 
aardappelcysteaaltjes en doet dus niets in de AM-bestrijding! 
 


