
 

 
 
 
 
 
 
 

Veredelingsproeven naar 
nematodenresistentie tegen 

Heterodera schachtii en 
Meloidogyne chitwoodi 

 

bachelor in de agro- en biotechnologie 
afstudeerrichting biotechnologie 

1e stageverslag 
 

 
 

Student: Elias Lisa 
Academiejaar 2016-2017 

Begeleidende lector: Van Doorsselaere Jan 
Stagementor: Vleugels Tim 

 

ILVO Eenheid Plant 
Caritasstraat 39 

9090 Melle 
www.ilvo.vlaanderen.be



 
 

Woord vooraf 

 
In het kader van mijn stageverslag ‘Veredelingsproeven naar nematodenresistentie tegen 
Heterodera schachtii en Meloidogyne chitwoodi’ die plaatsvond aan ILVO te Melle, wil ik graag 
volgende personen bedanken. 
 
Als eerste ben ik het personeel van ‘ILVO eenheid plant’ zeer dankbaar, vooral de volgende 
personen zou ik willen vermelden. 
Als eerst bedank ik Geert Lejeune voor het aanleren van alle technieken van de verschillende 
proeven en voor de praktische begeleiding.  
Ook mijn stagementor Dr. ir. Tim Vleugels ben ik ontzettend dankbaar voor de uitstekende 
begeleiding bij het maken van mijn verslag en voor de hulp die ik gekregen heb doorheen mijn 
volledige stageperiode en de periode erna.  
Mijn dank gaat als ook uit naar ir. Hervé Declercq waar ik met mijn vragen bij terecht kon en 
voor het nalezen van mijn stageverslag. 
Ik bedank ook Dr. ir. Hilde Muylle om mij in het begin in te leiden in het stagewerk en de hulp 
die ik verder heb gekregen.  
Om mij de techniek van de celwandbepaling voor te tonen ben ik Katrien Liebaut dankbaar. 
Voor de hulp bij de veredelingsproef ben ik ook Greta Simoens en Tim Neukermans dankbaar.  
 
De hogeschool VIVES te Roeselare ben ik ook ontzettend dankbaar voor de goede opleiding. 
Ik zou graag twee docenten in het bijzonder willen bedanken om mijn stage aan ILVO mogelijk 
te maken. Namelijk mijn stagebegeleider Mr. Jan Vandoorsselaere die mij heeft begeleid en 
de stageplek contacteerde en ook Dr. ir. Angelo Dewitte die de communicatie onderhoudt 
tussen ILVO en VIVES. 
 
Natuurlijk gaat mijn oprechte dank ook uit naar mijn papa en mama, Mario Elias en Sabrina 
Van Quickelberge, omdat zij mij de kans hebben geven om verder te studeren en mij altijd 
hebben gesteund, net zoals mijn vriend Jonas Vandamme en de rest van mijn familie. 
 
Zonder deze mensen zou dit alles niet mogelijk geweest zijn waarvoor ik heel erg dankbaar 
ben. 
 
 
 
 

Lisa Elias 
15 februari, 2017 

 
 



Stageverslag ILVO 2016-2017   3 

Lisa Elias 

Inhoudsopgave 
 
1 Inleiding stage ......................................................................................................... 7 
1.1 ILVO ........................................................................................................................ 7 
1.2 Eenheid Plant .......................................................................................................... 8 
1.2.1 Gewasbescherming................................................................................................. 8 
1.2.2 Groei en ontwikkeling .............................................................................................. 8 
1.2.3 Teelt en omgeving ................................................................................................... 8 
1.2.4 Toegepaste genetica en veredeling ......................................................................... 8 
1.3 Nematoden ............................................................................................................. 9 
1.3.1 Meloidogyne chitwoodi ............................................................................................ 9 
1.3.2 Heterodera schachtii ..............................................................................................12 
1.3.3 Verschillen tussen wortelknobbelaaltjes en cysteaaltjes .........................................13 
1.4 Groenbedekkers .....................................................................................................14 
1.4.1 Algemeen ...............................................................................................................14 
1.4.2 Ecologisch aandachtsgebied ..................................................................................14 
1.5 Bladrammenas .......................................................................................................15 
1.5.1 Eigenschappen ......................................................................................................15 
1.5.2 Uiterlijke kenmerken ...............................................................................................15 
1.5.3 Toepassingen.........................................................................................................15 
1.6 Gele Mosterd..........................................................................................................16 
1.6.1 Eigenschappen ......................................................................................................16 
1.6.2 Uiterlijke kenmerken ...............................................................................................16 
1.6.3 Toepassingen.........................................................................................................16 
1.7 Plantenveredeling ..................................................................................................17 
1.7.1 Full-sib familie en half-sib familie ............................................................................17 
1.7.2 Ploïdieveredeling ....................................................................................................17 
1.7.3 Handel in zaaizaad .................................................................................................17 
2 Doelstelling ............................................................................................................20 
2.1 Veredelingsproef naar aaltjesresistentie .................................................................20 
2.2 Voedingsproef ........................................................................................................20 
2.3 Inoculatieproef ........................................................................................................20 
2.4 Celwandproef .........................................................................................................20 
2.5 Diverse proeven .....................................................................................................20 
2.5.1 Kleuren en analyseren van Meloidogyne chitwoodi in de wortel .............................20 
2.5.2 Zaden oogsten en triëren uit vroegere veredelingsproef .........................................20 
3 Materiaal en methoden ...........................................................................................21 
3.1 Zaaien van de aaltjesproef .....................................................................................21 
3.1.1 Materiaal ................................................................................................................21 
3.1.2 Werkwijze ...............................................................................................................21 
3.2 Incubatie van de planten ........................................................................................23 
3.2.1 Materiaal ................................................................................................................23 
3.2.2 Werkwijze ...............................................................................................................23 
3.3 Inoculatie met aaltjes ..............................................................................................24 
3.3.1 Materiaal ................................................................................................................24 
3.3.2 Werkwijze ...............................................................................................................24 
3.4 Tellen van het aantal cysten en eipakketten ...........................................................26 
3.4.1 Materiaal ................................................................................................................26 
3.4.2 Werkwijze ...............................................................................................................26 
3.4.3 Spoelen op de zeef ................................................................................................26 
3.5 Inpotten en opkweek van geselecteerde planten ....................................................28 
3.5.1 Materiaal ................................................................................................................28 
3.5.2 Werkwijze ...............................................................................................................28 
3.6 Veredelingsproef naar aaltjesresistentie .................................................................30 



Stageverslag ILVO 2016-2017   4 

Lisa Elias 

3.6.1 Planten evalueren op aantasting door M. chitwoodi en H. schachtii .......................31 
3.7 Voedingsproef ........................................................................................................32 
3.7.1 Nummering van de planten ....................................................................................33 
3.7.2 Samengevat stappenplan: cystetelling van H. schachtii .........................................33 
3.8 Inoculatieproef ........................................................................................................34 
3.9 Celwandproef .........................................................................................................35 
3.9.1 Samengevat stappenplan: eipakketten tellen van M. chitwoodi ..............................35 
3.9.2 Voorbereiding analyse celwandcomponenten ........................................................36 
3.9.3 Celwandbepaling ....................................................................................................36 
3.10 Kleuren en analyseren van M. chitwoodi in de wortel .............................................38 
3.11 Zaden oogsten en triëren uit vroegere veredelingsproef .........................................39 
3.11.1 Oogsten van de zaden ...........................................................................................39 
3.11.2 Triëren van de zaden .............................................................................................39 
4 Resultaten en discussie .........................................................................................41 
4.1 Veredelingsproef naar aaltjes resistentie ................................................................41 
4.2 Voedingsproef ........................................................................................................43 
4.2.1 Invloed gewas ........................................................................................................43 
4.2.2 Invloed voeding ......................................................................................................43 
4.2.3 Invloed fungicide ....................................................................................................43 
4.2.4 Algemeen besluit ....................................................................................................44 
4.3 Inoculatieproef ........................................................................................................45 
4.3.1 Invloed inoculatietijdstip .........................................................................................47 
4.3.2 Algemeen besluit ....................................................................................................47 
4.4 Celwandproef .........................................................................................................48 
4.4.1 Aantasting bij ‘Radical’ ...........................................................................................48 
4.4.2 Aantasting bij ‘Doublemax’ .....................................................................................49 
4.4.3 Celwandanalyse .....................................................................................................50 
4.4.4 Resultaat wortelstaalanalyse ..................................................................................50 
4.4.5 Algemeen besluit ....................................................................................................51 
4.5 Diverse proeven .....................................................................................................52 
4.5.1 Kleuren en analyseren van Meloidogyne chitwoodi in de wortel .............................52 
4.5.2 Zaden oogsten en triëren uit vroegere veredelingsproef .........................................55 
5 Besluit ....................................................................................................................59 
Literatuurlijst ......................................................................................................................60 
 



Lijst van afkortingen 
 
Afkorting Betekenis  

dpi Dagen na inoculatie 

J2 Tweede stadium juveniel 

J3 Derde stadium juveniel 

J4 Vierde stadium juveniel 

M. chitwoodi Meloidogyne chitwoodi 

H. schachtii Heterodera schachtii  

ILVO Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek 

IPM Integrated Pest Management 

RKN Root-Knot Nematode 

Spp. Species 

EAG Ecologisch AandachtsGebied 

OHB-onderzoek Onderscheidbaar, Homogeen en Bestendig 

CGW-onderzoek Cultuur- en GebruiksWaarde  

Pf Population Final 

Pi Population Initial 

Sib Sibling (broer of zus) 

DKG Duizendkorrelgewicht 

RV Relatieve vochtigheid 

TMTD Tetramethyl thiuramdisulfide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stageverslag ILVO 2016-2017   6 

Lisa Elias 

Technische fiche stagebedrijf 
 
 

Naam stagebedrijf: ILVO 

 

Adres: Caritasstraat 39 

 

9090 Melle 

 

Telefoonnummer: +32 9 272 29 00 

 

GSM-nummer: / 

 

Faxnummer: +32 9 272 29 01 

 

E-mail: tim.vleugels@ilvo.vlaanderen.be  

 

Directeur/diensthoofd: Joris Relaes 

 

Stagementor: Tim Vleugels 

 

Sector: Landbouwonderzoek  

 

Afdeling/Groep binnen het stagebedrijf: "Groei en Ontwikkeling" en "Toegepaste 
Genetica en Veredeling" 

 

Aantal werknemers: 600 

 

Omzet: / 

 

Producten: Publicaties, plantenrassen en dienstverlening 

 

Specialisatie: onderzoek in diverse aspecten van landbouw 

 

Twee relevante publicaties 
van het stagebedrijf: 

 

 

Bijkomende gegevens: / 

 
 



Stageverslag ILVO 2016-2017   7 

Lisa Elias 

1 Inleiding stage 

1.1 ILVO 

ILVO is een afkorting voor ‘Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek’. ILVO 
is een onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekinstelling en dienstverleningsorganisatie 
van de Vlaamse overheid die meewerkt aan het bevorderen van een duurzame landbouw, 
visserij en agrovoedingssector in Vlaanderen, België, Europa en in de wereld. 
ILVO eenheid Plant is gemakkelijk bereikbaar aangezien het gelegen is vlakbij de E40 aan de 
oprit van de R4. Het is voorzien van een grote oppervlakte grond rondom de gebouwen waar 
onderzoeken op kunnen worden uitgevoerd (figuur 1). 
 

 
Figuur 1: plattegrond ILVO eenheid Plant (bron ILVO) 

 

ILVO telt 4 verschillende eenheden die elk hun eigen onderzoeksdomeinen bevatten. 
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technologie en voeding
agrotechniek

productkwaliteit en -inovatie

voedselveiligheid
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1.2 Eenheid Plant 

De Eenheid Plant bestudeert en identificeert in het kader van de gewasbescherming de 
bacteriën, schimmels, virussen, insecten, mijten en aaltjes die planten kunnen teisteren en de 
manieren waarop men deze duurzaam kan bestrijden. Verder wordt er op toegepaste genetica 
en veredeling gewerkt, ontrafelen de onderzoekers de fundamentele processen van de groei 
en ontwikkeling van een gewas, en vergelijkt men teeltsystemen en hun effect op het gewas, 
de bodemkwaliteit en het milieu.  
 
Er is ook een Business Unit die de rassen (zaden, stekken) uit de veredeling vermarkt via 
mandatarissen. De dienstverlening bij ILVO Plant omvat o.a. de diagnose van plantenziekten 
en -plagen en chemische analyses op ruwvoeder, bodem en substraat. De Eenheid Plant 
omvat vier onderzoeksdomeinen: 

1.2.1 Gewasbescherming 

De groep gewasbescherming bestudeert alle ziekteterreinen: acarologie, bacteriologie, 
entomologie, mycologie, nematologie en virologie. Deze groep identificeert en typeert 
plantenpathogenen, vaak via moleculair onderzoek. We verhelderen de relatie tussen de 
pathogeen en zijn waardplant. Men ontwikkelt alternatieve beheersstrategieën (maar geen 
fytoproducten) in het kader van IPM (gewasbeschermingsmiddelen) in diverse teeltsystemen. 
Diagnosticeren is een belangrijke afgeleide van het onderzoek. 

1.2.2 Groei en ontwikkeling 

Hier gebeurt fundamenteel onderzoek naar de werking van plantengenomen en hun interactie 
met omgevingsfactoren. Welke moleculaire en fysiologische processen verklaren groei, 
ontwikkeling en wisselwerking met licht, vocht, koude…? De experts beheersen geavanceerde 
technologieën inzake plantenfysiologie, biochemie, beeldanalyse, genetica en genomics. De 
kennis wordt vertaald naar innoverende teeltmethoden en veredelingstoepassingen. 

1.2.3 Teelt en omgeving 

Het onderzoek mikt op de verbetering van de opbrengst en de kwaliteit van plantaardige 
producties op een duurzame wijze met respect voor mens, dier en milieu. De experts 
optimaliseren en evalueren (nieuwe) teelttechnieken (rotaties, nieuwe gewassen, 
bodembewerking, nutriënten) en zaadteelttechnieken en ontwikkelen duurzaam 
bodembeheer. Er zijn raakvlakken tussen landbouw en milieu/natuur. Er worden officiële 
rassenproeven georganiseerd. 

1.2.4 Toegepaste genetica en veredeling 

Deze groep brengt de genetische diversiteit en habitat- en tijdsevolutie van plantenpopulaties 
in kaart. Verwantschappen binnen en tussen genetische bronnen krijgen toepassing in de 
kruisingsveredeling. Het veredelingsonderzoek behelst de ontwikkeling en het gebruik van 
moleculaire merkers, embryo rescue, polyploidisatie en protoplastenfusie. Er worden 
(interspecifieke) kruisingen gemaakt met o.m. verbeterde ziekteresistentie, nutriënten- of 
waterbenutting. 
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1.3 Nematoden  

Plantparasitaire nematoden, ook wel aaltjes genoemd, zijn sedentaire endoparasitaire of ook 
wel obligate biotrofe ziekteverwekkers. De parasiet is sedentair aangezien ze slechts een klein 
deel van haar levenscyclus vrij bewegend doorbrengt in de grond. Ze zijn te vinden in alle 
gematigde en tropische gebieden en behoren wereldwijd tot de meest schadelijke 
plantpathogenen. Nematoden zijn meer in de kijker komen te staan sinds de meeste werkzame 
chemische bestrijdingsmiddelen voor wortelknobbelaaltjes verboden zijn omdat ze schade 
kunnen aanrichten aan het milieu en de gezondheid. Door deze reden hebben de aaltjes 
terrein kunnen winnen en zorgen ze voor grote economische schade op landbouwgronden. 
Nematoden beschikken over een holle intrekbare naald verbonden met de slokdarm en drie 
eencellige oesofagale (m.b.t. de slokdarm) klieren, ook wel stilet genoemd. Deze structuur 
wordt gebruikt om de plantwencelwand te doorprikken, om zo secreties (specifieke eiwitten) 
uit de slokdarm in het weefsel van de gastheer te spuiten zodat er een voedingssite gevormd 
wordt. Met hun stilet kunnen ze hierna voedingsstoffen uit de reusachtige voedingscellen 
opnemen. (Bron: ILVO) 

1.3.1 Meloidogyne chitwoodi 

1.3.1.1 Inleiding  
Wortelknobbelaaltjes danken hun naam aan de typerende knobbels of gallen die ze 
veroorzaken op het wortelstelsel of de knollen van de planten. Ze worden ook wel root-knot 
nematodes (RKNs) of wortelknobbelnematoden, Meloidogyne spp. genoemd. In België zijn er 
diverse soorten wortelknobbelaaltjes aanwezig, namelijk: 

 Meloidogyne chitwoodi, maïswortelknobbelaaltje 

 Meloidogyne fallax, valse maïswortelknobbelaaltje  

 Meloidogyne hapla, noordelijke wortelknobbelaaltje  

 Meloidogyne naasi, graswortelknobbelaaltje 
De eerste twee soorten zijn in Europa quarantaineorganismen.  

 
M. chitwoodi vormt een grotere bedreiging dan andere Meloidogyne soorten doordat M. 
chitwoodi door minder nematiciden (pesticiden tegen nematoden) bestreden kan worden (bv 
dichloorpropeen), ze hebben een breder gastheerbereik, veroorzaken ergere symptomen en 
zijn toleranter bij lagere bodemtemperaturen. 
Hoewel wortelknobbelnematoden op een brede reeks van landbouwgewassen (o.a. maïs) 
kunnen voorkomen, treedt de belangrijkste economische schade op in wortelgewassen zoals 
aardappel, wortel en schorseneer (figuur 2).  

 

 

Figuur 2: Schadebeeld van 
wortelknobbelaaltjes op aardappel, 
wortel en schorseneer (bron: ILVO) 
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Wortelknobbelaaltjes interageren op een opmerkelijke manier met hun gastheren. Ze hebben 
strategieën ontwikkeld waardoor ze plantencellen uit de wortel kunnen redifferentiëren tot 
grote voedingscellen in duizenden verschillende plantensoorten door het manipuleren van 
fundamentele elementen voor de ontwikkeling van de plantencel.  
De plantencellen vergroten en worden omgezet in een meerkernige, reusachtige voedingscel 
door synchrone kerndelingen zonder dat er celdelingen plaatsvinden. Deze grote 
voedingscellen worden ook wel giant cells of reuzencellen genoemd. Een volledig 
gedifferentieerde reuzencel kan meer dan honderd polyploïde kernen bevatten. De 
omringende cellen rond de voedingssite ondergaan hyperplasie en hypertrofie en vormen het 
typische wortel gal, wat het eerste zichtbare symptoom van infectie is (figuur 3b). Opname van 
plantaardige voedingsstoffen en water wordt aanzienlijk gereduceerd door de resulterende 
schade aan het wortelstelsel. Aangetaste planten zijn dan ook verzwakt en geven hierdoor 
lagere opbrengsten.  

 
Figuur 3: Infectieuze tweede fase juvenielen (J2) dringen binnen net achter de worteltop (a) om voedingscellen te 
induceren in de vasculaire cilinder. Het eerste zichtbare symptoom van een infectie door wortelknobbelaaltjes is 
de vorming van typische wortel gal (b). Meerkernige reusachtige voedingscellen (c). Peervormige vrouwtjes die 

eieren produceren (d). (bron: Caillaud, 2008) 

1.3.1.2 Levenscyclus 
M. chitwoodi zal men enkel als eitjes, tweede stadium juvenielen (figuur 4), afgekort J2, en 
volwassen mannetjes in de bodem aantreffen. Een J2, die 336 tot 417 µm lang en 12,5 tot 
15,5 µm breed is, gaat in de bodem op zoek naar een waardplant. Vervolgens zal de J2 
meestal net boven de worteltip penetreren (figuur 3a) om zo tussen de cellen te migreren van 
de apex, het uiteinde van de wortel, naar de vaatbundels. Om een cel binnen te dringen zal 
de J2 gebruik maken van de stilet waarmee het de celwand kapot prikt. Tijdens het migreren 
naar de vaatbundels worden geen cellen beschadigd omdat M. chitwoodi tussen de cellen 
door migreert, waardoor we geen infectie waarnemen aan de plant. De J2 induceert dan de 
dedifferentiatie van 5 tot 7 actieve wortelcellen tot meerkernige, vergrote cellen die als 
voedingssite zullen gebruikt worden (figuur 3c). Deze reuzencellen leveren de nematoden 
voedingsstoffen t.e.m. de voortplanting. De nematode vestigt zich en begint zich te voeden. 
Na zich gevoed te hebben, zwelt de J2 op en stopt met voedsel op te nemen. De nu 
flesvormige J2 ondergaat twee kort opeenvolgende vervellingen tot J3 en J4. Deze derde en 
vierde stadium juvenielen voeden zich niet, waardoor ze even groot blijven. Met een geschikte 
microscoop kan men het onderscheidt zien tussen een gezwollen J2, een J3 en een J4 doordat 
ze een verschillend aantal huiden hebben: een gezwollen J2 bevat één huid, een J3 twee 
huiden en een J4 drie huiden. De J4 vervellen nu een laatste keer tot volwassen vrouwtje 
(lengte: 430 tot 740 µm en breedte: 334 tot 417 µm) of mannetje (lengte: 887 tot 1268 µm, 
breedte: 22 tot 37 µm). Mannetjes ondergaan een heuse transformatie: ze worden opnieuw 
vermiform (wormvormig) en veel groter dan de juvenielen. Ze verlaten de wortel en kunnen zo 
vrij in de bodem worden aangetroffen. In de meeste gevallen vermenigvuldigen de 
wortelknobbelaaltjes zich d.m.v. parthenogenese (ontwikkeling van een individu uit een 
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onbevruchte eicel) m.a.w. aseksueel, waardoor in goede omstandigheden weinig tot geen 
mannetjes gevormd worden. De volwassen peervormige vrouwtjes (figuur 3d) laten hun eitjes 
(lengte: 79 tot 92 µm, breedte: 40 tot 46 µm) los in een beschermende gelatineuze matrix en 
vormen een eipakketje (figuur 3b). Afhankelijk van de waardplant en de omstandigheden 
kunnen vrouwtjes tot 1000 eitjes produceren. De eipakketten liggen meestal aan de 
oppervlakte van wortels maar kunnen ook deels of volledig in de wortels worden afgezet. Meer 
resistente waardplanten vertragen of verhinderen de vorming van eipakketten. De pakketjes 
zijn in het begin zacht en doorzichtig tot wit maar naarmate ze ouder worden, zullen ze bruiner 
kleuren. Tijdens de embryogenese ontwikkelt zich een J1 in het ei gevolgd door een eerste 
vervelling die resulteert in een fase 2 juveniel. Deze zal bij gunstige omstandigheden, d.w.z. 
voldoende vochtig en een aangename temperatuur, spontaan uit het eitje komen en 
vervolgens op zoek gaan naar een waardplant en de volledige levenscyclus herhalen. De duur 
van de levenscyclus is afhankelijk van de temperatuur en de waardplant. De temperatuur in 
de bodem is ideaal in de zomer en het najaar (12 tot 16°C). Bij M. chitwoodi kunnen er drie tot 
vier generaties per seizoen gevormd worden, afhankelijk van het klimaat.  

 
Figuur 4: tweede stadium juveniel Meloidogyne chitwoodi (eigen foto) 

1.3.1.3 Vorming van reuzencellen 
Het eerste teken van het ontwikkelen van een reuzencel is de activatie van de celcyclus die 
leidt tot de vorming van vasculaire binucleate cellen. De uitgekozen cellen worden meerkernig 
en vergroten aanzienlijk door extra synchrone kerndelingen zonder dat er sprake is van 
celdelingen. De plantencellen breiden uit en kunnen uiteindelijk ongeveer 400 keer groter 
worden dan niet geïnfecteerde vasculaire wortelcellen. Zeven dagen na inoculatie (dpi) werd 
aangetoond dat de groeiende geïnfecteerde cellen meerkernig zijn en een dicht cytoplasma 
hebben. Na 14 dagen is de DNA-synthese aanzienlijk afgenomen maar de geïnfecteerde 
cellen blijven groeien waardoor de wortelknobbel blijft uitbreiden. Na 21 dagen zijn de knobbel 
en de gedifferentieerde reuzencellen volledig gevormd. Er kan dus besloten worden dat 
volwassen reuzencellen metabolisch actief zijn en dat ze de nematode voorzien van voedsel.  
Belangrijke plantenfuncties worden gemanipuleerd tijdens de ontwikkeling van de 
reuzencellen. Wortelknobbelnematoden hebben het vermogen om de plantengenen te 
manipuleren zodat de functies van deze plantencel in hun voordeel spelen. Ze kunnen de 
genexpressie van de plant wijzigen d.m.v. transcriptionele veranderingen, in het bijzonder voor 
de genen die betrokken zijn met de celwand, transportprocessen en de weerstand van de 
planten.  

1.3.1.4 Stilet  
Secreties geïnjecteerd door de stilet (Figuur 5) spelen een belangrijke rol in het 
parasitisme maar de afscheiding uit de cuticula of lichaamsopeningen kunnen 
daarbij ook een rol spelen. Styletsecreties zijn betrokken bij de afbraak van de 
celwand van de plant tijdens het binnendringen van de wortel, de bescherming 
van de nematode tegen verdedigingsreacties van de plant en bij de vorming 
van reuzencellen. Er zijn minstens zestig verschillende eiwitten die door de 
stilet worden uitgescheiden. De hoeveelheid van de uitgescheiden eiwitten en 
de op voorhand besliste functies van de afgescheiden moleculen geven weer 
dat de verschillende cellulaire processen specifiek door de nematode gekozen 
worden om een succesvolle manipulatie van de gastheercel als resultaat te 
verkrijgen. Wortelknobbelaaltjes vallen de wortelweefsels binnen door het produceren van 
enzymen die de celwand afbreken die gelijkaardig zijn aan pathogene bacteriën en schimmels 

Figuur 5: stilet 



Stageverslag ILVO 2016-2017   12 

Lisa Elias 

voor de plant. Eenmaal gevestigd in het wortelweefsel, moet de nematode de verschillende 
verdedigingsmechanismen van de plant doorstaan. Hierop zal de nematode reageren door 
eiwitten af te scheiden die de parasiet tegen de schadelijke effecten beschermen.  

1.3.2 Heterodera schachtii 

1.3.2.1 Schadebeeld 
Het witte bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) gedijt in 
suiker- en voederbieten, spinazie, koolsoorten, koolzaad, 
gele mosterd en een groot aantal onkruiden. Bij aantasting 
door bietencysteaaltjes verschijnen valplekken waar de 
planten minder goed groeien en bij warm, droog weer slap 
gaan hangen. De buitenste bladeren sterven af en er 
worden veel zijwortels gevormd, zodat de biet waardeloos 
wordt (Figuur 6). De belangrijkste economische schade 
treedt op in suikerbieten (Beta vulgaris L.). 
 
Indien een landbouwperceel licht tot matig besmet is, 
kunnen resistente suikerbietrassen een oplossing bieden. 
Zwaar besmette gronden daarentegen kunnen gesaneerd 
worden door de teelt van resistente cultivars van 
groenbedekkers zoals bladrammenas en gele mosterd. 
Hoogresistente bladrammenas in zomerbraak geeft het 
beste resultaat: hierbij kan de populatiedichtheid van het 
witte bietencysteaaltje met meer dan 90% dalen. 
 
Resistente cultivars gebruiken hun lokstoffen om de juvenielen uit de cysten te lokken. In de 
wortels kunnen de juvenielen echter geen voedingssite induceren, waardoor ze verhongeren 
of waardoor ze enkel evolueren tot mannetjes. Bij vruchtwisseling met één maal om de vijf jaar 
bieten, in combinatie met een resistente groenbemester, zal geen economische schade meer 
optreden. Uiteraard mag men dan geen andere vatbare gewassen opnemen in de 
vruchtwisseling. 
 
Een manier om H. schachtii aan te pakken is het telen van resistente groenbedekkers zoals 
gele mosterd en bladrammenas als lokgewassen. Een andere manier voor het bestrijden van 
H. schachtii in suikerbieten is de gastheerresistentie van de plant. In 1996 werden H. schachtii-
resistente suikerbieten cultivars uitgebracht in Frankrijk. Kweekprogramma's in Europa zijn 
door het kruisen van resistente lijnen meer resistente cultivars aan het ontwikkelen. Een groot 
voordeel in de bestrijding van de H. schachtii met resistente bietencultivars is dat de 
milieurisico's van pesticiden verminderen en er een hogere suikeropbrengst is. 

1.3.2.2 Levenscyclus 
Bietencysteaaltjes komen vrij in de bodem voor als cysten met eitjes of als tweede stadium 
juvenielen. De vervelling van J1 naar J2 gebeurt net zoals bij wortelknobbelnematoden in het 
ei. De J2 (lengte: 560 tot 648 µm, breedte: 19,4 tot 22,8 µm) komen voornamelijk uit hun ei 
door de inwerking van lokstoffen geproduceerd door de wortels van waardplanten. Vanuit het 
ei kruipt de J2 naar de plantenwortel, dringt die binnen en migreert naar de vaatbundels. In 
tegenstelling tot M. chitwoodi zal H. schachtii wel dwars door de cellen gaan en zo schade 
berokkenen. In de vaatbundel van de wortel geven de juvenielen met de stilet in één enkele 
cel een stof af, waardoor deze cel plaatselijk de celwand afbreekt en versmelt met buurcellen 
tot een syncytium: een cel met meerdere kernen. Het aaltje voedt zich gedurende de gehele 
ontwikkeling via dit syncytium. Tijdens het voeden zwelt het aaltje op en ondergaat 
vervellingen naar J3 en J4. J4 kunnen vervellen tot mannetjes (lengte: 1070 tot 1590 µm, 
breedte: 23 tot 43 µm), deze zijn wormvormig en kruipen weer uit de wortel. Meestal worden 
echter uitsluitend vrouwtjes gevormd. In dat geval zwelt de J4 verder op, totdat het achterlijf 
van het onrijpe vrouwtje uit de wortel barst. In dit stadium kan het vrouwtje bevrucht worden 

Figuur 6: schadebeeld van Heterodera 
schachtii op suikerbieten (bron: ILVO) 
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door een mannetje (indien aanwezig), maar meestal zal ongeslachtelijke voortplanting 
optreden. Daarna begint het vrouwtje (lengte: 550 tot 1105 µm, breedte: 293 tot 702 µm) met 
de aanmaak van 100 tot 1000 eitjes (lengte: 121 tot 170 µm, breedte 45 tot 69 µm) die in haar 
lichaam verder rijpen. Wanneer de eitjes rijp zijn, sterft het vrouwtje en breekt het los van de 
wortel. Haar huid is ondertussen omgezet in een cystewand die de eitjes verder blijft 
beschermen gedurende meerdere jaren (figuur 7). Typerend voor het bietencysteaaltje is de 
vorming van citroenvormige cysten die ongeveer 0,8 mm groot worden. De cysten kunnen 
onder goede omstandigheden 8 tot 10 jaar in de bodem overleven en zijn in het begin wit, 
maar kleuren later bruin. 

 
Figuur 7: Levenscyclus van bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) (bron: ILVO) 

1.3.3 Verschillen tussen wortelknobbelaaltjes en cysteaaltjes 

De nematoden onderling verschillen vooral in hun stilet en de secreties die ze uitscheiden 
alsook in hun voortplanting. Figuur 8 toont schematisch de verschillen tussen de volwassen 
vrouwelijke wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) en bietencysteaaltjes (Heterodera) die we 
aantreffen in de wortel. De figuur schetst ons echter een beeld van twee volwassen vrouwtjes 
die bezig zijn met de productie van eitjes. Indien de meeste eitjes gevormd zijn zal er een 
duidelijker verschil te zien zijn aangezien H. schachtii dan veel groter t.o.v. M. chitwoodi en het 
eipakket bij M. chitwoodi ook aanzienlijk groter zal zijn dan aangegeven op de figuur. 
 

 
Figuur 8: Verschil tussen wortelknobbelaaltjes en cysteaaltjes in de wortel (bron: Jung C, 1998) 
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1.4 Groenbedekkers  

 

1.4.1 Algemeen 

Groenbedekkers, ook nateelten, vanggewassen of groenbemesters genoemd naargelang de 
functie die men wil benadrukken, zijn gewassen die geteeld worden na het hoofdgewas. 
Groenbedekkers worden gebruikt als: 

 Toevoer van organische stof waardoor de bodemvruchtbaarheid verbetert.  

 Vanggewas voor stikstof: groenbedekkers hebben een relatief grote stikstofbehoefte. 
Deze gewassen zullen de aanwezige stikstof in de bodem capteren en het jaar nadien 
terug vrijlaten in de bodem, waardoor minder stikstof uitspoelt tijdens de 
wintermaanden.  

 Groenbemester: de nutriënten (stikstof) die de groenbedekker opnam tijdens zijn 
groei, komen na vernietigen van de groenbedekker vrij voor de volgteelt  

 Groenbedekker: groenbedekkers beschermen de grond tegen erosie en verstuiven. 

 Aaltjesreductie: Sommige groenbedekkers zijn een lokgewas voor nematoden om de 
populatiedichtheid van nematoden in het veld te verlagen 

Twee veel gebruikte groenbedekkers zijn gele mosterd en bladrammenas. Deze vormen het 
onderwerp van deze studie en worden hieronder besproken.  
 

1.4.2 Ecologisch aandachtsgebied  

Gewassen die kunnen gebruikt worden voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) zijn 
interessant voor de landbouwer doordat de landbouwers er subsidies voor kunnen krijgen van 
de overheid. Indien de landbouwer meer dan vijftien hectare grond bewerkt, is hij verplicht om 
over 5% EAG te beschikken en dit aan te geven. EAG wordt heeft als doel o.a. de natuurlijke 
fauna te helpen. Wanneer de hoofdteelten worden geoogst, hebben de dieren geen schuilplek 
meer. Door landbouwgronden van EAG te voorzien wel. 
 
In Vlaanderen beschikt de landbouwer over verschillende mogelijkheden voor het aanleggen 
van EAG (bijlage 1). Elk van de EAG-teelten heeft ook zijn specifieke voorwaarden, o.a. 
zaaidichtheid en zaaitijdstip bij de aanleg van groenbedekkers.  
 
Wanneer een landbouwer ervoor kiest om als EAG groenbedekkers te gebruiken, moet deze 
minstens twee gewassen in mengteelt bevatten om in aanmerking te komen voor subsidies. 
Bladrammenas en gele mosterd worden daarom courant samen geteeld als groenbedekker.  
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1.5 Bladrammenas 

1.5.1 Eigenschappen 

Bladrammenas (Raphanus sativus) is een weinig knolvormende variant van rammenas en 
behoort tot het geslacht ‘radijs’ uit de familie van de kruisbloemigen (Brassicaceae). De plant 
heeft dan ook een radijsachtige smaak en is vandaag de dag in feite een ‘vergeten groente’. 
Bladrammenas is een relatief gemakkelijk gewas aangezien het geen hoge eisen stelt aan de 
grondsoort. De beginontwikkeling van het gewas gaat snel, hoewel minder snel dan bij gele 
mosterd. Het vormt op een korte tijd een groot gewas dat gemakkelijk onkruid onderdrukt. 
Bladrammenas is minder gevoelig voor nachtvorst dan gele mosterd waardoor het bij 
najaarszaai nog relatief lang kan blijven doorgroeien en ook bij latere zaai nog voldoende 
gewas zal vormen om het veld in de winter te beschermen (figuur 9). 
  

1.5.2 Uiterlijke kenmerken 

Bladrammenas vormt een penwortel met beperkte hoeveelheid zijwortels waardoor de 
doorworteling van de grond en de wortelopbrengst relatief veel minder is dan bij grasachtige 
groenbedekkers. Op hun bladeren en stengels staan kleine haartjes. De plant wordt 80 tot 110 
cm hoog, de kroonbladen zijn meestal paars geaderd en de vrucht is een houtige hauw. De 
vruchten zijn houtachtige hauwtjes die ingesnoerd zijn waardoor je 1 of meerdere lobben 
verkrijgt. In een enkele lob zitten er 1 tot 3 relatief kleine, ronde zaden die bruin zijn van kleur 
(Figuur 10). De onrijpe vrucht is groen van kleur. Een rijpe vrucht zal een lichte houtkleur 
verkrijgen, meer ingesnoerd zijn en harder van textuur waardoor deze niet meer kan worden 
ingedrukt zonder te breken.  

    

   
 

1.5.3 Toepassingen 

Eén van de toepassingen van bladrammenas is het bestrijden van nematoden. Hiervoor moet 
wel in de zomer of  vroeg in het najaar gezaaid worden, omdat later in het najaar de 
bodemtemperatuur te laag wordt, waardoor de lokking en ontwikkeling van nematoden langer 
duurt. Om te voorkomen dat M. chitwoodi en/of H. schachtii zich kunnen vermenigvuldigen, 
moeten resistente cultivars gebruikt worden. De waardplantstatus van diverse soorten 
gewassen kan opgezocht worden via een aaltjesschema 
(http://www.aaltjesschema.nl/Schema.aspx). In het Addendum van dit verslag kan u de lijst 
terugvinden voor het maïswortelknobbelaaltje en het bietencysteaaltje (bijlage 2). Resistente 
bladrammenas cultivars zorgen voor een actieve afname van de nematodenpopulatie, meer 
dan de natuurlijke sterfte bij zwarte braak. Hoe dichter gezaaid wordt, hoe meer aaltjes binnen 
het bereik van de wortels zijn. Bij de teelt ter bestrijding van aaltjes heeft een kleine zaaiafstand 
dus de voorkeur. 

Figuur 9: bladrammenas (bron: 
http://www.drachtplanten.nl/PLD.F

otos/R/Raphanus/radijs.htm) 

Figuur 10: zaden van 
bladrammenas (eigen foto) 
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1.6 Gele Mosterd 

1.6.1 Eigenschappen 

Gele mosterd (Sinapis alba, in het Engels white mustard) (figuur 11) behoort net zoals 
bladrammenas tot de kruisbloemigen. Gele mosterd is zeer vorstgevoelig door de waterige 
stengels en bladeren die bij matige tot sterke vorst kapot vriezen. Gele mosterd kan op de 
meeste grondsoorten geteeld worden, alleen zure gronden en gronden met ernstige 
structuurschade (compacte bodem) zijn niet geschikt. Dit is op een doorsnee veld vaak goed 
zichtbaar doordat de gele mosterdplanten die in de wielsporen (compacte grond) groeien veel 
kleiner zijn dan planten buiten de wielsporen (minder compacte grond). 
 

1.6.2 Uiterlijke kenmerken 

Gele mosterd vormt een lang (1 tot 2 m) en slank gewas met een meer houtachtige, 
vezelachtige steelstructuur en heeft een stevige penwortel die niet verdikt is en tot 70 cm diep 
kan groeien. De wortel bevat, vergeleken met die van bladrammenas, meer vertakkingen. De 
hauwtjes zijn bedekt met kleine haartjes en de bloemetjes zijn geel. De zaden (figuur 12) zijn 
geel van kleur en kleiner dan de zaden van bladrammenas.  
 

    
    

1.6.3 Toepassingen 

Gele mosterd wordt vooral gebruikt als groenbedekker. Af en toe worden de zaden gebuikt om 
mosterd van te maken, dit wordt meer gedaan met de zaden van bruine mosterd (Brassica 
juncea) of zwarte mosterd (Brassica nigra). Bij gele mosterd bestaan er cultivars resistent aan 
bietencysteaaltjes, maar is er nog geen volledige resistentie tegen het wortelknobbelaaltje. Dit 
in tegenstelling tot bladrammenas waarvan er rassen ontwikkeld zijn, o.a. ‘Doublemax’, die 
volledige resistentie bieden tegen beide aaltjes. Voor de boeren is het interessanter om gele 
mosterd in augustus tot half september te zaaien omdat er dan geen zaadvorming meer zal 
plaatsvinden voor de winter.  

  

Figuur 12: zaden gele mosterd 
(eigen foto) 

Figuur 11: gele mosterd plant (bron: 
https://en.wikipedia.org/wiki/White_

mustard 
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1.7 Plantenveredeling 

Bladrammenas en gele mosterd behoren tot de kruisbloemigen. De bloemen zijn tweeslachtig, 
ze bevatten dus zowel stampers als meeldraden. Bestuiving gebeurt door insecten. Beide 
gewassen zijn kruisbestuivend en zijn zelfincompatibel, hoewel zelfbestuiving in sommige 
omstandigheden mogelijk is. Een ander belangrijk gevolg van zelfbestuiving is 
inteeltdepressie, m.a.w. de nakomelingen zijn zwakker en kunnen groeiachterstand, 
verhoogde vatbaarheid aan ziekten en andere gebreken vertonen.  
 

1.7.1 Full-sib familie en half-sib familie 

Bladrammenas en gele mosterd worden veredeld via familieselectie. De planten die 
voortkomen uit dezelfde moederplant wordt een familie genoemd. Er kunnen twee soorten 
families bekomen worden, full-sib families en half-sib families. Sib staat hier voor het Engelse 
sibling wat broer of zus betekent. Bij full-sib families weten we welke plant de moederplant en 
welke de vaderplant is. Alle planten uit één familie hebben dus dezelfde moeder en dezelfde 
vader en zijn dus broers of zussen van elkaar. Bij half-sib families hebben de nakomelingen 
van één moederplant verschillende vaders. De nakomelingen zijn dus halfbroers of halfzussen 
van elkaar. Om full-sib families te bekomen, worden twee planten in isolatie geplaats zodat ze 
enkel elkaar kunnen bestuiven en geen andere planten. Voor half-sib families worden 
meerdere planten samen in isolatie gestoken, bijvoorbeeld in een afgesloten 
serrecompartiment waarin bestuivers (hommels of vliegen) voorzien worden, zodat de planten 
elkaar kunnen bestuiven. Full-sib families hebben het grote voordeel dat er sneller en beter 
een selectie kan worden gemaakt om betere planten te bekomen. Het nadeel is dat er meer 
werk is om de constructies op te zetten.  
 

1.7.2 Ploïdieveredeling 

ILVO veredelt zowel diploïde als tetraploïde bladrammenas en gele mosterd. Bladrammenas 
en gele mosterd zijn van nature diploïd, maar tetraploïde rassen kunnen gemaakt worden via 
o.a. colchicine. Tetraploïden hebben dezelfde eigenschappen als diploïden, met dat verschil 
dat tetraploïden grotere bladen maken en grotere zaden vormen die een dikkere kiem bevatten 
en sterkere zaailingen vormen. Hierdoor hebben tetraploïden een snellere jeugdgroei en 
onderdrukken ze onkruiden beter. De nadelen zijn dan weer dat een kilogram zaad van 
tetraploïde rassen minder zaden bevat dan een kilogram diploïde zaden en dat tetraploïde 
planten minder zaad opbrengen (kg/ha) dan diploïde planten. Tetraploïd zaad is daardoor 
duurder dan diploïd zaad.  
 

1.7.3 Handel in zaaizaad 

1.7.3.1 Kweker 
De veredelaars of kwekers ontwikkelen nieuwe, verbeterde plantenrassen. Dit proces kan vele 
jaren in beslag nemen. Indien een nieuw verbeterd ras is bekomen heb je kwekerszaad, dit 
wordt bij de kweker (ILVO) vermeerderd tot pre-basis zaad en vervolgens nog eens tot 
basiszaad. Op het nieuwe ras beschikt de kweker over eigendomsrecht dat contractueel wordt 
vastgelegd. Hiermee heeft hij recht op royalties per kg verhandeld of vermeerderd zaad. De 
kweker kan ook zaad opsturen naar genenbanken zodat het ras bewaard blijft  voor latere 
generaties wanneer het van de markt verdwijnt.  
 
ILVO verkoopt het basiszaad van gele mosterd en bladrammenas aan zaadbedrijven aan vijf 
euro per kilogram. De grafiek hieronder (Figuur 13) geeft weer van welke cultivars ILVO het 
meeste basiszaden verkoopt. Cassius tot Nero zijn rassen van bladrammenas, Rumba tot 
Swing zijn gele mosterd rassen. 
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Figuur 13: Verkoop basiszaad van ILVO rassen bladrammenas (linkse 8 balken) en gele mosterd (rechtse 8 

balken) (bron: ILVO) 

1.7.3.2 Vermeerderaar 
De kweker stuurt zijn relatief kleine voorraad basiszaad op naar een vermeerderaar of 
mandataris die de zaden verder zal vermeerderen op de vermeerderingsvelden. Deze 
percelen worden gecertificeerd door de nationale Keuringsdienst in bepaalde klassen en 
vervolgens gekeurd op raskenmerken, bloeitijdstip, uniformiteit, enz. 
De zaden gaan dan naar een verhandelaar en zo naar de consument. De vermeerderaar kan 
tegelijk ook de handelaar zijn. 
 

1.7.3.3 Rassenlijsten 
Om een ras te mogen verkopen aan landbouwers, moet dit ras op een Europese rassenlijst 
staan. Om een ras worden twee onderzoeken uitgevoerd bij officiële instanties: het OHB- 
onderzoek en het CGW-onderzoek.  
 
Het OHB-onderzoek staat voor: 

 Onderscheidbaar: het kandidaat ras moet verschillen van elk ander ras van 
dezelfde plantensoort in minstens één belangrijk kenmerk 

 Homogeen: de kenmerken van het kandidaat ras moeten voldoende uniform zijn 
 Bestendig: het kandidaat ras mag niet veranderen na meerdere jaren of na 

meerdere vermeerderingen. 
 
De Engelse afkorting voor dit onderzoek is DUS-testing, Distinctness, Uniformity, Stability. 
Bij het OHB-onderzoek wordt vooral nagegaan of het daadwerkelijk om een nieuw ras gaat. 
De plant is pas een nieuw ras of cultivar wanneer het zich door één of meer belangrijke 
waarneembare eigenschappen onderscheidt van alle andere rassen die in Europa reeds zijn 
toegelaten of waarvoor een aanvraag is ingediend.  
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De onderscheidbare kenmerken zijn gesteund op: 

 Morfologie  

 Kleur  

 Fysiologie  

 Ziekteresistenties  
 
Het CGW-onderzoek staat voor het Cultuur- en GebruiksWaarde onderzoek of in het Engels 
VCU (Value for Cultivation and Use) en loopt meestal synchroon met het OHB-onderzoek. Het 
CGW onderzoek bepaalt of je ras op de rassenlijst mag komen door de eigenschappen van 
de plant na te gaan. Ieder land heeft een eigen rassenlijst waarvoor je een aanvraag mag doen 
voor erkenning en toelating voor op deze lijst te komen. De Duitse rassenlijst is belangrijk voor 
groenbedekkers. Deze rassenlijst test o.a. aaltjesresistentie tegen H. schachtii en M. chitwoodi 
met de zgn. pf/pi waarde.  
 
Landbouwgewassen, waaronder ook groenbedekkers, moeten voor beide onderzoeken 
slagen om gecommercialiseerd te mogen worden. 
 
Het CGW-onderzoek voor groenbedekkers baseert zich op: 

 opbrengst 

 snelle bodembedekking 

 laatheid van bloei 

 vorstgevoeligheid 

 aaltjesresistentie 
 
 
De aaltjesresistentie wordt bepaald d.m.v. de 
vermenigvuldigingsfactor (Pf/Pi - waarde) die 
aangeeft hoe de nematodepopulatie evolueert na het 
gebruik van lokgewassen zoals bladrammenas en 
gele mosterd. Pf staat voor ‘population final’ en Pi 
voor ‘population initial’. De score wordt bepaald door 
het aantal nematoden na het gebruik van een 
lokgewas te delen door het aantal nematoden voor 
het gebruik van het gewas. Wanneer de score onder 
1,0 is, reduceert het ras de aaltjespopulatie. Indien 
de score boven 0,5 ligt, noemt men het ras niet 
resistent. Rassen met een score lager dan 0,5 noemt 
men resistent. Resistentie kan opgedeeld worden in 
verschillende klassen (zie tabel 1). Deze score wordt 
bepaald in een experiment in potten gedurende 2 
jaar. Het doel van de veredeling is rassen te maken 
die voor beide aaltjes ‘klasse 1’ bereiken. ‘Klassen’ van resistentie tegen H. schachtii en M. 
chitwoodi worden voor ieder ras weergegeven op de rassenlijst. Het is van belang voor de 
veredelaar om in een zo hoog mogelijke klasse te geraken.  
  

Klasse 
Pf/Pi-

waarde 
Interpretatie 

1 0 – 0,9 Resistent 

2 0,1 – 0,3 Resistent 

3 0,31 – 0,5 Resistent 

4 0,51 – 1,0 Niet resistent 

5 1,1 – 2 Niet resistent 

6 2,1 – 3 Niet resistent 

7 3,1 – 5 Niet resistent 

8 5,1 – 8 Niet resistent 

9 8  of meer Niet resistent 

Tabel 1: klassen vermenigvuldigingsfactor 
volgens de Duitse rassenlijst van 

groenbedekkers (bron: Bundessortenambt, 
2015) 
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2 Doelstelling 
 

2.1 Veredelingsproef naar aaltjesresistentie 

Screening van nematoderesistentie in het kader van veredeling bladrammenas. 
 

2.2 Voedingsproef  

Testen van vatbare controlerassen van bladrammenas en gele mosterd met verschillende 
voedingsoplossingen (bemesting). 
 
De laatste proeven had ILVO, door diverse wijzigingen in de proefopzet, minder aantasting 
door aaltjes op vatbare controlerassen. Mogelijk hebben het fungicideregime en/of de 
voedingsoplossing voor de planten een effect op de aantasting door aaltjes. 
Daarom worden drie types voedingsoplossing vergelijken en twee fungicidenregimes op zowel 
bladrammenas als gele mosterd. Ook zullen we nagaan wat het effect is wanneer we 
cystetellingen uitvoeren op verschillende tijdstippen (tellen zes, zeven en acht weken na 
inoculatie). 
In deze proef worden ook niet-geïnoculeerde controles (planten geïnoculeerd met water i.p.v. 
aaltjes) meegenomen.  
 

2.3 Inoculatieproef 

Standaard wordt bij ILVO één week na zaai geïnoculeerd. De inoculatieproef gaat na wat het 
effect is van het inoculatietijdstip bij een vatbaar ras van bladrammenas op het aantal 
eipakketjes van Meloidogyne chitwoodi. De proef zal uitwijzen of er later moet geïnoculeerd 
worden of niet. 
 

2.4 Celwandproef  

De celwandproef gaat de effecten na van Meloidogyne chitwoodi op de celwand-samenstelling 
van de resistente cultivar ‘Doublemax’ en de vatbare cultivar ‘Radical’. Wanneer rijst 
geïnfecteerd wordt door Meloidogyne graminicola, het ligninegehalte bij resistente planten en 
daalt het ligninegehalte bij vatbare planten. Dit kan erop wijzen dat lignine een belangrijke rol 
speelt in resistentie tegen Meloidogyne spp. Deze proef onderzoekt of lignine een analoge rol 
speelt bij M. chitwoodi op bladrammenas.  
 

2.5 Diverse proeven 

2.5.1 Kleuren en analyseren van Meloidogyne chitwoodi in de wortel 

Resistente en niet resistente bladrammenaswortels analyseren en nagaan op welk moment in 
de levenscyclus de resistente cultivar het aaltje tegenhoudt. 

2.5.2 Zaden oogsten en triëren uit vroegere veredelingsproef 

Zaadloten analyseren op kwaliteit en kwantiteit en hierop een selectie maken, rekening 
houdend met de resistentie, om verder te veredelen. 
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3 Materiaal en methoden 
 
Aangezien in bepaalde proeven diverse keren dezelfde handelingen worden gedaan, worden 
deze eerst even toegelicht. 
 

3.1 Zaaien van de aaltjesproef 

3.1.1 Materiaal 

 Eternietbakken (59 cm x 17 cm x 17 cm) met handvat, inhoud 12,3 liter 

 234 Micabuisjes (1,5 cm x 2 cm x 12 cm) of 36 ml inhoud buisjes per bak (26 rijen x 9 
buisjes) 

 Zilverzand type ATS 100 (Sibelco) 

 Fijn rijnzand (0/2) 

 Dik filterpapier (zoals gebruikt in kiemproeven) 

 Doorschijnende plastic stroken: 26 stuks per bak (15 cm x 10 cm) 

 Steeketiketten 

 1 fijne en 1 grove, lange pincet 

 klimaatkasten met temperatuur-, vocht en lichtregeling, voorzien van interne kooien 

 Steineroplossing 

 Fungicide Thiram Phyto (98% TMTD) 

 Rood krijtpoeder 

 Fungicide ProPlant (indien nodig) 

 Gedemineraliseerd water 

 Drukspuit om water te vernevelen 

 1 zeef van 200 µm (40 cm doormeter) met bijhorende kuip 

 Maatcilinders, mengkuipen, emmers, Petrischalen 

 Bureaumateriaal, penseel 
 

3.1.2 Werkwijze 

3.1.2.1 Vullen van de bakken 
In de eterniet bloembakken passen 26 rijtjes van 9 micabuisjes. De drainagegaten in de bodem 
van de bakken worden afgedicht met dik filterpapier (4cm x 6cm) dat bevochtigd wordt.  
Het ATS 100 zilverzand (Sibelco) wordt vooraf gezeefd door een microzeef van 40 cm 
diameter, zodat het gezeefde zand een maximum korrelgrootte van 200 µm heeft. Omwille van 
stofvorming mag zeven niet gebeuren in het aaltjeslokaal, maar bij voorkeur in de loods of 
buiten met de wind in de rug. 
 
Op de bodem van iedere bloembak komt een gelijkmatige laag van twee delen rijnzand (0/2). 
Men gebruikt 4,3 kg zand, zodat de zandlaag 3 tot 4 cm dik is. Bovenop het zand komt een 
laag dik filterpapier, waarna het geheel bevloeid wordt met gedemineraliseerd water. Na 
bevloeiing worden de stroken filterpapier opnieuw verwijderd, zodat de zandlaag gelijkmatig 
aangedrukt kan worden. Het is belangrijk dat het zand in het midden van de bloembak nooit 
lager is dan aan de zijkanten van de bloembak, omdat hierdoor de kans op schimmelaantasting 
toeneemt. Het filterpapier wordt met water afgespoten en terug op het geëgaliseerde 
bodemzand gelegd met de zandvrije kant naar boven. De bodemlaag in de bloembakken 
fungeert in hoofdzaak als bodemvochtverdeler en drainage. 
Micabuisjes worden gevuld met ‘kasteelvochtig’ gezeefd zilverzand. Hiervoor mengt men 
vervolgens 15 kg zand met 1200 ml Steineroplossing (40%). Het kasteelvochtig bemest 
zilverzand wordt langs beide uiteinden in de micabuisjes geduwd en aangeduwd totdat er geen 
openingen meer zijn. Alle buisjes moeten even hard aangeduwd worden.  
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De gevulde buisjes worden verticaal op de geprepareerde zandlaag met filterpapier gezet: 9 
buisjes per rij. Iedere rij buisjes wordt van de volgende rij gescheiden door een doorschijnende 
plastic strook die op de geprepareerde zandlaag staat en 2 cm boven de buisjes uitkomt. Deze 
plastic stroken vergemakkelijken het uitnemen van de buisjes bij de lezing en zorgen voor een 
isolatie tussen de wortels van de verschillende rijen planten. Indien een volledige bak gevuld 
is, wordt het overtollige zand afgeschraapt. 
 
Alle open ruimten tussen de buisjes worden daarna zorgvuldig opgevuld met gezeefd ATS 100 
zilverzand, gevolgd door het afschrapen van het overtollige zand. Een licht inzakkend 
zandoppervlak in ieder buisje is noodzakelijk omdat bij het maken van de zaaiputjes meestal 
een klein volume zand omhoog komt. 
 

3.1.2.2 Zaaien van de planten 
Voor het zaaien maakt men met een kurkboor één centraal gelegen gaatje in ieder buisje. De 
kurkboor is voorzien van een randje, wat toelaat steeds gaatjes met dezelfde diepte te maken 
van ongeveer 1 cm. Het zaaien gebeurt steeds via een vooropgesteld schema. Omdat het 
zand net boven de handvaten meestal droger is dan in het midden van de bak, groeien de 
planten op deze plaats slechter. Daarom worden op deze plaats meestal geen proefplanten 
gezet, maar positieve getuigen (ras ‘Siletina’ of ‘Radical’). 
De zaden worden vooraf individueel gecontroleerd op eventuele schimmelaantasting (zwarte 
vlekken), kleur (als indicator voor rijpheid) en vorm (een mooi ronde vorm is gewenst). Bij 
voorkeur worden volle, egaal gekleurde zaden gebruikt. Kleine, verrimpelde zaden of zaden 
met zwarte vlekken worden liever niet gebruikt. Het zaaien gebeurt best met behulp van een 
geplooid kartonnetje en een potlood of pincet, zodat men zaadje per zaadje van het kartonnetje 
in het zaaiputje kan schuiven.  
 
Na het zaaien worden de zaaikuiltjes toegedekt met een kleine hoeveelheid gezeefd zilverzand 
gemengd met het fungicide TMTD (tetramethyl thiuramdisulfide aan 98% zuiverheid) en 
vervolgens weer afgeschraapt (figuur 14). Het TMTD-zand mengsel bestaat uit 0,75% TMTD 
fungicide, 0,25 % rood krijt en 99% gezeefd zilverzand.  
 

 
Figuur 14: gevulde eterniet bloembak (eigen foto) 

Een bijkomende fungicidenbehandeling met ProPlant aan halve dosis kan gebeuren één 
week na zaaien. Dit beschermt de plant tegen kiemschimmels.   
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3.2 Incubatie van de planten 

3.2.1 Materiaal 

 klimaatkasten met temperatuur-, vocht en lichtregeling, 
voorzien van interne kooien (figuur 15) 

 Steineroplossing 

 Fungicide ProPlant (indien nodig) 

 Fungicide Internum (indien nodig) 

 Gedemineraliseerd water 

 Drukspuit om water te vernevelen 
 

3.2.2 Werkwijze 

3.2.2.1 Het klimaat instellen 
De klimaatkasten zijn ingesteld zodat de temperatuur in de 
interne kooien overdag 19 tot 20°C bereikt, en ’s nachts 15°C 
tot 16°C. De relatieve vochtigheid (RV) bedraagt 85 tot 90% 
zowel overdag als ’s nachts. 
Controle van temperatuur en RV is mogelijk met loggers: er is één logger per klimaatkast 
voorzien. De loggers geven de actuele temperatuur en RV weer op de display. 
Filiatie treedt vooral op in de eerste weken van de proef. Filiatie treedt op wanneer een plant 
groeit bij hoge temperaturen met weinig licht. Door de hoge temperaturen zijn de cellen actief 
en wil de plant meer licht waardoor deze zich gaat strekken. Doordat de plant te veel in de 
lengte gaat groeien, gaat de stengel niet sterk genoeg zijn en zal de plant slap hangen. Om dit 
te voorkomen wordt de daglengte gedurende de eerste vier weken hoog gehouden. Echter, 
lange dagen stimuleren bloei, wat moet vermeden worden omdat bloeiende planten moeilijk 
hergroeien wanneer ze uit de aaltjesproef komen. Om een evenwicht te behouden wordt de 
daglengte stelselmatig verlaagd: 13 uur vanaf start tot week 4 en na 5 weken nog tien uren 
licht.  

3.2.2.2 De dagelijkse watergift 
Na zaai worden de bakken met de nummering naar voren in de klimaatkast geplaatst, in een 
aluminium onderschaal in de interne kooi. Na plaatsing worden de buisjes dagelijks besproeid 
met 1,0 g/l Hakaphos, behalve vrijdag wanneer enkel water wordt gegeven volgens het 
bijhorende schema (zie bijlage 3 t.e.m. 7).  
Algemeen worden de planten zo droog mogelijk opgekweekt. Dit vermindert de kans op 
schimmelaantasting en verhoogt de mobiliteit van de aaltjes in het zand. Te natte 
omstandigheden zorgen bovendien voor minder zuurstof aan de wortel, waardoor plantengroei 
vertraagt. Gedurende de eerste dagen na zaai wordt fungicide gegeven. De eerste dagen na 
beide inoculaties met aaltjes, wordt tijdelijk minder voedingsoplossing gegeven om de aaltjes 
niet uit te spoelen. Daarom wordt de concentratie van de voedingsoplossing vanaf de eerste 
inoculatie verhoogd. Vanaf week 9 zijn de planten groter en krijgen ze grotere volumes 
voedingsoplossing. De concentratie van de oplossing wordt daarom wat verlaagd. Bijlage 3 
t.e.m. 7 geeft de watergift gedurende gans de aaltjesproef gedetailleerd weer. Tijdens de 
laatste weken van de opkweek is het belangrijk om de voedingsoplossing aan voldoende hoge 
druk toe te dienen. Op die manier vermijdt men dat grote planten die anderen overschaduwen, 
met alle water gaan lopen. 
 
Er gebeurt geen watergift in het weekend, in ruil krijgen de planten op vrijdagavond onderin de 
aluminiumschaal een dosis (0,5 l per bloembak) gedemineraliseerd water toegediend. Indien 
het water in de onderschalen na drie dagen niet opgenomen is, moet het water worden 
verwijderd met een absorberende doek. 

  

Figuur 15: klimaatkast (eigen foto) 
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3.3 Inoculatie met aaltjes 

3.3.1 Materiaal 

 1 telraampje 

 J2- aaltjes in zoutoplossing (besteld bij HZPC) 

 Maatbekers van 5 liter en 1 liter 

 Veterinaire spuit met naald van 2,5 mm diameter en 75 mm lengte 

 Vaseline 

 1 maatcilinder van 500 ml 

 Binoculair 

 Wegwerppipetten 

 Gedemineraliseerd water 
 

3.3.2 Werkwijze 

3.3.2.1 Tijdstip van inoculeren 
De inoculatie met M. chitwoodi gebeurt 7 dagen na zaai, die met H. schachtii 14 dagen na 
zaai. M. chitwoodi heeft namelijk ongeveer acht weken nodig om eipakketjes te vormen en H. 
schachtii zes weken om een cyste te vormen. Om te voorkomen dat H. schachtii voorloopt op 
M. chitwoodi wordt daarom een week tussen de inoculaties gelaten. De J2-aaltjes worden 
geleverd in een glazen fles. Na aankomst worden de aaltjes onmiddellijk gestockeerd in de 
koele kamer bij 6 - 8°C tot aan de inoculatie. 

3.3.2.2 De aaltjessuspensie op de juiste concentratie brengen 
De suspensie wordt op het gewenste volume gebracht a.d.h.v. een berekening die als volgt 
gaat: het aantal rijen wordt vermenigvuldigd met het aantal micabuisjes per rij maal het aantal 
milliliter per buisje. Zodat er zeker genoeg suspensie zal zijn, wordt er een extra rij 
meegerekend. In geval van een volle bak, zal de berekening de volgende zijn:  

27 x 9 x 2 ml = 486 ml 
De aaltjes worden vóór inoculatie geteld, zodat de juiste verdunning kan gemaakt worden. 
Men schudt de stocksuspensie voorzichtig en neemt direct een staal met een wegwerppipet. 
Vervolgens laat men snel 10 druppels vallen op een vierkantig telraampje uit plexiglas met 
ruitmotief, waarna het aantal nematoden in iedere druppel geteld wordt onder de binoculair. 
Wetende dat 1 ml waterige oplossing ongeveer 20 druppels bevat, kan men het aantal aaltjes 
in 10 druppels vermenigvuldigen met 2 om het aantal aaltjes per ml te kennen. Tijdens het 
tellen kan men ook de beweeglijkheid observeren: de aaltjes moeten voldoende kronkelen en 
bewegen. 
 
De planten worden geïnoculeerd met 2 ml aaltjessuspensie. De stocksuspensie moet hiervoor 
verdund worden met gedemineraliseerd water. Men mag hiervoor geen Steineroplossing 
gebruiken, omdat dit te veel zoutstress veroorzaakt. 

3.3.2.3 Inoculeren 
Alvorens de veterinaire spuit te vullen met het inoculum doet men eerst een proefinjectie met 
gewoon water en controleert men of er geen lekken zijn. Het rubberen zuigeruiteinde in de 
spuithuls wordt, indien nodig, ingesmeerd met vaseline om de nauwkeurigheid van de spuit te 
verbeteren. 
De aaltjessuspensie wordt over en weer gegoten in een andere maatbeker om de aaltjes goed 
in suspensie te krijgen: aaltjes bezinken immers relatief snel. Na de tweede vergietbeurt steekt 
men onmiddellijk de naald van de injectiespuit halverwege de aaltjessuspensie om zo vlug 
mogelijk de aaltjessuspensie op te zuigen. Men zuigt daarbij wat lucht mee om een goede 
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menging van de suspensie toe te laten tussen het 
inoculeren van iedere plant door een korte op- en 
neerbeweging van de spuit. De aaltjes worden dicht bij de 
wortels ingespoten (figuur 16). De planten worden rij per rij 
geïnoculeerd. M.b.v. een staafje kan men aanduiden welke 
buisjes reeds geïnoculeerd zijn, zodat men geen fouten 
maakt na het hervullen van de spuit. 
In het midden van de inoculatie wordt opnieuw driemaal een 
staal van 5 druppels geteld onder de binoculair om de 
concentratie aaltjes te bepalen. Op die manier kan men 
verifiëren of de concentratie nog steeds juist is. Ook op het 
einde van de inoculatie wordt driemaal een staal van 5 
druppels geteld om de concentratie te bepalen. De 
concentraties aaltjes in het begin, het midden en het einde 
van de inoculatie zouden nagenoeg gelijk moeten zijn. 
 

  

Figuur 16: inoculeren van aaltjes (eigen 
foto) 
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3.4 Tellen van het aantal cysten en eipakketten 

3.4.1 Materiaal 

 Koperen zeefjes met inox zeef van 200 µm maaswijdte 

 Petrischalen 9 cm diameter 

 50 ml falcons en bijhorende houders 

 Phloxine B kleurstof 

 1 moduleerbaar vergrootglas (x 3) met fluorlamp (22 W) 

 Binoculair 

 1 in de hoogte regelbaar spotlichtje (20 tot 25 W) 

 Spoeltafel met sproeier en zandafscheider 

 Fijne pincetten 

 1 lang en stomppuntig pincet 

 1 witte en zwarte PVC onderlegger (20 cm x 20 cm) 
 

3.4.2 Werkwijze 

Negen weken na zaai kan men beginnen met het screenen van de plantenwortels. Het 
bietencysteaaltje vormt wit tot bruingekleurde citroenvormige cysten vanaf week zes na 
inoculatie. Het wortelknobbelaaltje, daarentegen, vormt eitjes in een gelatineuze massa: 
zogenaamde eipakketten vanaf 8 tot 9 weken na inoculatie. De eipakketten zijn kleurloos, 
maar kunnen roze gekleurd worden met phloxine B zonder dat dit toxisch is voor de 
plantenwortels.  
 

3.4.3 Spoelen op de zeef 

Het spoelen, kleuren en tellen gebeurt steeds rij per rij (9 planten per keer). De buisjes van 
één rij worden voorzichtig uit de bloembak genomen en in het bijhorende falconbuisje 
gestoken. Vervolgens worden de buisjes een tiental minuten met water doorweekt, zodat het 
zand loskomt. Na het inweken spoelt men iedere plant met wortels en zand voorzichtig uit de 
buisjes op een zeefje. Tenslotte wordt ieder buisje nagespoeld boven de bijpassende zeef, 
zodat eventueel afgebroken wortels of losse cysten mee in de zeef terechtkomen. De zeefjes, 
falconbuisjes en petrischalen zijn genummerd om het verwisselen van planten te voorkomen. 
Wanneer alle plantmateriaal verzameld is op de zeefjes, wordt met de sproeier het zand uit de 
zeven gespoten. Wanneer het losse zand weggespoten is, spuit men kortstondig de wortels 
schoon. Men spuit niet langer dan nodig is, om de cysten niet nodeloos te beschadigen. Cysten 
kunnen hierdoor immers hun oppervlakkige cellagen verliezen en transparant worden of 
kunnen openbarsten. Finaal word het zand zachtjes van de zeefrand gespoten, zodat alle 
cysten op de zeefdraad liggen. Eipakketten zitten goed vast aan de plant zodat ze zelden 
worden los gespoten. Het uitspoelen van het zand gebeurt in de spoeltafel. De afvoer van deze 
tafel is voorzien van een zandafscheider die tijdens de aaltjesproef langzaam zal opvullen met 
zand. Wanneer de zandafscheider echter volledig gevuld is, zal het zand doorstromen naar de 
ontsmettingsinstallatie en mogelijks een verstopping veroorzaken. Het is dus van belang dat 
de zandafscheider regelmatig geleegd wordt: ten minste om de twee bloembakken, maar liever 
frequenter. Alle gebruikte zand moet gesteriliseerd worden. 

3.4.3.1 Kleuren van de eipakketten van Meloidogyne chitwoodi 
Wanneer de wortels van de plant schoongespoten zijn, worden de eipakketten gekleurd met 
phloxine B. Deze kleurstof zal enkel de eipakketten en de wortelpuntjes kleuren. Andere 
plantendelen worden niet gekleurd. 
 
Men maakt eerst een kleuroplossing aan met 0.2 g phloxine B in 1 liter gedemineraliseerd 
water. Deze oplossing kan tot 1 maand lang bewaard worden bij kamertemperatuur, of voor 
langere perioden in de koele kamer. Voor het kleuren van de wortels worden de negen 
bijhorende falcons gevuld met ongeveer 40 ml kleurstof. Na het spoelen wordt iedere plant 
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gedurende 5 minuten of langer met zijn wortels in een falcon met kleurstof gezet. Vervolgens 
legt men iedere plant gedurende 5 minuten of langer in een genummerde petrischaal met 
water. Hierdoor zullen de plantenwortels terug ontkleuren terwijl de eipakketten roze gekleurd 
blijven. 
Tijdens de kleuring kunnen er eventueel cysten van de wortels in de falcon met kleurstof 
gevallen zijn. Om deze te recupereren wordt de kleurstof van iedere plant over de bijhorende 
zeef gegoten in een grote beker. De gebruikte kleurstof kan gerecupereerd worden voor 
volgende kleuringen, totdat ze zichtbaar verdund is. Gebruikte kleurstof moet afgevoerd 
worden met het afvalwater. 

3.4.3.2 Tellen van het aantal cysten en eipakketten 
Na de kleuring worden alle petrischalen met plantenwortels en de bijhorende zeefjes bekeken 
onder de binoculair. Cysten zijn wit tot bruingekleurde en citroenvormig. Eipakketten zijn roze 
gekleurde gels rondom een wit, bolvormig achterlijf met het uitzicht van een ‘gloeilamp’. 
 
Eerst telt men het aantal cysten op de zeef. Op ieder zeefje is met alcoholstift een 
spiraalvormige baan getekend, wat het tellen vergemakkelijkt. Men scant onder de binoculair 
de ganse spiraalvormige baan af en telt het aantal cysten. Het is aan te bevelen om iedere 
getelde cyste te vernietigen met de punt van een pincet. Zodoende wordt duidelijk of het om 
een cyste gaat en niet om een zandkorrel, die soms sterk lijkt op een rijpe cyste. Bij vernietiging 
van een cyste komen steeds talrijke langwerpige eitjes vrij die zichtbaar zijn bij 16 tot 40 maal 
vergroting. Na iedere telling is het belangrijk de zeefjes grondig te spoelen, zodat er geen 
cysten worden overgedragen naar de volgende. 
 
Vervolgens telt men het aantal cysten en eipakketten op de plantenwortels. Wanneer een plant 
knobbels vormt, maar geen eipakketten vertoont, wordt verondersteld dat er een eipakketje 
aanwezig was dat is weggespoeld. Bij de telling legt men de petrischaal met plantenwortels 
onder de binoculair op een blauwe absorberende doek. De wortels worden bekeken vanaf de 
hypocotyl naar onderen. Cysten en eipakketten zitten meestal op het bovenste deel van de 
hoofdwortel, of in de oksels van zijwortels. Bij het tellen neemt men de wortels met twee 
pincetten vast. Men draait hierbij ook de plant en bekijkt beide kanten van de wortels. Finaal 
bekijkt men ook het water in de petrischaal, zodat eventueel losse cysten mee geteld worden. 
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3.5 Inpotten en opkweek van geselecteerde planten 

3.5.1 Materiaal 

 Afvalbak voor biologisch afval 

 Autoclaveerzakken 

 Vierkante bloempotjes (9 x 9 cm of 10 x 10 cm) 

 Grote, ronde potten 

 Zwarte onderschalen zonder gaten 

 Zaai- en stekgrond 

 Beroepspotgrond 

 Kleine en grote bamboestokken 

 Vloeibare meststof (organisch of kunstmest) 

 Steeketiketten 

 50% Steineroplossing en vernevelaar 

 Gieter 

 Logger voor temperatuur en RV 

 Serre in ziekteafdeling (51, 55 of 56) 

 Plastic buizen en houdertjes voor montage op een serretafel 

 Gaatjesplastic 

 Bevloeiingsdoek 
 

3.5.2 Werkwijze 

3.5.2.1 Planten selecteren of afvoeren 
Afhankelijk van de vooraf afgesproken selectiedruk worden planten overgehouden met geen, 
één of meer aantastingen. Bij bladrammenas worden vooral planten zonder cysten en zonder 
eipakketten geselecteerd. Bij gele mosterd is resistentie tegen M. chitwoodi moeilijker, 
waardoor vaak planten met één of enkele aantastingen nog toegelaten worden.  
 
Zwakke, weinig groeikrachtige planten worden verwijderd, zelfs al zijn ze niet aangetast door 
de aaltjes. De niet-geselecteerde planten worden afgevoerd met het ‘biologisch afval’ in twee 
in elkaar gestoken autoclaveerzakken. Nadien worden deze toe gebonden en brengt men ze 
naar het decontaminatielokaal, waar de zakken geautoclaveerd worden.  

3.5.2.2 Geselecteerde planten voorzichtig inpotten 
Geselecteerde planten worden vóór het inpotten eerst gedurende twee tot vier uur met hun 
wortels in een proefbuis met water gezet. Dit is nodig om de phloxine B kleurstof zo veel 
mogelijk uit de wortels te spoelen. Phloxine B heeft een lage toxiciteit, maar kan het 
metabolisme van de plant toch enigszins verstoren. Echter, te lange incubatie van de wortels 
in water kan leiden tot het afsterven van de wortels. Bij het inpotten worden vierkante potjes 
(9 cm x 9 cm) gevuld met zaai- en stekgrond. De grond wordt niet te hard aangedrukt. In de 
grond maakt men centraal een plantgat tot op 1 cm van de bodem. Hierin plaatst men dan 
voorzichtig de plantenwortels, zodat het groeipunt van de plant steeds boven de grond blijft, 
waarna men de grond voorzichtig aanduwt. Wanneer alle planten ingepot zijn, worden 16 tot 
20 potjes samen geplaatst in een gesloten zwarte onderschaal en wordt de grond nat gezet 
met een sproeier. De grond mag nat zijn, maar niet waterverzadigd: er mag m.a.w. geen water 
in de onderschaal blijven staan. Iedere plant krijgt een etiket met zijn exacte herkomst, plaats 
(baknummer, rijnummer, plantnummer), en proefnummer mee. 
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3.5.2.3 Omgaan met de klimaatschok d.m.v. een ‘couveuse’ 
De dagen na het inpotten zijn een zeer stressvolle periode voor de plant. Tijdens de 
aaltjesproef heeft de plant steeds een klimaat van ongeveer 80% relatieve vochtigheid gekend 
waarin bijna dagelijks voedingsoplossing over de bladeren verneveld werd. De plant kreeg dus 
een relatief groot deel van zijn water binnen via de bladeren. Doordat, vooral op het einde van 
de proef, weinig water kon doordringen in het zand, zijn de wortels eerder onderontwikkeld en 
weinig functioneel. Na de aaltjesproef zijn de wortels nog meer verzwakt door diverse factoren:  

 Phloxine B kleurstof;  

 Beschadigingen t.g.v. het manipuleren van de wortels onder de microscoop 

 Stress van het uren lange ontkleuren in water. 
  
Na de aaltjesproef moeten de planten overschakelen van watergift via de bladeren naar 
watergift uitsluitend via de grond. Doordat de wortels verzwakt zijn, de opwaartse sapstroom 
zwak is, en de bladeren relatief veel verdampen, hebben de planten de eerste dagen de 
neiging om uit te drogen. Wanneer de planten dan direct in een serre met een relatieve 
luchtvochtigheid van typisch 40 tot 50% geplaatst worden, kunnen de wortels de verdamping 
niet bijhouden, en zullen de planten onherstelbaar uitdrogen en afsterven.  
 
Om bovenstaand probleem te voorkomen, worden de planten gedurende de eerste twee 
weken na het inpotten in een serre onder een plastic koepel of ‘couveuse’ geplaatst. De koepel 
is gemaakt uit gaatjesplastic vastgemaakt met wasknijpers, zodat de relatieve vochtigheid 
tussen de 60% en 80% schommelt. De planten staan in gesloten zwarte onderschalen en de 
potgrond wordt vochtig gehouden. 
 
Tot wanneer de planten hergroeien, doorgaans twee weken na het inpotten, wordt matig 
omgesprongen met de watergift. Gedurende de eerste week worden de planten dagelijks 
beneveld met een voedingsoplossing, zodat ze voldoende nutriënten opnemen voor een snelle 
hergroei. Vanaf de tweede week wordt het vernevelen verminderd tot 2 à 3 keer per week.  

3.5.2.4 Geselecteerde planten doen groeien en bloeien 
Wanneer bovenstaande methode gebruikt wordt, zullen de meeste planten overleven. Een 
sterftepercentage van 10% bij bladrammenas en 20% bij gele mosterd is echter 
onvermijdbaar. Wanneer de planten beginnen te hergroeien, moeten ze een kleine 
bamboestok krijgen en aangebonden worden. Onder de plastic koepel is de neiging tot filiatie 
immers groot door de verhoogde temperatuur en verminderde lichtintensiteit. Wanneer de 
plant goed hergroeit, mag men de plant uit de koepel weghalen en in de open serre plaatsen.  
 
De planten worden dan verder opgegroeid gedurende enkele weken. Daarna worden ze verpot 
met beroepspotgrond in een grote, ronde pot en voorzien van een grote bamboestok. De 
planten kunnen ofwel in groep afbloeien (half-sib familie) ofwel in paarkruisingen afbloeien 
(full-sib familie). Bestuiving kan manueel, of m.b.v. insecten. 
 
Met bladrammenas kan men zaaien in oktober, eventueel zelfs half september, selecteren in 
december, en de planten vegetatief houden tot wanneer de lente aanbreekt. Gele mosterd 
gaat echter sneller in bloei dan bladrammenas, waardoor geen najaarsproef kan plaatsvinden. 
Proeven met gele mosterd kunnen pas gestart worden in februari. 
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3.6 Veredelingsproef naar aaltjesresistentie  

3.6.1. Proefopzet 
Plantenmateriaal: half-sib families van bladrammenas, geoogst op aparte planten in de 
ziekteserre. 
 
Tijdslijn experiment: 

 Week 0: 6 bakken volledig vullen (26 rijen, 9 buisjes per rij) 

 Week 1: uitzaai (zie zaaitabel) 

 Week 2: inoculatie met M. chitwoodi 

 Week 3: inoculatie met H. schachtii 

 Vanaf week 9: scoren en uitplanten 
 
Deze proef omvat zes bakken gezaaid met verschillende dubbelresistente half-sib families van 
bladrammenas, hieronder aangegeven door FT (familie tetraploïd) gevolgd door het specifieke 
familienummer, en vatbare referentierassen (Tabel 2). Beiden werden geïnoculeerd met H. 
schachtii en M. chitwoodi. De vatbare referentierassen dienen als controle om na te gaan als 
er goed geïnoculeerd is. (Zie watergiftfiche in bijlage 3) 

Tabel 2: zaaischema veredelingsproef 

Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4 Bak 5 Bak 6 

Rij Object Rij Object Rij Object Rij Object Rij Object Rij Object 

1 Siletina 1 Siletina 1 Valencia 1 Siletina 1 Valencia 1 Radical 

2 FT2361 2 FT2395 2 FT2361 2 FT2395 2 FT2361 2 FT2395 

3 FT2363 3 FT2397 3 FT2363 3 FT2397 3 FT2363 3 FT2397 

4 FT2364 4 FT2398 4 FT2364 4 FT2398 4 FT2364 4 FT2398 

5 Radical 5 FT2400 5 FT2365 5 FT2400 5 FT2365 5 Siletina 

6 FT2365 6 FT2403 6 FT2369 6 FT2403 6 FT2369 6 FT2400 

7 FT2369 7 FT2404 7 FT2370 7 FT2404 7 FT2370 7 FT2403 

8 FT2370 8 FT2405 8 FT2371 8 FT2405 8 FT2371 8 FT2404 

9 FT2371 9 FT2406 9 FT2372 9 Siletina 9 FT2372 9 FT2405 

10 FT2372 10 FT2407 10 FT2373 10 FT2406 10 FT2373 10 FT2406 

11 FT2373 11 FT2408 11 FT2374 11 FT2407 11 FT2374 11 Valencia 

12 FT2374 12 FT2409 12 FT2375 12 FT2408 12 FT2375 12 FT2407 

13 FT2375 13 FT2414 13 FT2376 13 FT2409 13 FT2376 13 FT2408 

14 FT2376 14 FT2415 14 FT2377 14 FT2414 14 FT2377 14 FT2409 

15 FT2377 15 Valencia 15 FT2378 15 FT2415 15 FT2378 15 FT2414 

16 FT2378 16 FT2416 16 Siletina 16 FT2416 16 FT2380 16 FT2415 

17 FT2380 17 FT2417 17 FT2380 17 FT2417 17 FT2381 17 FT2416 

18 FT2381 18 Siletina 18 FT2381 18 FT2418 18 FT2382 18 FT2417 

19 FT2382 19 FT2418 19 FT2382 19 Radical 19 FT2384 19 FT2418 

20 FT2384 20 FT2419 20 FT2384 20 FT2419 20 FT2385 20 FT2419 

21 Valencia 21 FT2420 21 FT2385 21 FT2420 21 FT2386 21 FT2420 

22 FT2385 22 FT2421 22 FT2386 22 FT2421 22 FT2388 22 FT2421 

23 FT2386 23 FT2422 23 FT2388 23 FT2422 23 Radical 23 FT2422 

24 FT2388 24 FT2423 24 FT2389 24 FT2423 24 FT2389 24 FT2423 

25 FT2389 25 FT2424 25 FT2390 25 FT2425 25 FT2390 25 FT2425 

26 FT2390 26 Radical 26 Radical 26 Valencia 26 Siletina 26 Siletina 
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In totaal worden 156 rijen bekeken waarvan 21 rijen getuigen (controlerassen). Als getuige 
worden drie bladrammenas rassen gebruikt: 

 ‘Siletina’ (9 rijen) Zeer vatbaar voor H. schachtii, matig vatbaar voor M. chitwoodi 

 ‘Radical’ (6 rijen) Matig vatbaar voor H. schachtii, vatbaar voor M. chitwoodi 

 ‘Valencia’ (6 rijen) Resistent voor beide aaltjes 
 
‘Siletina’ is voornamelijk vatbaarder voor H. schachtii terwijl ‘Radical’ vatbaarder is voor M. 
chitwoodi. ‘Valencia’ is resistent t.o.v. beide aaltjes en zal dus bijna geen eipakketten bevatten. 
 
De 135 overige rijen bevatten 45 families die elk 3 rijen in beslag nemen. Er worden dus in 
totaal 27 planten per familie getest (indien alle planten de proef overleven, in de praktijk 
overleven meestal niet alle planten). 
  

3.6.1 Planten evalueren op aantasting door M. chitwoodi en H. schachtii 

Voor de veredelingsproef wordt rij per rij (9 planten) bekeken (zie Figuur 17). Enkele rijen 

worden elk apart geweekt in falconbuizen of bakjes gevuld met water ①. De planten van de 
eerste rij worden elk afzonderlijk boven een genummerde zeef afgespoten met water zodat 

het zand van de wortels valt ②. De planten worden in falconbuizen geplaatst die gevuld zijn 
met phloxine B kleurstof (2 g/l) ③. De falconbuizen, zeven en petrischalen zijn genummerd. 
De planten dienen dus door heel het proces bij het bijhorende nummer geplaatst te worden. 
Tijdens de kleuring worden de planten van een volgende rij in bakjes water gelegd om te 
weken. Na minimum vijf minuten in de kleurstof te hebben gezeten, worden de planten 
ontkleurd door de wortels boven de bijhorende zeef grondig af te spoelen. De kleurstof uit de 
bijhorende falconbuis wordt vervolgens over de zeef boven een glazen pot gegoten, zodat de 
kleurstof wordt opgevangen om te worden hergebruikt. De falconbuis wordt nagespoeld met 
water en ook over de zeef gegoten maar niet boven de glazen pot. Vervolgens wordt de rand 
van de zeef afgespoeld zodat eventuele cysten en plantenresten op de zeef zelf terecht 
komen. 
De ontkleurde planten worden met de wortel in genummerde en met water gevulde 

petrischalen gelegd ④. Daarna wordt de zeef onder de microscoop nagekeken op nematoden 
(hoofdzakelijk cysten van H. schachtii). De zeven worden erna afgespoeld om te worden 
herbruikt. De planten van een volgende rij kunnen nu worden gespoeld en in de kleurstof 
geplaatst. Terwijl de planten van de volgende rij aan het kleuren zijn, worden de wortels van 
de planten uit de vorige rij bekeken. Indien na controle op H. schachtii en M. chitwoodi zowel 
op de zeef als op de wortel geen nematoden aanwezig waren, worden deze in proefbuizen 
met water bewaard met het juiste nummer erbij zodat ze later uitgeplant kunnen worden ⑤. 
Planten die wel nematoden vertonen op de zeef of de plant, of planten die te zwak zijn om tot 
een gezonde sterke plant uit te groeien, worden weggegooid bij het biologisch besmet afval. 
 

 
Figuur 17: opstelling proef scoren M. chitwoodi en H. schachtii 
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3.7 Voedingsproef 

De doel van deze proef is te achterhalen in welke mate de 
voedingsoplossing de vorming van cysten beïnvloedt bij 
bladrammenas en gele mosterd. Vroeger werden gemiddeld 40 
cysten teruggevonden per vatbare plant. Naarmate de tijd gevorderd 
is, zijn enkele parameters veranderd aan de proefopzet, en is ook het 
aantal cysten verminderd. In deze proef achterhalen we het effect 
van het wijzigen van de voeding (Haka laag, Haka hoog en Steiner) 
en de fungicidebehandeling (vroeg of laat), die schimmelvorming 
tegengaat, bij het infecteren van twee verschillende gewassen 
(bladrammenas en gele mosterd). 
 
Objecten: 
1. Bemestingsoplossing Steiner – vroege fungicidenapplicatie 
2. Bemesting Hakaphos dosis 1– vroege fungicidenapplicatie 
3. Bemesting Hakaphos dosis 2– vroege fungicidenapplicatie 
4. Bemestingsoplossing Steiner– late fungicidenapplicatie 
5. Bemesting Hakaphos dosis 1– late fungicidenapplicatie 
6. Bemesting Hakaphos dosis 2– late fungicidenapplicatie 
 
Plantenmateriaal: vatbare rassen ‘Siletina’ en ‘Swing’ 
 
Tijdslijn experiment: 

 Week 1: uitzaai 

 Week 2: inoculatie met H. schachtii 

 Week 8 tot 9: scoren H. schachtii 
 
Het schema hiernaast (figuur 18) geeft de bakverdeling weer van de 
voedingsproef. Rijen 5 t.e.m. 7 en 17 t.e.m. 19 zijn gezaaid met gele 
mosterd, meer bepaald het ras ‘Swing’. Rijen 8 t.e.m. 10 en 20 t.e.m. 
22 zijn gezaaid met bladrammenas, meer bepaald het ras ‘Siletina’. 
Van elke rij zijn plant 1, 2, 3, 4, 6 en 7 geïnoculeerd met H. schachtii, 
terwijl plant 5, 8 en 9 geïnoculeerd zijn met water. Voor de voedingsproef hebben we echter 3 
bakken nodig. Elk krijgen ze een andere voedingsoplossing. Bak 1 krijgt de laagste dosering 
Hakaphos Spezial (wateroplosbare meststoffen) (Compo Expert, 2016), de dosis stijgt 
doorheen de proefperiode van 0,5 g/L naar 0,75 g/L tot 1,0 g/L. Bak 4 krijgt de hoogste 
dosering Hakaphos Spezial waarvan de dosering stijgt van 1,0 g/L naar 1,5 g/L. Ten slotte 
krijgt bak 5 Steineroplossing die van 33% naar 50% stijgt. (Zie watergiftfiche in bijlage 4 en 5) 
 
De twee blokken ondergingen twee verschillende fungicidebehandelingen: 

 bovenste blok: 
o dag 1 = TMTD (in het zand) 
o dag 4  = ProPlant (1 ml/l) 
o dag 19 = Internum (0.4 g/l) 
o dag 40 = Internum (0.4 g/l) 

 

 onderste blok: 
o dag 1 = TMTD (in het zand) 
o dag 12 = ProPlant (1 ml/l) 
o dag 35 = Internum (0.4 g/l) 

 

  

Figuur 18: bakindeling 
voedingsproef  
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3.7.1 Nummering van de planten 

Elke plant krijgt een eigen plantnummer dat een samenstelling is tussen het rijnummer en de 
hoeveelste plaats in die bepaalde rij. De vierde plant op rij negen heeft dus het plantnummer 
94. Aangezien er drie bakken zijn in deze proef worden de rijnummers doorgetrokken. Bak 1 
krijgt de rijnummering 1 t.e.m. 12, bak 4 rij 13 t.e.m. 24 en bak 5 rij 25 t.e.m. 36. 
Ter verduidelijking: 

 Bak 1: planten 11 t.e.m. 129 

 Bak 2: planten 131 t.e.m. 249 

 Bak 3: planten 251 t.e.m. 369 

3.7.2 Samengevat stappenplan: cystetelling van H. schachtii 

Bij deze proef gaan we de cysten tellen van H. schachtii op de planten. Dit protocol werd in 
‘3.4 Tellen van het aantal cysten en eipakketten’ al gedetailleerd besproken maar wordt hier 
nog eens kort samengevat. De falconbuizen, zeven en petrischalen zijn genummerd van 1 
t.e.m. 9. Hier is het van belang dat we de planten en de afgespoelde resten steeds bij het juiste 
nummer plaatsen, zodat er geen foutieve resultaten worden bekomen. 
 

1) Micabuizen met plant op volgorde in de bijhorende falconbuis plaatsen. De meest 
linkse plant krijgt nummer 1, de meest rechtse nummer 9 

2) Water vullen tot bovenaan de falconbuizen zodat het zand goed kan weken.  
3) Bodem van de petrischalen vullen met water 
4) Mica- en falconbuizen leegspoelen boven bijhorende zeef 
5) Zand uit zeef spoelen 
6) Plant met wortel is bijhorende petrischaal plaatsen 
7) Zeef bekijken onder microscoop en de cysten tellen terwijl de spiraalvormige baan 

gevolgd wordt 
8) Petrischaal met wortels bekijken onder microscoop en cysten tellen 
9) Uiterlijke afwijkingen van de plant noteren 
10) Planten deponeren 
11) Zeef ondersteboven uitspoelen 
12) Petrischalen spoelen en opnieuw vullen 
13) Volgende rij planten gaan halen 

 
Hieronder een schematisch overzicht welke rijen wanneer moeten bekeken worden: 
 Zes weken na inoculatie: 

- Bak 1: rijen 1, 6, 7 en 12 
- Bak 4: rijen 13, 18, 19 en 24 
- Bak 5: rijen 25, 30, 31 en 36 

 Zeven weken na inoculatie: 
- Bak 1: rijen 2, 5, 8, 11 
- Bak 4: rijen 14, 17, 20 en 23 
- Bak 5: rijen 26 , 29, 32 en 35 

 Acht weken na inoculatie: 
- Bak 1: rijen 3, 4, 9 en 10 
- Bak 4: rijen 15, 16, 21 en 22 
- Bak 5: rijen 27, 28, 33 en 34 

 
Planten waarvan de bovengrondse delen afgestorven zijn of waarvan een deel van de wortel 
afgestorven is, worden niet mee gescoord. 
 
De resultaten worden vervolgens geanalyseerd met Statistica v.13.  
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3.8 Inoculatieproef 

Objecten: 
7. Inoculatie Melo 1 week na uitzaai 
8. Inoculatie Melo 2 weken na uitzaai 
9. Controle - Inoculatie met water 1 week na uitzaai 
10. Controle - Inoculatie met water 2 weken na uitzaai 
 
Plantenmateriaal: vatbaar ras ‘Radical’ (54 planten/object) 
 
Tijdslijn experiment: 

 Week 1: uitzaai 

 Week 2/3: inoculatie met M. chitwoodi 

 Week 10: scoren M. chitwoodi 
 
Bij de inoculatieproef werken we maar met één bak. Het bijhorende 
schema (figuur 19) geeft weer dat er twee keer twaalf rijen 
gescheiden worden van elkaar door isomo van twee rijen dik. Alle 
micabuisjes zijn gezaaid met een nematoden vatbaar ras van 
bladrammenas namelijk ‘Radical’. De buitenste zes rijen worden 
geïnoculeerd met water. De overige buisjes worden geïnoculeerd 
met M. chitwoodi. 
(Zie watergiftfiche in bijlage 6) 
 
Alle planten worden na tien weken gekleurd met phloxine B (zie 
celwandproef kleuring phloxine B). 
 
 
Figuur 20 toont de wortels na afknippen (niet-gekleurde wortel), na 
de kleuring met phloxine B en na het ontkleuren met water. 
 

 
Figuur 20: links een niet-gekleurde wortel, in het midden een gekleurde wortel en rechts een ontkleurde wortel 

(kleuring met phloxine B) 

Vervolgens wordt het aantal eipakketten op iedere plant geteld en bijgehouden op een lijst 
met rijnummers en plantnummers. 
Na scoring mogen alle planten bij het biologisch besmet afval. 
  
Planten waarvan de bovengrondse delen afgestorven zijn of waarvan een deel van de wortel 
afgestorven is, worden niet mee gescoord.  
 
De resultaten worden vervolgens geanalyseerd met Statistica v.13.  

Figuur 19: bakindeing 
inooculatieproef 
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3.9 Celwandproef 

Objecten: 
1. ‘Radical’ niet geïnoculeerd 
2. ‘Radical’ geïnoculeerd met M. chitwoodi 
3. ‘Doublemax’ niet geïnoculeerd 
4. ‘Doublemax’ geïnoculeerd met M. chitwoodi 
 
Plantenmateriaal : vatbaar ras ‘Radical’ en resistent 
ras ‘Doublemax’ (108 planten/object) 
 
Tijdslijn experiment: 

 Week 1: uitzaai 

 Week 2: inoculatie met M. chitwoodi 

 Week 10: scoren M. chitwoodi 

 Week 12 of later: oogst wortels bij 4 objecten 
+ Klason ligninebepaling 

 
Bij deze proef maken we gebruik van twee bakken 
(figuur 21). Beide bakken worden gezaaid met 
bladrammenas maar elk met een ander ras: de ene bak met het 
resistente ras ‘Doublemax’ en de andere met het vatbare ras 
‘Radical’. De eerste zeven rijen en rijen 14 t.e.m. 19 worden 
geïnoculeerd met M. chitwoodi en de overige met water. 
 
De watergiftfiche wordt weergegeven in bijlage 7. 
 
Acht weken na inoculatie worden de planten gekleurd met phloxine B (2g/l). Phloxine B is 
een roze kleurstof die nematoden en sommige plantendelen kleurt. De gekleurde nematoden 
en de gekleurde wortel zijn echter te onderscheiden door het contrastverschil. Nematoden 
zijn namelijk sterker gekleurd dan de plantenwortel. 
 

3.9.1 Samengevat stappenplan: eipakketten tellen van M. chitwoodi 

1) Planten met hun micabuisje in de bijhorende falconbuis plaatsen 
2) Vullen met water en minstens vijf minuten laten weken 
3) Eerste reeks wortel afspoelen boven de zeef 
4) De wortel minstens vijf minuten in het bijhorende falconbuisje plaatsen dat gevuld is 

met phloxine B kleurstof 
5) De wortel afspoelen over de zeef en in de bijhorende petrischaal plaatsen die een 

halfgevuld is met water 
6) Phloxine B kleurstof uit de falconbuis over de zeef gieten in een glazen pot 
7) Zeef naspoelen en overblijvende wortels in de petrischaal bij de bijhorende plant 

leggen 
8) Kleurstof uit de glazen pot terug in dezelfde falconbuis gieten 
9) Tweede reeks in de phloxine B kleurstof plaatsen  
10) Nieuwe reeksen weken 
11) Reeks 1 bekijken onder microscoop (10 maal vergroot) en eipakketten tellen 

 
 
Alle resterende planten worden onderverdeeld in 6 groepen: 

 Ras ‘Radical’: niet-geïnoculeerde planten (H2O) zonder eipakketten (controle 
‘Radical’) 

 Ras ‘Radical’: Geïnoculeerde planten zonder eipakketten (resistent ‘Radical’) 

 Ras ‘Radical’: Geïnoculeerde planten met eipakketten (vatbaar ‘Radical’) 

Figuur 21: bakindeling celwandproef 



Stageverslag ILVO 2016-2017   36 

Lisa Elias 

 Ras ‘Doublemax’: niet-geïnoculeerde planten (H2O) zonder eipakketten (controle 
‘Doublemax’) 

 Ras ‘Doublemax’: Geïnoculeerde planten zonder eipakketten (resistent ‘Doublemax’) 

 Ras ‘Doublemax’: Geïnoculeerde planten met eipakketten (vatbaar ‘Doublemax’) 
(indien aanwezig) 

 
Planten waarvan de bovengrondse delen afgestorven zijn of waarvan een deel van de wortels 
afgestorven is, worden niet mee gescoord.  
Van alle planten worden de wortels grondig ontkleurd in water. De wortel wordt vervolgens 
afgeknipt en  gedroogd op absorberend papier en in DNA-staalenveloppes gestoken (1 
enveloppe per plant). Op iedere enveloppe wordt het baknummer, rijnummer en plantnummer 
genoteerd. De enveloppes met wortelstalen worden bewaard bij -80°C om later het 
ligninegehalte te bepalen. 
  

3.9.2 Voorbereiding analyse celwandcomponenten   

De wortels worden uit de -80°C diepvries gehaald en vervolgens wordt het resterende vocht 
in een vriesdroger op -50°C met lage druk verwijderd. Hierna worden de wortels in een 
droogstoof gestoken op 70°C zodat ze krokant worden waardoor ze beter te vermalen zijn.  
 
Samen met Katrien Liebaut werd nagegaan hoe we de wortels het best zouden vermalen. Dit 
was nodig aangezien de andere stalen die dit soort procedure doorlopen in grotere 
hoeveelheden worden bereid. Doordat de celwandproefstalen in groepen moesten verdeeld 
worden, hadden we een te klein volume om de stalen in de molen te steken. Hierdoor waren 
we genoodzaakt een andere manier te vinden.  
 
De beste alternatieve manier die beschikbaar was, was de stalen in een blender uit het labo 
te steken en vervolgens in een containertje met een zirkonium balletje en dit vervolgens in de 
Retsch te plaatsen bij een frequentie van 300 per seconde. Het balletje wordt hevig door de 
container geschud waardoor de grove stukken fijner worden. Uit ondervinding bleek zeven 
seconden voldoende te zijn. Indien langer wordt er een te fijn poeder bekomen dat mogelijks 
door de zakjes tijdens de chemische analyse zou doordringen, waardoor je een vals 
gewichtsverlies zou hebben.  
 

3.9.3 Celwandbepaling 

Aangezien de celwandbepaling niet tijdens mijn stageperiode werd uitgevoerd, wordt hiervoor 
verwezen naar het protocol ‘L/05 sequentiële bepaling van NDF, ADF en ADL’ opgesteld door 
C. Van Waes bij ILVO-PLANT-Teelt en Omgeving 

 

Om de resultaten later te bespreken (4.4) zullen we enkele begrippen eerst verduidelijken. 
De afgewogen monsters (massa = Gm) die in een afgewogen filterzakje zitten (Gr) ondergaan 
verschillende extracties waardoor volgende kunnen berekend worden: 
 

 NDF = celwandhoeveelheid in biomassa 
Bekomen door extractie met neutraal detergent  
De bekomen massa na deze extractie wordt aangeduid met: 

G1 = Gf + NDF-monster na drogen 

 ADF = hoeveelheid cellulose en lignine in biomassa  
Bekomen door extractie met zuur detergent 
De bekomen massa na deze extractie wordt aangeduid met: 

G2 = Gf + ADF-monster na drogen 
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 ADL = hoeveelheid lignine in biomassa 
Bekomen door extractie met zwavelzuur 72% 
De bekomen massa na deze extractie wordt aangeduid met: 

G3 = Gf + ADL-monster na drogen 

 ADL/NDF = hoeveelheid lignine in de celwand 
 
Hierna worden de stalen verast in vooraf gewogen kroesjes (Gk) die na koelen weer worden 
afgewogen (G4 = Gk + Gf + monster na verassen) 
 
Vervolgens worden de correctiefactoren t.g.v. extractie van een blanco filterzakje berekend: 

 FDNF (gewichtsverlies na NDF i.f.v. het oorspronkelijke gewicht van blanco filterzakje): 

 FNDF = 
Gf - G1

Gf
 

 FDNF (gewichtsverlies na NDF i.f.v. het oorspronkelijke gewicht van blanco filterzakje): 

 FADF = 
Gf - G2

Gf
 

 FDNF (gewichtsverlies na NDF i.f.v. het oorspronkelijke gewicht van blanco filterzakje): 

 FADL = 
Gf - G3

Gf
 

Correctiefactoren t.g.v. as van blanco filterzakje: 

 FDNF (gewichtsverlies na NDF i.f.v. het oorspronkelijke gewicht van blanco filterzakje): 

 Fas = 
G4 - Gk

Gf
 

Indien het asgehalte van de monsterzakjes nihil zou zijn en deze bovendien een constante 
massa vertonen over de extracties heen dan is:  

 % NDF = 
(G1 - Gf) - (G4 - Gk)

Gm
 ×100 

 % ADF = 
(G2 - Gf) - (G4 - Gk)

Gm
 ×100 

 % ADL = 
(G3 - Gf) - (G4 - Gk)

Gm
 ×100 

Rekening houdend met beide correctiefactoren: 

 % NDF = 
(G1 - (Gf - FNDF × Gf)) - ((G4 - Gk) - Fas × Gr))

Gm
 ×100 

 % ADF = 
(G2 - (Gf - FADF × Gf)) - ((G4 - Gk) - Fas × Gr))

Gm
 ×100 

 % ADL = 
(G3 - (Gf - FADL × Gf)) - ((G4 - Gk) - Fas × Gr))

Gm
 ×100 

De drie bovenstaande formules die rekening houden met beide correctiefactoren werden 
gebruikt om de waarden in de tabel te verkrijgen. 
 
Indien men de hoeveelheid hemicellulose en/of cellulose wil weten, worden volgende formules 
gebruikt: 
 

 % hemicellulose = % NDF – % ADF 

 % cellulose = % ADF – % ADL 
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3.10 Kleuren en analyseren van M. chitwoodi in de wortel 

Voor de aanvang van deze stage werden een reeks wortels van vijf bladrammenas rassen 
geïnfecteerd met M. chitwoodi en gekleurd met fuchsine op diverse tijdstippen volgens het 
protocol van Byrd et al. (1983).  
 
De gekleurde wortels zitten in een stroperige roze vloeistof (glycerol) in kleine petrischaaltjes. 
 
Bij het analyseren gaan we op zoek naar: (figuur 22) 

 Vermiforme J2  

 Gezwollen J2, J3 of J4  

 Volwassen vrouwtjes met of zonder eipakket 
 

 
Figuur 22: A: vermiforme J2, B: onderaan een gezwollen J2/J3 of J4 en erboven eern vermiforme J2, C: 2 

volwassen vrouwtjes die uit de plant gehaald zijn met rondom liggende eitjes enrechts de plaats waar ze zaten), 
D: volwassen vrouwtje in wortel met eipakket en rondom liggende eitjes 

 
Hiervoor hebben we nodig: 

 Binoculair met goede belichting 

 Pincet 

 Geprepareerde gekleurde wortels van  
o 1 week na inoculatie 
o 4 weken na inoculatie 
o 8 weken na inoculatie 
o 12 weken na inoculatie 

 Eventueel een handteller 
 
 
Voor eigen gemak worden de afgesloten petrischaaltjes, 
waarin de gekleurde wortels liggen, opengemaakt zodat ze 
uit elkaar kunnen worden gehaald en gedraaid d.m.v. een 
pincet. De wortel wordt zorgvuldig bekeken door de 
microschroef te verdraaien zodat de gekleurde aaltjes 
zichtbaar worden.  
Een van de mogelijkheden om te tellen is door te turven 
hoeveel vermiforme, gezwollen of volwassen aaltjes er te 
zien zijn of gebruik maken van een handteller (figuur 23).  

  

Figuur 23: wortelstalen onder 
microscoop bekijken en tellen m.b.v. 

een handteller 
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3.11 Zaden oogsten en triëren uit vroegere veredelingsproef 

3.11.1 Oogsten van de zaden 

Materiaal: 

 Labelmaker 

 Papieren zakken  

 Eventueel handschoenen 

 Moederplanten bladrammenas 

 Grote bak 

 Klimaatkast  
Methode: 
De moederplant wordt afgezonderd van de andere door deze te ontwarren. De takken van 
de naburige planten zitten namelijk verstrengeld. Het plantnummer van de plant halen en 
ingeven in de labelmaker met het nummer van de serre erbij. 
Ter illustratie: 
Deze methode werd verricht in serre 56 en we werken met plant 325. Het nummer dat met 
de labelmaker moet worden afgedrukt is dan: 

s56 325 
Het label plakken we op een papieren zak en we steken het plantnummer in de zak. De hauwen 
van één plant worden in de bijhorende zak gedaan. De zakjes worden vervolgens in een bak 
gestoken en naar het nematodenlokaal gebracht waar ze ongeveer een week in een 
droogstoof op 30°C en 24% relatieve vochtigheid worden bewaard. 
 

3.11.2 Triëren van de zaden 

Materiaal: 

 Zakken met gedroogde hauwtjes in  

 Kleine papieren zakjes 

 Alcoholstift 

 Stevige handschoenen 

 Grote bak 

 Drie kleinere bakjes  

 Zeef van 4 mm 

 Zeef van 2,5 mm 

 Emmer voor afval 

 Lange pincet 

 Bakje voor kleine zakjes in te plaatsen 

 Stofmasker indien nodig 
Methode: 
De zakken met de gedroogde peulen worden uit de klimaatkast gehaald. Het nummer van de 
zak die je gaat triëren op de rechterbovenhoek van de kleine papieren zak schrijven met een 
alcoholstift. Vervolgens de grote papieren zak uitgieten in de grote bak en het plakaatje met 
het plantnummer verwijderen. De stevige handschoenen worden aangedaan voor het pletten 
en verpulveren van de hauwtjes zodat je jezelf niet kan bezeren aan de harde scherpe punten. 
Let wel op bij het pletten van de hauwtjes dat de zaden niet teveel beschadigd worden. Nadat 
de hauwtjes verpulverd zijn en zoveel mogelijk zaden los in de grote bak liggen, wordt alles op 
de zeef van vier millimeter gegoten over de eerste kleine bak en vervolgens gezeefd. Nadien 
wordt met de blote hand nagegaan of er nog zaden in de hauwtjes zitten. De resten op de zeef 
worden gedeponeerd in de afvalemmer en de inhoud van de eerste kleine bak wordt op de 
zeef van 2,5 millimeter gegoten en vervolgens gezeefd. De resten in de tweede kleine bak 
bevatten nu te klein zaad en stof want de goede zaden kunnen niet door deze zeef. Toch wordt 
gecontroleerd als er mogelijks goede zaden in de tweede kleine bak terecht zijn gekomen. 
Indien dit het geval is worden deze met een pincet overgebracht naar de derde kleine bak 
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samen met de inhoud van de zeef van 2,5 millimeter. De inhoud van de derde bak wordt naar 
één hoek gebracht en vervolgens blaas je de hauwresten uit de bak zodat enkel de zaden nog 
overblijven. De manier en de kracht van blazen die het best gaat, moet zelf ondervonden 
worden. De zaden worden gecontroleerd en de slechte zaden worden verwijderd m.b.v. een 
pincet. Onder slechte zaden verstaan we: 

 Plat 

 Klein 

 Verschrompeld 

 Zwart (meestal veroorzaakt door schimmels) 

 Beschadigd 

 gekiemd 
De overblijvende goede zaden worden vervolgens in het bijhorende kleine papieren zakje 
gegoten en in een bakje geplaatst om te bewaren. 
 
Deze methode wordt buiten of in een loods gedaan aangezien hier veel stof en resten aan te 
pas komen. Omwille van stofvorming wordt steeds een stofmasker gedragen.  
 
Nadien wordt de massa van al het zaad per zakje bepaald.  
Hiervan wordt het duizendkorrelgewicht (DKG) bepaald door 100 zaden van één familie 
meerdere keren te wegen waarvan het gemiddelde wordt genomen en maal 10 wordt 
gedaan om het DKG te bekomen. Indien er 100 zaden of minder zijn per familie, wordt dit 
gedeeld door het aantal zaden en maal 1000 gedaan. Hierdoor kan geen gemiddelde 
worden genomen.   
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4 Resultaten en discussie  
 

4.1 Veredelingsproef naar aaltjes resistentie 

Bij de veredelingsproef werden 45 families van bladrammenas getest. Initieel werden alle 
onaangetaste planten ingepot. Na verwerking van de resultaten (januari 2017) werden echter 
veertien families integraal weggeselecteerd omdat er deze families gemiddeld een te hoge 
aantasting vertoonden voor één of voor beide aaltjes (tabel 3). Alle planten uit deze families 
werden dus verwijderd. Uit 12 van de 31 overblijvende ‘goede’ families zijn intussen echter alle 
planten afgestorven na het inpotten, waardoor nog negentien families overblijven (79 planten). 
Deze 79 bladrammenasplanten werden overgepot naar grotere potten en verhuisden naar een 
andere ziekteserre om samen af te bloeien en zaad te produceren.  

Tabel 3: selectiecriteria veredelingsproef 

Selectiecriteria Aantal families weg 
Teveel cysten per plant ( gemiddeld > 0,10 ) 12 
Teveel eipakketten per plant (gemiddeld > 0,04) 6 

 
Tabel 4 is een samenvattende tabel die per familie weergeeft hoeveel planten konden 
gescreend worden op aaltjes, m.a.w. het aantal overlevende planten per familie bij het aflezen 
van de aaltjes, het gemiddeld aantal  cysten (H. schachtii) per plant, het gemiddeld aantal  
eipakketten (M. chitwoodi) per plant en het aantal overgehouden planten van iedere familie in 
februari 2017. 
 
In tabel 4 staan onderaan de drie controlerassen vermeld: ‘Valencia’ is een resistente getuige 
waar een lage score voor beide aaltjes verwacht werd, ‘Radical’ is een vatbare getuige waar 
een hoge score voor beide aaltjes verwacht werd en ‘Siletina’ dat eveneens een vatbare 
getuige is waar een hoge score voor beide aaltjes werd verwacht, vooral voor cysten. 
Echter in een ideale proef heeft ‘Siletina’ meer dan twintig cysten per plant. In deze proef 
werden er maar gemiddeld tien teruggevonden. Hierdoor kan besloten worden dat de 
proefomstandigheden niet ideaal waren. 
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Tabel 4: Samenvattende tabel voedingsproef 

Familie 
Aantal 
geteste 
planten 

Gemiddeld 
aantal cysten 

per plant 

Gemiddeld aantal 
eipakketten per 

plant 

Aantal planten 
overgehouden 

per familie 
FT2361 17 0,00 0,00 8 
FT2363 22 0,00 0,00 4 
FT2364 21 0,00 0,00 7 
FT2365 22 0,00 0,00 3 
FT2369 23 0,09 0,00 0 
FT2370 19 0,00 0,00 2 
FT2371 22 0,05 0,05 0 
FT2372 18 0,06 0,06 0 
FT2373 17 0,00 0,00 3 
FT2374 25 0,00 0,00 1 
FT2375 19 0,00 0,00 5 
FT2376 17 0,00 0,00 0 
FT2377 19 0,05 0,00 0 
FT2378 22 0,00 0,00 2 
FT2380 22 0,05 0,00 4 
FT2381 15 0,00 0,00 0 
FT2382 21 0,05 0,00 5 
FT2384 21 0,10 0,00 0 
FT2385 20 0,00 0,00 3 
FT2386 22 0,00 0,14 0 
FT2388 18 0,06 0,00 0 
FT2389 23 0,00 0,00 6 
FT2390 23 0,00 0,00 4 
FT2395 24 0,00 0,00 6 
FT2397 16 0,06 0,00 0 
FT2398 20 0,00 0,00 0 
FT2400 19 0,00 0,00 0 
FT2403 17 0,06 0,00 0 
FT2404 15 0,00 0,00 3 
FT2405 10 0,00 0,00 0 
FT2406 21 0,00 0,05 0 
FT2407 18 0,17 0,06 0 
FT2408 18 0,00 0,00 0 
FT2409 18 0,06 0,00 0 
FT2414 20 0,05 0,00 0 
FT2415 17 0,06 0,00 0 
FT2416 18 0,00 0,00 3 
FT2417 18 0,11 0,00 0 
FT2418 14 0,14 0,00 0 
FT2419 19 0,05 0,00 4 
FT2420 19 0,16 0,00 0 
FT2421 20 0,10 0,00 0 
FT2422 21 0,00 0,00 6 
FT2423 20 0,15 0,00 0 
FT2425 26 0,04 0,04 0 

Valencia 39 0,13 0,00 0 
Radical 30 0,30 0,73 0 
Siletina 66 10,82 1,08 0 

FT 
totaal 

876 Gem: 0,04 Gem: 0,01 79 
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4.2 Voedingsproef  

4.2.1 Invloed gewas 

Bij het bekijken van 101 planten van het ras ‘Siletina’ (vatbare cultivar van bladrammenas) en 
98 planten van het ras ‘Swing’ (vatbare cultivar van gele mosterd) zien we dat ‘Siletina’ zoals 
verwacht meer cysten bevat dan ‘Swing’. ‘Siletina’ bevat namelijk gemiddeld 19,16 cysten per 
plant. Het gemiddelde kan echter 1,51 afwijken dus het gemiddelde kan tussen 17,65 en 20,67 
liggen terwijl en ‘Swing’ 9,74 cysten per plant met een afwijking van 0,71 waardoor het 
gemiddelde hierbij tussen 9,03 en 10,45 kan liggen (tabel 5). 

Tabel 5: Invloed gewas op het aantal cysten (H. schachtii) per plant met de standaarddeviatie (SD) en het aantal 
onderzochte planten (N) 

Gewas 
Gemiddeld aantal 

cysten per plant ± SD  
Aantal waarnemingen 

(N) 

Rammenas 19,16 ± 1,51 101 

Gele 
mosterd 

9,74 ± 0,71 98 

 

4.2.2 Invloed voeding 

De voedingsoplossing had weinig invloed op het aantal cysten. Hakaphos laag en Steiner 
vertoonden statistisch gezien geen significant verschil tussen de voedingsoplossingen. Steiner 
en Hakaphos laag gaven echter iets hogere aantastingen dan Hakaphos hoog (Tabel 6). Gele 
mosterd gaf vooral meer cysten bij bemesting met Steiner. Bij een Steiner en Hakaphos laag 
stonden de planten echter minder mooi dan bij Hakaphos hoog (Figuur 24). Een hogere 
concentratie Hakaphos zorgde voor sterkere planten met mooie grote groene bladeren.. Er 
kan dus besloten worden dat indien men Hakaphos gebruikt, men een balans moet zoeken 
tussen een hoge en een lage dosis zodat de planten gezond staan en er genoeg aantasting is 
op de vatbare rassen. Meer onderzoek is nodig om het effect van de voedingsoplossing op 
aaltjes te onderzoeken. 

Tabel 6: Invloed voeding op het aantal cysten (H. schachtii) per plant met de standaarddeviatie (SD) en het aantal 
onderzochte planten (N) 

Voeding 
Gemiddeld aantal 

cysten per plant ± SD  
Aantal waarnemingen 

(N) 

Haka laag 15,71 ± 1,92 65 

Haka hoog 12,76 ± 1,21 66 

Steiner 15,10 ± 1,49 68 

 

        
Figuur 24: De drie bakken bevatten elk planten van 'Siletina' (bladrammenas) en van 'Swing' (gele mosterd). Bak 
1 (links) krijgt de lage concentratie Hakaphos Spezial toegediend, bak 4 (middelste) krijgt de hoge concentratie 

Hakaphos Spezial en bak 5 (rechts) krijgt als voeding Steiner toegediend. 

4.2.3 Invloed fungicide 
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Tabel 7: Invloed fungicide op het aantal cysten (H. schachtii) per plant met de standaarddeviatie (SD) en het 
aantal onderzochte planten (N) 

Fungicide 
Gemiddeld aantal 

cysten per plant ± SD  
Aantal waarnemingen 

(N) 

Vroeg 15,66 ± 1,41 98 

Laat 13,42 ± 1,14 101 

 
Opnieuw is hier (tabel 7) statistisch gezien geen significant verschil, hoewel er een trend is bij 
een vroegere fungicideapplicatie dat hier net iets meer aantasting is. Dit kan later opnieuw 
worden getest in combinatie met andere parameters. 
 

 
Figuur 25: Grafiek rekeninghoudend met de drie factoren (voeding, gewas en fungicide). De gekleurde lijnen 

representeren de voeding (blauw = Hakaphos laag, rood = Hakaphos hoog en groen = Steiner). De linker grafiek 
representeert bladrammenas en de rechter gele mosterd. In beide grafieken wordt links de vroege 

fungicideaplicatie weergegeven en rechts de late. 

Na het statistisch analyseren van de resultaten wordt bovenstaande figuur 25 verkregen die 
aantoont dat een vroege fungicidebehandeling meer cysten oplevert dan een late 
fungicidebehandeling, met uitzondering van gele mosterd bemest met Steiner waar er meer 
cysten aangetroffen worden bij een late fungicidebehandeling dan bij een vroege 
fungicidebehandeling. Bovenstaande figuur geeft ook de indruk dat de fungicideapplicatie 
relatief meer invloed heeft bij bladrammenas (‘Siletina’) dan bij gele mosterd.  
 

4.2.4 Algemeen besluit 

Om een zo hoog mogelijke aantasting te verkrijgen moet gewerkt worden met een matige 
Hakaphos bemesting of met Steiner in combinatie met een vroege fungicidebehandeling bij 
het vatbare ras ‘Siletina’. De aantasting ligt nog steeds beduidend lager dan gewenst. Het 
doel is om gemiddeld meer dan 20 cysten per plant te hebben. Hiervoor zullen verdere 
proeven moeten uitgevoerd worden waar men naar andere parameters zal onderzoeken, 
zoals het veranderen van de interne kooi, het lichtregime in de klimaatkasten, de relatieve 
vochtigheid, de temperatuur, de opgestuurde aaltjes, … 
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4.3 Inoculatieproef 

 
Het aantal eipakketten over de volledige bak wordt in onderstaande tabel weergegeven  
(tabel 8). 
 

Tabel 8: gemiddeld aantal eipakketten per plant en standaarddeviatie (SD) 

Behandeling 
Gemiddeld aantal  

eipakketten  
SD 

Water week 1 0,02 0,1 

Water week 2 0,00 0,0 

Melo week 1 1,65 2,5 

Melo week 2 4,05 5,7 

 
26 van de 51 planten (51%) die geïnoculeerd zijn één week na zaaien bevatten één of 
meerdere eipakketten van M. chitwoodi. Er worden geen planten gevonden met meer dan tien 
eipakketten (figuur 26). 

 
Figuur 26: Weergave van het aantal keer dat een bepaald aantal eipakketten voorkomt bij inoculatie met M. 

chitwoodi één week na zaai  

28 van de 44 planten (64%) die geïnoculeerd zijn twee weken na zaaien bevatten één of 
meerdere eipakketten van M. chitwoodi. Er worden meer eipakketten gevonden dan bij 
inoculatie één week na zaai (figuur 27). 

 
Figuur 27: Weergave van het aantal keer dat een bepaald aantal eipakketten voorkomt bij inoculatie met M. 

chitwoodi twee weken na zaai 
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Onderstaande schematische weergave van de bak (tabel 9) toont ons hoeveel eipakketten er 
teruggevonden werden. 
 
 

Tabel 9: schematische weergave van het aantal eipakketten van M. chitwoodi over de volledige bak bij 
inoculatieproef. Bakindeling van 26 rijen en 9 planten per rij (24 rijen gezaaid en een scheiding van twee rijen) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9        

26 0 0 0 0 0 0 0 0           

25 0 0 0 0 0 0 0 1           

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Inoculatie H2O  

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Week 
1     

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
        

20 2 1 0 2 2 0 0 0 1         

19 1 0 0 1 1 1 0 0           

18 8 0 7 0 0 0 0 0 1   
Inoculatie Melo 

17 0 4 0 0 1 6 4 4   
  

week 
1    

16 0 8 4 0 0 1 0 0           

15 1 0 0 10 2 6 2 0 3         

14                    Blok isomo (2 rijen) 
13                    

12 0 1 8 5 1 11 10 9           

11 5 1 1 17 21 3 0 10 0         

10 14 0 4 1 0 0 0       
Inoculatie Melo 

9 0 0 0 2 0 3       
  

week 
2    

8 0 18 4 3 0 0               

7 6 0 0                     

6 0 0 0                     

5 0 0 0 0                   

4 0 0 0 0 0          Inoculatie H2O 

3 0 0 0 0 0          week 2     

2 0 0 0 0 0 0 0 0           

1 0 0 0                     
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4.3.1 Invloed inoculatietijdstip  

Bij inoculatie één week na zaai vindt men gemiddeld 1,65 eipakketten van M. chitwoodi per 
plant. Terwijl bij inoculatie twee weken na zaai worden er gemiddeld 4,05 eipakketten per plant 
gevonden. Wanneer we een T-test uitvoeren, bekomen we een p-waarde van 0,008. Dit toont 
aan dat beide gemiddelden significant verschillen en dat er een kleine kans is op een foute 
interpretatie.  

 
 

4.3.2 Algemeen besluit 

Er worden significant meer eipakketten teruggevonden indien men twee weken na zaai 
inoculeert t.o.v. één week na zaai. Vermoedelijk komt dit doordat een plant van twee weken 
oud sterker is en meer wortels bevat dan een plantje van één week. M. chitwoodi heeft namelijk 
een voorkeur voor gezonde sterke planten. M. chitwoodi zal dus meer gelokt worden bij een 
twee weken oud plantje dan een plantje van één week. 
Voor komende proeven moet dus overwogen worden om twee weken na zaai te inoculeren 
i.p.v., zoals gebruikelijk, één week na zaai te inoculeren. Dit omdat er dan met meer 
zekerheid kan gezegd worden dat een bepaalde plant meer resistent is tegen een bepaalde 
nematode.  
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4.4 Celwandproef  

4.4.1 Aantasting bij ‘Radical’ 

 
 

Figuur 28: Het aantal eipakketten gevonden op iedere plant van de vatbare bladrammenas cultivar ‘Radical’ na 
inoculatie met M. chtiwoodi en bij controleplanten ingespoten met water. 

 
De rijen die geïnoculeerd zijn met water zijn controlestalen en aangezien er uit rijen 1 t.e.m. 
6 al relatief voldoende waren bewaard om later te analyseren, werden bij beide bakken rijen 
14 t.e.m. 19 maar gedeeltelijk bekeken (figuur 28).   

Plant 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
  Melo Melo Melo Melo Melo Melo Melo Melo Melo    
Rijnr eipak eipak eipak eipak eipak eipak eipak eipak eipak    

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Inoc. 
H2O 

4 0   0 0 0 0 0 0 0     
5 0 0 0 0 0   0 0       
6 0   0 0 0 0 0   0     
7 0 0   0 0 0 0 0       
8 0 0 0   1 3   0       

9 6 7 0 0 1   1 0 10     

10 3 5 1     0 1 5 6 
  

Inoc. 
Melo 

11 1 3 0 0 2 7 0 0 0     

12 13 8 0   5 0 0         

13   3 0 2 6 3 10 0 3     

14       0 0             
15       0 0             

16         0         
 

Inoc. 
H2O 

17       0 0             
18       0 0             
19       0 1             
20 0     7 1 6 0   6     
21 7   0 0     0         

22 2 0 0   0 0 2 1 6     

23     0 0 1 2 0 0   
  

Inoc. 
Melo 

24       0 7 0 0 0       

25     0 14   0 0   0     

26               0       
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4.4.2 Aantasting bij ‘Doublemax’ 

 
 

plant 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
  Melo Melo Melo Melo Melo Melo Melo Melo Melo    
rijnr eipak eipak eipak eipak eipak eipak eipak eipak eipak    

1 0   0 0 0 0 0 0 0     
2 0 0 0 0 0 0   0 0     
3 0 0   0 0 0   0 0  Inoc. H2O 

4 0 0   0 0 0 0   0     
5   0 0 0 0 0 0 0       
6 0 0 0 0 0 0 0   0     
7 0 0 0 0   0   0 0     
8 0 0 0 0 0   0   0     

9 0 0 0 0   0 0 0 0     

10 0 0   0 0       0   Inoc. Melo 

11   0 0 0 0   0 0       

12 0 0 0   0 0 0 0 0     

13 0   0 0 0 0 0 0       

14         0             
15         0             
16         0          Inoc. H2O 

17                       
18         0             
19         0             
20 0   0 0 0 0 0 0 0     
21   0 0 0 0 0 0 0       

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

23   0   0 0 0 0 0 0   Inoc. Melo 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Figuur 29: Het aantal eipakketten gevonden op iedere plant van de resistente bladrammenas cultivar ‘Doublemax’ 

na inoculatie met M. chtiwoodi en bij controleplanten ingespoten met water. 

Ook hier werden rijen veertien t.e.m. 19 niet meer verder bekeken aangezien er relatief 
voldoende controlestalen waren (figuur 29).  



Stageverslag ILVO 2016-2017   50 

Lisa Elias 

4.4.3 Celwandanalyse 

Onderstaande tabel (Tabel 10) geeft de wortelstalen weer die geanalyseerd worden op 
celwandcomponenten 
 

Tabel 10: aantal stalen per groep beschikbaar voor wortelanalyse 
 ‘Radical’ ‘Doublemax’ 

 Controle Vatbaar Resistent Controle Vatbaar Resistent 
 CR VR RR CD VD RD 

Aantal 
wortelstalen 

66 35 40 32 0 56 

 
Er kan een duidelijk contrast aangetoond worden tussen deze twee rassen van 
bladrammenas. Het vatbare ras ‘Radical’  bevat 35 planten waarbij er 1 of meer eipakketten 
teruggevonden werden terwijl er bij ‘Doublemax’, momenteel het resistentste ras van ILVO, 
geen enkel eipakket kon teruggevonden worden. ‘Doublemax’ bevat, zoals verwacht,  meer 
resistente planten dan het vatbare ras ‘Radical’. 
 

4.4.4 Resultaat wortelstaalanalyse  

Het analyseren van de wortels werd uitgevoerd na de stageperiode waardoor dit niet 
persoonlijk werd uitgevoerd.  
De resultaten worden hieronder echter wel besproken (Tabel 11). 

Tabel 11: Resultaten celwandbepaling uitgedrukt in procenten 

 NDF ADF ADL ADL/NDF Hemicellulose Cellulose 

‘Radical’ controle CR 37,1 24,8 9,5 25,8 12,3 15,3 

‘Radical’ resistent RR 43,2 28,9 11,6 26,7 14,2 17,4 

‘Radical’ vatbaar VR 45,2 30,3 12,5 27,2 14,9 17,8 

‘Doublemax’ controle CD 46,6 31,4 11,1 23,7 15,2 20,3 

‘Doublemax’ resistent RD 46,0 30,5 11,4 24,8 15,5 19,1 

 
Het doel bij de wortelanalyse was om na te gaan of onze hypothese correct was. Vermoedelijk 
maakt de plant meer lignine aan waardoor de wortel houteriger werd en moeilijker binnen te 
dringen werd voor de nematoden. 
Bij deze proef waren we vooral geïnteresseerd in de hoeveelheid lignine die aangemaakt werd 
bij planten die niet in contact kwamen met aaltjes, vatbare planten en resistente planten. 
 
Bij deze proef moet wel vermeld worden dat er te weinig plantenmateriaal werd gebruikt 
waardoor de stalen noodgedwongen werden samengevoegd, zodat er van elke groep maar 
één staal gemeten kon worden. Hierdoor is de variatie op de metingen onbekend waardoor de 
resultaten niet statistisch vergeleken kunnen worden.  
In dit verslag worden dus enkel preliminaire resultaten vermeld. 
Deze proef zal nog eens herhaald worden maar met meer plantenmateriaal zodat er een 
betrouwbare conclusie kan genomen worden.  
 
De resultaten zijn uitgedrukt in procenten die afgelezen kunnen worden als g/100 g DS. 
Hieronder wordt kort vermeld hoe de resultaten van bijvoorbeeld resistente ‘Doublemax’ 
moeten geïnterpreteerd worden: 

 NDF: 46,0 % → 46, 0 gram celwandhoeveelheid in 100 gram biomassa 

 ADF: 30,5 % → 30,5 gram cellulose en lignine in 100 gram biosmassa  

 ADL: 11,4 % → 11,4 gram lignine in 100 gram biomassa 

 ADL/NDF: 15,502  → 15,502 gram lignine in 100 gram celwandhoeveelheid  
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Door de bekomen waarden te bekijken, kunnen we volgende trends afleiden: 
 

% NDF 

Bij ‘Radical’ hebben planten die in contact zijn gekomen met nematoden 
een hogere celwandhoeveelheid t.o.v. de planten die geïnoculeerd zijn met 
water i.p.v. nematoden. De vatbare planten hebben hier een hogere 
celwandhoeveelheid. Bij ‘Doublemax’ zien we deze tendens echter niet.  

% ADL 

De planten die in contact zijn gekomen met nematoden een hogere 
hoeveelheid lignine in hun biomassa t.o.v. de planten die geïnoculeerd zijn 
met water i.p.v. nematoden. Bij ‘Radical’ bevatten de resistente planten 
echter minder lignine in hun biomassa dan de vatbare planten.   

% ADL/NDF 

De planten die in contact zijn gekomen met nematoden hebben een hogere 
hoeveelheid lignine in hun celwand t.o.v. de planten die geïnoculeerd zijn 
met water i.p.v. nematoden. Bij ‘Radical’ hebben de vatbare planten echter 
meer lignine in hun celwand dan resistente. 

 

4.4.5 Algemeen besluit 

De lignineresultaten zijn anders dan verwacht werd. Er werd verondersteld dat vatbare planten 
minder lignine zouden bevatten in de celwand dan resistente planten. Hier zit echter een klein 
verschil op bij ‘Radical’ van 0,4%. Hierdoor kan de vooraf gestelde hypothese nog steeds 
kloppen. Dat zal moeten blijken uit volgende proeven.  
 
Bij ‘Radical’ zien we echter wel dat het ligninegehalte stijgt indien er contact is met aaltjes, 
deze hypothese neigt dus naar onze verwachtingen toe te gaan. 
 
Zoals hiervoor al werd vermeld, zijn de resultaten zijn enkel indicatief aangezien er te weinig 
wortelbiomassa beschikbaar was. Meer onderzoek en statistische analyses zijn nodig om deze 
trend te bevestigen. 
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4.5 Diverse proeven 

4.5.1 Kleuren en analyseren van Meloidogyne chitwoodi in de wortel 

Deze proef werd niet afgerond binnen de stageperiode. De platen t.e.m. acht weken werden 
wel binnen de stageperiode bekeken. De foto’s hieronder werden zelf genomen op een 
vergroting van 40 maal met een lichtmicroscoop. 
 
Vier weken na inoculeren: 

 
Figuur 30: vier weken na inoculatie dringen de J2 binnen aan de worteltip 

Acht weken na inoculeren: 

 
Figuur 31: acht weken na inoculatie migreren de J2 doorheen de wortel  

 
Figuur 32: acht weken na inoculatie ontwikkelen de J2 een voedingssite en voeden ze zich waardoor ze 

opzwellen. Hierna vervellen ze tot J3 en J4 en uiteindelijk tot een volwassen nematode.  
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Figuur 33: acht weken na inoculatie, twee volwassen vrouwelijke M. chitwoodi die uit de wortel gehaald zijn en 

eipakketten met losse eitjes op een cursusblad met hokjes (5 mm). 

  

5 mm 
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4.5.1.1 Algemeen besluit 
 
De levenscyclus van M. chitwoodi (figuur 30 t.e.m. 33) werd binnen de stage geobserveerd 
zoals deze in de inleiding beschreven werd.  
 
We zien vaak dat migrerende J2 zich in groep verplaatsen en via dezelfde worteltip 
binnendringen. Dit kunnen we verklaren doordat, indien er een M. chitwoodi m.b.v. de stilet 
een opening maakt om binnen te dringen, de plantencellen beschadigd zijn en stoffen 
vrijgeven die de andere juvenielen lokt. Dit verschijnsel zien we namelijk ook als de wortel 
beschadigd is, door andere factoren dan de nematoden, dat de juvenielen die vrij in de grond 
leven massaal hierop af komen (figuur 34). 
 

 
Figuur 34: J2 dringen beschadigde wortel massaal binnen en volgen elkaar. (Beschadiging links onderaan bij de 

pijl) bron: eigen foto 

In figuur 34 zien we duidelijk dat de J2 massaal langs de scheur links onderaan in de wortel 
binnendringen en elkaar volgen. Ze worden mogelijks gelokt door de stoffen die de 
beschadigde cellen vrijgeven. De eerste juvenielen banen zich een weg door de plantencellen 
waarna ze opzoek gaan naar een geschikte plaats om een voedingssite te ontwikkelen.  
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4.5.2 Zaden oogsten en triëren uit vroegere veredelingsproef 

58 diploïde (tabel 12) en 39 tetraploïde (Tabel 13) dubbelresistente planten werden met de 
hand geoogst en getrieerd.  

4.5.2.1 Resultaten voor zaadgewicht 
Serre 56 tafel 1 en 3 Dubbelresistent  Diploïd 

Tabel 12: zaadgewicht diploïde bladrammenas met duizendkorrelgewicht 

F nr. 
Tafe

l 
Zaad 
(g) 

DKG Opmerking 
Volgende 

proef 

F3116 1 1,57 13,62  Rs.17.04 

F3117 1 0,34 14,06 24 zaden  

F3118 1 3,52 12,42  Rs.17.04 

F3119 1 1,48 14,50  Rs.17.04 

F3120 1 1,46 12,34  Rs.17.04 

F3121 1 1,15 14,69 78 zaden Rs.17.04 

F3122 1 0,58 14,26 41 zaden  

F3123 1 0,32 13,77 23 zaden  

F3124 1 2,58 16,16  Rs.17.04 

F3125 1 3,02 11,66  Rs.17.04 

F3126 1 1,52 14,23  Rs.17.04 

F3127 1 0,40 13,21 30 zaden  

F3128 1 1,33 14,11 94 zaden Rs.17.04 

F3129 1 2,38 15,71  Rs.17.04 

F3130 1 1,50 15,00 100 zaden Rs.17.04 

F3131 3 0,14 17,15 8 zaden  

F3132 3 2,30 13,14  Rs.17.04 

F3133 3 0,31 13,28 23 zaden  

F3134 3 1,32 14,20 93 zaden Rs.17.04 

F3135 3 1,43 14,07  Rs.17.04 

F3136 3 3,56 12,37  Rs.17.04 

F3137 3 4,33 14,82  Rs.17.04 

F3138 3 0,50 17,26 29 zaden  

F3139 3 2,36 13,81  Rs.17.04 

F3140 3 6,44 15,87  Rs.17.04 

F3141 3 0,58 18,84 31 zaden  

F3142 3 1,15 16,61 69 zaden  

F3143 3 1,12 17,28 65 zaden  

F3144 3 3,32 15,77  Rs.17.04 

F3145 3 0,30 17,66 17 zaden  

F3146 3 0,61 16,00 38 zaden  

F3147 3 2,34 14,53  Rs.17.04 

F3148 3 4,43 16,96  Rs.17.04 

F3149 3 4,00 12,58  Rs.17.04 

F3150 3 4,84 15,30  Rs.17.04 

F3151 3 4,07 17,98  Rs.17.04 

F3152 3 6,59 14,10  Rs.17.04 
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F nr. 
Tafe

l 
Zaad 
(g) 

DKG Opmerking 
Volgende 

proef 

F3153 3 2,84 15,77  Rs.17.04 

F3154 3 3,54 18,66  Rs.17.04 

F3155 3 3,93 11,94  Rs.17.04 

F3156 3 4,01 11,11  Rs.17.04 

F3157 3 5,08 15,25  Rs.17.04 

F3158 3 6,44 16,24  Rs.17.04 

F3159 3 2,82 15,52  Rs.17.04 

F3160 3 3,70 14,61  Rs.17.04 

F3161 3 1,86 15,99  Rs.17.04 

F3162 3 2,30 16,09  Rs.17.04 

F3163 3 4,51 13,75  Rs.17.04 

F3164 3 1,74 11,82  Rs.17.04 

F3165 3 2,76 13,08  Rs.17.04 

F3166 3 4,97 12,89  Rs.17.04 

F3167 3 1,96 11,66  Rs.17.04 

F3168 3 3,34 15,34  Rs.17.04 

F3169 3 5,96 15,27  Rs.17.04 

F3170 3 4,24 14,28  Rs.17.04 

F3171 3 1,55 12,56  Rs.17.04 

F3172 3 2,77 12,48  Rs.17.04 

F3173 3 2,26 12,14  Rs.17.04 

 Gem
: 

2,62 14,58 Selectie 46 

    selectiedruk 79,3% 

 
Er werden 46  van de 58 diploïde planten geselecteerd om naar verdere proeven door te gaan 
waardoor de selectiedruk 79,3% bedraagt (tabel 12). Deze werden gekozen omdat ze het 
meeste zaden opbrachten. De bladrammenasplanten met te weinig zaden worden niet verder 
gebruikt in de veredeling door te weinig opbrengst. Zo worden planten bekomen met meer 
zaden en een goede resistentie tegen aaltjes. 
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Serre 56 tafel 2 Dubbelresistent  Tetraploïd 

Tabel 13: zaadgewicht tetraploïde bladrammenas met duizendkorrelgewicht 

F nr. Tafel Zaad (g) DKG tot Opmerking Volgende proef 

FT2429 2 1,83 17,91  Rs.17.03 

FT2430 2 2,86 20,48  Rs.17.03 

FT2431 2 4,62 18,92  Rs.17.03 

FT2432 2 1,16 21,01 55 zaden  

FT2433 2 1,06 19,19 55 zaden  

FT2434 2 2,73 18,88  Rs.17.03 

FT2435 2 6,58 18,42  Rs.17.03 

FT2436 2 7,09 18,34  Rs.17.03 

FT2437 2 4,10 18,83  Rs.17.03 

FT2438 2 3,62 20,60  Rs.17.03 

FT2439 2 4,60 18,00  Rs.17.03 

FT2440 2 1,12 18,00 62 zaden  
FT2441 2 1,84 22,98 80 zaden  
FT2442 2 1,74 23,21 75 zaden  

FT2443 2 7,54 17,77  Rs.17.03 

FT2444 2 4,82 25,04  Rs.17.03 

FT2445 2 3,86 20,15  Rs.17.03 

FT2446 2 8,89 17,86  Rs.17.03 

FT2447 2 5,62 20,46  Rs.17.03 

FT2448 2 3,44 17,15  Rs.17.03 

FT2449 2 10,54 17,42  Rs.17.03 

FT2450 2 4,38 17,76  Rs.17.03 

FT2451 2 4,28 22,67  Rs.17.03 

FT2452 2 1,84 18,97 97 zaden  
FT2453 2 4,99 18,47  Rs.17.03 

FT2454 2 4,56 19,28  Rs.17.03 

FT2455 2 4,06 16,45  Rs.17.03 

FT2456 2 9,98 17,85  Rs.17.03 

FT2457 2 1,03 17,70 58 zaden  

FT2458 2 6,03 16,77  Rs.17.03 

FT2459 2 6,55 17,46  Rs.17.03 

FT2460 2 2,53 18,22  Rs.17.03 

FT2461 2 1,28 20,29 63 zaden  

FT2462 2 1,10 18,60 59 zaden  

FT2463 2 5,48 16,57  Rs.17.03 

FT2464 2 8,43 16,80  Rs.17.03 

FT2465 2 7,01 16,65  Rs.17.03 

FT2466 2 2,54 21,06  Rs.17.03 

FT2467 2 6,17 19,30  Rs.17.03 

 Gem: 4,41 19,01 Selectie 30 

    Selectiedruk 76,9% 
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Van de tetraploïde bladrammenasfamilies werden 30 van de 39 families overgehouden om 
naar volgende proeven door te gaan waardoor de selectiedruk 76,9% bedraagt (tabel 13).  
 

4.5.2.2 Algemeen besluit 
Deze zaden komen van diploïde en tetraploïde planten uit een voorgaande veredelingsproef. 
Zoals gezegd werd in de inleiding van dit stageverslag wegen de zaden van tetraploïde planten 
meer dan de zaden van diploïde planten. In deze veredelingsproef werden de diploïde planten 
op tafel 1 en 3 geplaatst en de tertraploïde planten op tafel 2. De twee bovenstaande tabellen 
kunnen dit bevestigen door de gemiddelde massa van 1000 zaden (duizendkorrelgewicht) te 
vergelijken met elkaar. 
 

Diploïd Tetrapoïd 

14,58 g 19,01 g 

  
De kolom “Volgende proef” geeft aan welke zaden er opnieuw zullen gebruikt worden in 
volgende veredelingsproeven, analoog aan 3.6. 
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5 Besluit   
 
Het bekijken van de preparaten vier en acht weken na inoculatie gaf een kijk op de 
levenscyclus van M. chitwoodi die binnendringt langs de worteltip en migreert doorheen de 
wortel opzoek naar een plaats waar de J2 sedentair bekomt en zicht voedt en hierdoor opzwelt 
en groeit. Wanneer het vervellingen ondergaat tot J3, J4 en uiteindelijk tot een volwassen 
nematode zal ze een eipakket aan het worteloppervlak maken en de eitjes kunnen uitkomen. 
Deze  dringen de worteltip binnen en starten de cyclus opnieuw. Volwassen mannetjes worden 
vermoedelijk niet gevormd in onze proefopzet. 
 
J2 dringen vaak op dezelfde plaats binnen als de vorige doordat ze mogelijks gelokt worden 
door de vrijgekomen stoffen van de beschadigde plantencellen.  
 
Indien nematoden, zowel M. chitwoodi als H. schachtii, in een plant binnendringen, verandert 
de plant zijn celwandsamenstelling. Meer onderzoek en statistische analyses zijn nodig om 
nader te onderzoeken wat er precies wijzigt. 
 
Indien twee weken na zaai geïnoculeerd wordt, i.p.v. één week, zullen er significant meer 
eipakketten worden aangetroffen. M. chitwoodi heeft namelijk een voorkeur voor gezonde 
sterke planten. ILVO moet daarom bekijken of het mogelijk is om standaard twee weken na 
zaai inoculeren met M. chitwoodi, omdat dan nog strenger geselecteerd kan worden naar 
resistente planten.  
 
De voedingsoplossing had weinig invloed op het aantal cysten. Hakaphos laag en Steiner 
vertoonden statistisch gezien geen significant verschil tussen de voedingsoplossingen. Steiner 
en Hakaphos laag gaven echter iets hogere aantastingen dan Hakaphos hoog. Gele mosterd 
gaf vooral meer cysten bij bemesting met Steiner. Bij een Steiner en Hakaphos laag stonden 
de planten echter minder mooi dan bij Hakaphos hoog. Een hogere concentratie Hakaphos 
zorgde voor sterkere planten met mooie grote groene bladeren.. Er kan dus besloten worden 
dat indien men Hakaphos gebruikt, men een balans moet zoeken tussen een hoge en een 
lage dosis zodat de planten gezond staan en er genoeg aantasting is op de vatbare rassen 
 
Om de resistentie van bepaalde rassen met meer zekerheid te garanderen moeten de 
proefopzet zo veel mogelijk aantasting toelaten zoveel mogelijk aantasting te bekomen. Na 
een test met de vatbare rassen ‘Siletina’ (bladrammenas) en ‘Swing’ (gele mosterd) en de 
nematode H. schachtii werd aangetoond dat een vroege fungicidebehandeling gemiddeld 
meer cysten oplevert dan een late fungicidebehandeling, met uitzondering van gele mosterd 
bemest met Steiner. De voedingsoplossing had weinig invloed op het aantal cysten. Bij 
bemestingen met Steiner en Hakaphos laag werden gemiddeld iets meer cysten 
aangetroffen dan bij Hakaphos hoog, maar waren de planten in slechtere conditie. Een 
gematigde concentratie is dus gewenst indien er met Hakaphos gewerkt wordt.  
 
Het resistentste ras van ILVO dat een dubbele resistentie biedt tegen M. chitwoodi en tegen 
H. schachtii  is tot nu toe ‘Doublemax’ waarbij in de stageperiode op geen enkele plant een 
eipakket of cyste kon teruggevonden worden. 
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Addendum 
1. Bijlage 1: Lijst van mogelijke groenbedekkers 

 
Bijlage 1: Lijst van mogelijke groenbedekkers, bron: 

http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/fiche_vergroening_-_groenbedekking_-
_versie_22082016.pdf 
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2. Bijlage 2: Waardplantenspectrum van H. schachtii en M. chitwoodi 
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Bijlage 2: aaltjesschema (Bron: PPO) 
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3. Bijlage 3: watergiftfiche veredelingsproef 

Dag nr Datum 
Voeding Watergift  

Week som Fungicide 
of water ml/pl ml/bak ml/6bak 

0 22/sep H2O 0,75 176 1053 TMTD 0,5% 

1 23/sep H2O 0,75 176 1053   

2 24/sep  0 0 0 WK1  

3 25/sep  0 0 0 1,50  

4 26/sep H2O 0,50 117 702 Proplant 1ml/L 

5 27/sep 1.0 g/l 0,25 59 351   

6 28/sep 1.0 g/l 0,25 59 351   

7 29/sep H2O 2 inoc. 2808 Melo  

8 30/sep H2O 0,25 59 351   

9 1/okt  0 0 0 WK2  

10 2/okt  0 0 0 3,25  

11 3/okt 1.0 g/l 0,50 117 702   

12 4/okt 1.0 g/l 0,25 59 351   

13 5/okt 1.0 g/l 0,25 59 351   

14 6/okt 1.0 g/l 2 inoc. 2808 Hetero  

15 7/okt H2O 0,25 59 351   

16 8/okt  0 0 0 WK3  

17 9/okt  0 0 0 3,25  

18 10/okt 1.0 g/l 0,75 176 1053   

19 11/okt 1.0 g/l 0,50 117 702   

20 12/okt 1.0 g/l 0,50 117 702   

21 13/okt 1.0 g/l 0,50 117 702   

22 14/okt H2O 1 234 1404   

23 15/okt  0 0 0 WK4  

24 16/okt  0 0 0 3,25  

25 17/okt 1.0 g/l 0,75 176 1053   

26 18/okt 1.0 g/l 0,50 117 702   

27 19/okt 1.0 g/l 0,75 176 1053   

28 20/okt 1.0 g/l 0,50 117 702   

29 21/okt H2O 1 234 1404   

30 22/okt  0 0 0 WK5  

31 23/okt  0 0 0 3,50  

32 24/okt 1.0 g/l 0,75 176 1053   

33 25/okt 1.0 g/l 0,50 117 702   

34 26/okt 1.0 g/l 0,75 176 1053   

35 27/okt 1.0 g/l 0,50 117 702   

36 28/okt H2O 1 234 1404   

37 29/okt  0 0 0 WK6  

38 30/okt  0 0 0 3,50  

39 31/okt H2O 0,75 176 1053 Internum 0,4g/L 

40 1/nov  0,00 0 0   

41 2/nov 1.0 g/l 0,75 176 1053   

42 3/nov 1.0 g/l 0,75 176 1053   

43 4/nov H2O 1,25 293 1755   

44 5/nov  0 0 0 WK7  

45 6/nov  0 0 0 3,50  

Bijlage 3.1: watergiftfiche veredelingsproef deel 1 
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Dag nr Datum 
Voeding Watergift   

Week som Fungicide 
of water ml/pl ml/bak ml/6bak 

46 7/nov 1.0 g/l 1 234 1404     
47 8/nov 1.0 g/l 0,75 176 1053     
48 9/nov 1.0 g/l 0,75 176 1053     
49 10/nov 1.0 g/l 1,00 234 1404     
50 11/nov   0 0 0     
51 12/nov   0 0 0 WK8   
52 13/nov   0 0 0 3,50   

53 14/nov 1.0 g/l 1 234 1404     
54 15/nov 1.0 g/l 0,75 176 1053     
55 16/nov 1.0 g/l 0,50 117 702     
56 17/nov 1.0 g/l 0,75 176 1053     
57 18/nov H2O 1 234 1404     
58 19/nov   0 0 0 WK9   
59 20/nov   0 0 0 4,00   

60 21/nov 1.0 g/l 1 234 1404     
61 22/nov 1.0 g/l 0,75 176 1053     
62 23/nov 1.0 g/l 0,50 117 702     
63 24/nov 1.0 g/l 0,75 176 1053     
64 25/nov H2O 1,25 293 1755     
65 26/nov   0 0 0 WK10   
66 27/nov   0 0 0 4,25   

67 28/nov H2O 0,75 176 1053 Internum 0,4g/L 
68 29/nov 1.0 g/l 0,75 176 1053     
69 30/nov 1.0 g/l 0,5 117 702     

70 1/dec 1.0 g/l 0,75 176 1053 Lezen Melo+Het 

71 2/dec H2O 1,50 351 2106     
72 3/dec   0 0 0 WK11   
73 4/dec   0 0 0 4,25   

74 5/dec 1.0 g/l 1 234 1404     
75 6/dec 1.0 g/l 0,75 176 1053     
76 7/dec 1.0 g/l 0,5 117 702     

77 8/dec 1.0 g/l 0,75 176 1053 Lezen Melo+Het 

78 9/dec H2O 1,50 351 2106     
79 10/dec   0 0 0 WK12   
80 11/dec   0 0 0 4,50   

81 12/dec 1.0 g/l 1 234 1404     
82 13/dec 1.0 g/l 0,75 176 1053     
83 14/dec 1.0 g/l 0,5 117 702     

84 15/dec 1.0 g/l 0,75 176 1053 Lezen Melo+Het 

85 16/dec H2O 1,50 351 2106     
86 17/dec   0 0 0 WK13   
87 18/dec   0 0 0 4,50   

88 19/dec 1.0 g/l 1 234 1404     
89 20/dec 1.0 g/l 0,75 176 1053     
90 21/dec 1.0 g/l 0,5 117 702     

91 22/dec 1.0 g/l 0,75 176 1053 Lezen Melo+Het 

92 23/dec H2O 1,50 351 2106     
93 24/dec   0 0 0 WK14   
94 25/dec   0 0 0 4,50   

Bijlage 3.2: watergiftfiche veredelingsproef deel 2 
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4. Bijlage 4: watergiftfiche voedingsproef 
 

dag 
nr 

datum 
voeding/H2O voeding/H2O 

weekend fungicide 

behandeld 

bak 1 bak 4 bak 5 ml/pl ml/bak 
aantal 

buisjes 

1 15/jul H2O H2O H2O 1 108  TMTD 0,5% 324 

2 16/jul H2O H2O H2O 0,5 54 WK1   

3 17/jul    0 0 1,5   

4 18/jul H2O H2O H2O 0,5 54  Proplant 1ml/L 162 boven 

5 19/jul 0,5g/L 1g/L 33% 0,5 40  0,081ml/81ml dag 4 

6 20/jul H2O H2O H2O 2 216 inoc Heter 0,081ml/81ml dag 4+12 

7 21/jul 0 0 0 0 0    

8 22/jul 0,5g/L 1g/L 33% 1 108    

9 23/jul    0 0 WK2   

10 24/jul    0 0 4,0   

11 25/jul 0,5g/L 1g/L 33% 0,5 54    

12 26/jul H2O H2O H2O 0,5 54  Proplant 1ml/L 162 beneden 

13 27/jul 0,5g/L 1g/L 33% 0,5 54    

14 28/jul H2O H2O H2O 0,25 27    

15 29/jul 0,5g/L 1g/L 33% 1 108   1w na 
16 30/jul    0 0 WK3   

17 31/jul    0 0 2,8   

18 1/aug 0,5g/L 1g/L 33% 1 108    

19 2/aug H2O H2O H2O 0,5 54  Internum 
0,4g/L 

162 boven 

20 3/aug 0,5g/L 1g/L 33% 0,5 54  0,0324/81ml dag 19 

21 4/aug H2O H2O H2O 0,25 27  0,0324/81ml 
dag 

19+35+40 

22 5/aug 0,75g/L 1,5g/L 50% 1 108   2w na 
23 6/aug    0 0 WK4   

24 7/aug    0 0 3,3   

25 8/aug 0,75g/L 1,5g/L 50% 1 108    

26 9/aug H2O H2O H2O 0,5 54    

27 10/aug 0,75g/L 1,5g/L 50% 0,5 54    

28 11/aug H2O H2O H2O 0,25 27   3w na 
29 12/aug 0,75g/L 1,5g/L 50% 1 108    

30 13/aug    0 0 WK5   

31 14/aug    0 0 3,3   

32 15/aug 0,75g/L 1,5g/L 50% 1 108    

33 16/aug H2O H2O H2O 0,5 54    

34 17/aug 0,75g/L 1,5g/L 50% 0,5 54   4w na 

35 18/aug H2O H2O H2O 0,5 54  Internum 
0,4g/L 

162 beneden 

36 19/aug 0,75g/L 1,5g/L 50% 1 108    

37 20/aug    0 0 WK6   

38 21/aug    0 0 3,5   

39 22/aug 0,75g/L 1,5g/L 50% 1 108    

40 23/aug H2O H2O H2O 0,5 54  Internum 
0,4g/L 

162 boven 

41 24/aug 1g/L 1,5g/L 50% 0,5 54    

42 25/aug H2O H2O H2O 0,25 27   5w na 
43 26/aug 1g/L 1,5g/L 50% 1 108    

44 27/aug    0 0 WK7   

45 28/aug    0 0 3,3   

Bijlage 4.1: watergiftfiche voedingsproef deel 1 
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dag 
nr 

datum 
voeding/H2O voeding/H2O 

weekend fungicide 
behandeld 

bak 1 bak 4 bak 5 ml/pl ml/bak aantal buisjes 

46 29/aug 1g/L 1,5g/L 50% 1 108  LEZEN  
HETERO 

 

47 30/aug H2O H2O H2O 0,5 54  6  

48 31/aug 1g/L 1,5g/L 50% 0,5 54    

49 1/sep H2O H2O H2O 0,25 27  5 6w na 

50 2/sep 1g/L 1,5g/L 50% 1 108    

51 3/sep    0 0 WK8   

52 4/sep    0 0 3,3   

53 5/sep 1g/L 1,5g/L 50% 1 108  4  

54 6/sep H2O H2O H2O 0,5 54    

55 7/sep 1g/L 1,5g/L 50% 0,5 54    

56 8/sep H2O H2O H2O 0,25 27  3 7w na 

57 9/sep 1g/L 1,5g/L 50% 1 108    

58 10/sep    0 0 WK9   

59 11/sep    0 0 3,3   

60 12/sep 1g/L 1,5g/L 50% 1 108  2  

61 13/sep H2O H2O H2O 0,5 54    

62 14/sep 1g/L 1,5g/L 50% 0,5 54    

63 15/sep H2O H2O H2O 0,25 27  1 8w na 

64 16/sep 1g/L 1,5g/L 50% 1 108    

65 17/sep    0 0 WK10   

66 18/sep    0 0 3,3   

Bijlage 4.2: watergiftfiche voedingsproef deel 1 

 
5. Bijlage 5: voedings- en fungicideschema 

Dag Haka L Haka H Steiner 

Dag 1 - 20 0,5g/L 1g/L 33% 

Dag 21 - 40 0,75g/L 1,5g/L 50% 

Dag 41 - 60 1g/L 1,5g/L 50% 

Freq. mest ma+wo+vr ma+wo+vr ma+wo+vr 
 H2O di+do di+do di+do 

Fungiciden dag 1 TMTD 0,5%  

  dag 4 - 12 Proplant 1ml/L  

  dag (19+40) - d35 Internum 0,4g/L  

Bijlage 5: voedings- en fungicideschema  
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6. Bijlage 6: watergiftfiche inoculatieproef 
kast 2   Watergift  

dag nr datum 
Watergift voeding groep 1 voeding groep 2 week 

som 
fungicide 

bak ml/pl ml/bak ml/pl ml/bak 

0 8/sep H2O 1 234     
1 9/sep H2O 0,50 117    TMTD 0,5% 

2 10/sep  0 0   WK1  
3 11/sep  0 0   1,50  
4 12/sep H2O 0,50 59 1 117  Proplant 1ml/L 

5 13/sep 1.0 g/l 0,50 59 0,5 59   
6 14/sep 1.0 g/l 0,25 29 0,5 59   

7 15/sep 1.0 g/l 2 inoc. 0,5 59  

Inoc Melo groep 
1 

8 16/sep H2O 0,25 29 1 117  

108 ml aal + 126 
ml H2O 

9 17/sep  0 0 0 0 WK2  
10 18/sep  0 0 0 0 3,50  
11 19/sep 1.0 g/l 1 117 0,5 59   
12 20/sep 1.0 g/l 0,50 59 0,5 59   
13 21/sep 1.0 g/l 0,50 59 0,25 29   

14 22/sep 1.0 g/l 0,50 59 2 inoc.  

Inoc Melo groep 
2 

15 23/sep H2O 1 117 0,25 29  

108 ml aal + 126 
ml H2O 

16 24/sep  0 0 0 0 WK3  
17 25/sep  0 0 0 0 3,50  
18 26/sep 1.0 g/l 1 234     
19 27/sep 1.0 g/l 0,50 117     
20 28/sep 1.0 g/l 0,50 117     
21 29/sep 1.0 g/l 0,50 117     
22 30/sep H2O 1 234     
23 1/okt  0 0   WK4  
24 2/okt  0 0   3,50  
25 3/okt 1.0 g/l 1 234     
26 4/okt 1.0 g/l 0,50 117     
27 5/okt 1.0 g/l 0,75 176     
28 6/okt 1.0 g/l 0,50 117     
29 7/okt H2O 1 234     
30 8/okt  0 0   WK5  
31 9/okt  0 0   3,75  
32 10/okt 1.0 g/l 1 234     
33 11/okt 1.0 g/l 0,50 117     
34 12/okt 1.0 g/l 0,75 176     
35 13/okt 1.0 g/l 0,50 117     
36 14/okt H2O 1 234     
37 15/okt  0 0   WK6  
38 16/okt  0 0   3,75  
39 17/okt H2O 1 234    Internum 0,4g/L 

40 18/okt 1.0 g/l 0,50 117     
41 19/okt 1.0 g/l 0,75 176     
42 20/okt 1.0 g/l 0,50 117     
43 21/okt H2O 1,25 293     
44 22/okt  0 0   WK7  
45 23/okt  0 0   4,00  

Bijlage 6.1: watergiftfiche inoculatieproef deel 1 
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dag nr datum 
Watergift Watergift week 

som 
fungicide 

bak ml/pl ml/bak ml/pl ml/bak 

46 24/okt 1.0 g/l 1 234     

47 25/okt 1.0 g/l 0,5 117     

48 26/okt 1.0 g/l 0,75 176     

49 27/okt 1.0 g/l 0,50 117     

50 28/okt H2O 1,25 293     

51 29/okt  0 0   WK8  

52 30/okt  0 0   4,00  

53 31/okt 1.0 g/l 1 234     

54 1/nov 1.0 g/l 0,75 176     

55 2/nov 1.0 g/l 0,50 117     

56 3/nov 1.0 g/l 0,75 176     

57 4/nov H2O 1,25 293     

58 5/nov  0 0   WK9  

59 6/nov  0 0   4,25  

60 7/nov 1.0 g/l 1 234     

61 8/nov 1.0 g/l 0,75 176     

62 9/nov 1.0 g/l 0,50 117     

63 10/nov 1.0 g/l 0,75 176     

64 11/nov H2O 1,25 293     

65 12/nov  0 0   WK10  

66 13/nov  0 0   4,25  

67 14/nov 1.0 g/l 1 234    Internum 0,4g/L 

68 15/nov 1.0 g/l 0,75 176     

69 16/nov 1.0 g/l 0,5 117     

70 17/nov 1.0 g/l 0,75 176    Lezen Melo 

71 18/nov H2O 1,50 351    groep 1 

72 19/nov  0 0   WK10  

73 20/nov  0 0   4,50  

74 21/nov 1.0 g/l 1 234     

75 22/nov 1.0 g/l 0,75 176     

76 23/nov 1.0 g/l 0,5 117     

77 24/nov 1.0 g/l 0,75 176    Lezen Melo 

78 25/nov H2O 1,50 351    groep 1 + 2 

79 26/nov  0 0   WK10  

80 27/nov  0 0   4,50  

81 28/nov 1.0 g/l 1 234     

82 29/nov 1.0 g/l 0,75 176     

83 30/nov 1.0 g/l 0,75 176     

84 1/dec 1.0 g/l 0,75 176    Lezen Melo 

85 2/dec H2O 1,50 351    groep 1 + 2 

86 3/dec  0 0   WK10  

87 4/dec  0 0   4,75  

Bijlage 6.2: watergiftfiche inoculatieproef deel 2 
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7. Bijlage 7: watergiftfiche celwandproef 

dag nr datum 
Watergift Watergift week 

som 
fungicide 

bak ml/pl ml/bak 

0 8/sep H2O 1 468   

1 9/sep H2O 0,50 234  TMTD 0,5% 

2 10/sep  0 0 WK1  

3 11/sep  0 0 1,50  

4 12/sep 1.0 g/l 0,50 234  Proplant 1ml/L 

5 13/sep 1.0 g/l 0,50 234   

6 14/sep 1.0 g/l 0,25 117   

7 15/sep 1.0 g/l 2 inoc.  Inoc Melo 

8 16/sep H2O 0,25 117  468 ml aal + 486 ml H2O 

9 17/sep  0 0 WK2  

10 18/sep  0 0 3,50  

11 19/sep 1.0 g/l 1 468   

12 20/sep 1.0 g/l 0,50 234   

13 21/sep 1.0 g/l 0,50 234   

14 22/sep 1.0 g/l 0,50 234   

15 23/sep H2O 1 468   

16 24/sep  0 0 WK3  

17 25/sep  0 0 3,50  

18 26/sep 1.0 g/l 1 468   

19 27/sep 1.0 g/l 0,50 234   

20 28/sep 1.0 g/l 0,50 234   

21 29/sep 1.0 g/l 0,50 234   

22 30/sep H2O 1 468   

23 1/okt  0 0 WK4  

24 2/okt  0 0 3,50  

25 3/okt 1.0 g/l 1 468   

26 4/okt 1.0 g/l 0,50 234   

27 5/okt 1.0 g/l 0,75 351   

28 6/okt 1.0 g/l 0,50 234   

29 7/okt H2O 1 468   

30 8/okt  0 0 WK5  

31 9/okt  0 0 3,75  

32 10/okt 1.0 g/l 1 468   

33 11/okt 1.0 g/l 0,50 234   

34 12/okt 1.0 g/l 0,75 351   

35 13/okt 1.0 g/l 0,50 234   

36 14/okt H2O 1 468   

37 15/okt  0 0 WK6  

38 16/okt  0 0 3,75  

39 17/okt 1.0 g/l 1 468  Internum 0,4g/L 

40 18/okt 1.0 g/l 0,50 234   

41 19/okt 1.0 g/l 0,75 351   

42 20/okt 1.0 g/l 0,50 234   

43 21/okt H2O 1,25 585   

44 22/okt  0 0 WK7  

45 23/okt  0 0 4,00  

Bijlage 7.1: watergiftfiche celwandproef deel 1 
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dag nr datum 
Watergift Watergift week 

som 
fungicide 

bak ml/pl ml/bak 

46 24/okt 1.0 g/l 1 468   

47 25/okt 1.0 g/l 0,5 234   

48 26/okt 1.0 g/l 0,75 351   

49 27/okt 1.0 g/l 0,50 234   

50 28/okt H2O 1,25 585   

51 29/okt  0 0 WK8  

52 30/okt  0 0 4,00  

53 31/okt 1.0 g/l 1 468   

54 1/nov 1.0 g/l 0,75 351   

55 2/nov 1.0 g/l 0,50 234   

56 3/nov 1.0 g/l 0,75 351   

57 4/nov H2O 1,25 585   

58 5/nov  0 0 WK9  

59 6/nov  0 0 4,25  

60 7/nov 1.0 g/l 1 468   

61 8/nov 1.0 g/l 0,75 351   

62 9/nov 1.0 g/l 0,50 234   

63 10/nov 1.0 g/l 0,75 351   

64 11/nov H2O 1,25 585   

65 12/nov  0 0 WK10  

66 13/nov  0 0 4,25  

67 14/nov 1.0 g/l 1 468  Internum 0,4g/L 

68 15/nov 1.0 g/l 0,75 351   

69 16/nov 1.0 g/l 0,5 234   

70 17/nov 1.0 g/l 0,75 351  Lezen Melo 

71 18/nov H2O 1,50 702   

72 19/nov  0 0 WK10  

73 20/nov  0 0 4,50  

74 21/nov 1.0 g/l 1 468   

75 22/nov 1.0 g/l 0,75 351   

76 23/nov 1.0 g/l 0,5 234   

77 24/nov 1.0 g/l 0,75 351  Lezen Melo 

78 25/nov H2O 1,50 702   

79 26/nov  0 0 WK10  

80 27/nov  0 0 4,50  

81 28/nov 1.0 g/l 1 468   

82 29/nov 1.0 g/l 0,75 351   

83 30/nov 1.0 g/l 0,75 351   

84 1/dec 1.0 g/l 0,75 351  Lezen Melo 

85 2/dec H2O 1,50 702   

86 3/dec  0 0 WK10  

87 4/dec  0 0 4,75  

Bijlage 7.2: watergiftfiche celwandproef deel 2 

 


