
We hebben bij u schadelijke aantallen van Heterodera 
schachtii of H. betae gevonden. Wij attenderen u op 
het volgende: 

De teelt van onder andere de onderstaande gewassen 
loopt gevaar. Er is kans op (aanzienlijke) schade 
met financiële gevolgen. Het gaat om de volgende 
gewassen: 
  • Suikerbiet, voederbiet, rode biet
  • Koolsoorten, koolzaad, stoppelknollen
  • Bonen en erwten (alleen bij Heterodera betae)
  • Spinazie

Wat kunt u doen:
•  Voer een soortsbepaling uit op uw besmetting. Tegen 

witte bietencysteaaltjes (H. schachtii) zijn resistente 
bietenrassen beschikbaar. Deze rassen zijn niet 
resistent tegen het gele bietencysteaaltje (H. betae).

•  Verruim de teeltfrequentie van gewassen die 
waardplant zijn voor het bietencysteaaltje.

•  Wanneer uw gewas besmet is met het gele 
bietencysteaaltje, teel dan niet vaker dan 1 op 3 een 
waardplantgewas. Behalve bieten en koolsoorten zijn 
ook vlinderbloemigen waardplant. 

•  Wanneer uw gewas besmet is met het witte bieten-
cysteaaltje, teel dan een resistent bietenras. Verbouw 
in een niet-bietenjaar een resistente bladrammenas 
of gele mosterd (BCA-1 resistentie) als braakgewas. 
Dit zorgt voor een actieve afname van aaltjes.

Maak een aaltjesbeheersingsplan voor uw bedrijf
  -  Inventariseer de historie van het perceel, 

bouwplan, aaltjesbemonsteringen en schade 
opgemerkt in het veld.

  -  Maak een zorgvuldige keuze in gewasvolgorde, 
rassenkeuze, groenbemesters en teeltfrequentie.

  -  Houd rekening met andere schadelijke aaltjes op 
het perceel.

  - Bekijk of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.
  - Wees kritisch op de herkomst van plantmateriaal.
  - Neem een goede bedrijfshygiëne in acht.
  
•  Gebruik geen granulaten. De inzet van granulaten 

voor de bestrijding van bietencysteaaltjes is financieel 
niet rendabel.

Meer informatie
Meer informatie over Heterodera schachtii of H. betae 
vindt u op de website van het IRS (www.irs.nl) of op  
www.kennisakker.nl. 
U leest op laatstgenoemde site ook meer over 
groenbemesters. Daarnaast vindt u meer informatie 
over het opstellen van een aaltjesbeheersingsplan 
voor uw bedrijf en over de wijze waarop u een 
aaltjesschema voor uw bouwplan kunt maken.

Wij adviseren u dringend om contact op te nemen met uw adviseur voor een goede aanpak.

WAAR-
SCHUWING

Heterodera schachtii of 
H. betae (bietencysteaaltje)

Slapende suikerbieten in een ovale plek die zijn aangetast door  
bietencysteaaltje (foto IRS).
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