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1. Inleiding 
De laatste jaren neemt het aantal percelen met zware 
bietencysteaaltjesbesmettingen toe. Inzet van rhizo-
manie- en bietencysteaaltjesresistente rassen kan de 
schade beperken. Bij veelvuldig gebruik van deze 
rassen en bij teelt van deze dubbelresistente rassen bij 
zeer zware besmettingen is de kans op ontwikkeling 
van pathotypen (doorbreking van de resistentie) van het 
bietencysteaaltje reëel. Dit project onderzoekt of 
pathotypen van het bietencysteaaltje voorkomen en de 
mogelijkheden om pathotypenvorming te beperken 
(resistentiemanagement). 
 
2. Werkwijze 
Van een aantal praktijkpercelen en proefvelden waarbij 
de vermeerdering van het bietencysteaaltje bij een rhi-
zomanie- en bietencysteaaltjesresistent ras groter was 
dan mocht worden verwacht, werden grondmonsters 
onderzocht op mogelijke pathotypen. In klimaatkamer-
experimenten worden bietencysteaaltjes eerst vermeer-
derd op een gevoelig ras en daarna wordt de vermeer-
dering getoetst op een rhizomanie- en bietencysteaal-
tjesresistent ras. 
In samenwerking met de BBA in Münster (D) worden 
in klimaatkamerexperimenten de vermeerdering van pa-
thotypen op monogene lijnen van bietencysteaaltjes-
resistente rassen (lijnen waarbij alle planten het resis- 

tentie-gen hebben) onderzocht.  
 
3. Resultaten 
Van twee gevallen van bietencysteaaltjesresistente bie-
ten met hoge dichtheden bietencysteaaltjes, te weten 
15.900 (perceel A) en 11.700 (perceel B) eieren en lar-
ven per 100 ml grond na een bietencysteaaltjesresistent 
ras werd de grond terugverdund tot een beginpopulatie 
van 305 en 720 eieren en larven. De vermeerdering op 
een gevoelig en twee bietencysteaaltjesresistente rassen 
was respectievelijk 42, 9 en 10 voor perceel A en 15, 4 
en 2 voor perceel B. De vermeerdering van de bieten-
cysteaaltjespopulatie van perceel A was vrij hoog, maar 
het was nog onduidelijk of hier daadwerkelijk sprake 
was van pathotypen. Daartoe moet deze populatie ver-
der worden getoetst. Voor perceel B leek er geen spra-
ke van pathotypeontwikkeling. 
Van een proefveld met een opvallend hoge vermeerde-
ring van bietencysteaaltjes onder een bietencysteaaltjes-
resistent ras was de opkweek van de populatie mislukt 
(te weinig vitale larven) en kon dus niet verder worden 
getoetst. 
De proeven die uitgevoerd werden binnen het samen-
werkingsproject met BBA, zijn afgerond. Parallelle 
experimenten met pathotypen op monogene lijnen zijn 
in Duitsland uitgevoerd en de resultaten moeten nog 
met elkaar worden vergeleken. 
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