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Achtergrond
Wortelknobbelaaltjes zijn een probleem in de teelt van 
vaste planten. Belangrijke exportlanden voor de sector 
hanteren een nultolerantie voor dit aaltje. Een 
warmwaterbehandeling kan deze aaltjes bestrijden, maar 
deze methode veroorzaakt bij het grootste deel van het 
sortiment teveel uitval. Sommige gewassen moeten 
verplicht een warmwaterbehandeling (wwb) tegen 
bladaaltjes ondergaan vóór export. Er is dus een 
alternatieve en duurzame bestrijdingsmethode gewenst.

Samenvatting pilottest

Er zijn op basis van pilot twee CATT-behandelingen getest 
bij Koelbedrijf Van Acht en vergeleken met onbehandeld of 
een warmwaterbehandeling:

– CATT 1: behandeling totaal 40 uur, startend bij 35ºC, 
eindigend op 40 ºC. CO2: 50 

– CATT 2: behandeling totaal 30 uur bij 42 ºC bij CO2
<1.

• Totaal zijn 82 partijen plantmateriaal getest, verdeeld 
over 23 verschillende gewassen.

• CATT 1 gaf minder schade dan CATT 2. Schade varieert 
per soort. O.a. Astilbe, Geranium, Hosta, Pioen en 
Dicentra overleefden CATT-behandeling. Meestal ontstaat 
minder schade als in wwb.

• Beide behandelingen gaven nog onvoldoende bestrijding 
van wortelknobbelaaltjes. Mogelijk was herbesmetting
hierbij een oorzaak.

• CATT-behandeling voor vaste planten moet verder 
geoptimaliseerd worden.

Praktijknetwerk
Het praktijknetwerk wordt gevormd door 7 vaste 
plantenkwekers, Wageningen UR (PPO Bloembollen, 
Boomkwekerij & Fruit en Food & Biobased Research) en 
Van Acht Koel- en Vriesopslag. Gezamenlijk wordt  een 
nieuwe methode toepasbaar gemaakt voor de vaste 
plantenteelt om aaltjes in plantmateriaal te bestrijden 
(CATT). Hiermee kunnen schadelijke chemische 
grondontsmettingen voorkomen worden, terwijl de kansen 
voor export van vaste planten toenemen.

Samenvatting Praktijktest

Wat is CATT
Een CATT-behandeling (Controlled Atmosphere
Temperature Treatment) is een temperatuurbehandeling in 
een gasdichte cel gedurende enkele dagen bij een 
gewijzigde gassamenstelling. Er komen dus geen 
chemische middelen aan te pas. 

Figuur 1. Pallet met planten 
in gasdichte CATT-cel bij 
Koelbedrijf Van Acht
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Begin 2014 is er in een testopstelling van FBR een tiental 
verschillende CATT-behandelingen uitgevoerd op vijf 
soorten vaste planten (Astilbe, Geranium, Hosta, Phlox en 
pioen). De planten zijn opgeplant in een kas, waarna de 
schade is beoordeeld. In een tweetal besmette partijen is 
de bestrijdende werking vastgesteld. In 6 behandelingen 
werden geen wortelknobbelaaltjes teruggevonden. Slechts 
1 behandeling gaf zware schade.

Figuur 2. Overzicht van resultaat pilotproef in kas.


