
 

TAGETES (AFRIKAANTJES) EN GLB 

 

Aaltjes 
Afrikaantjes zijn in staat een specifieke aaltjesgroep uit te schakelen, namelijk de 
wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.).Cysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, Trichodoriden en 
stengelaaltjes worden niet actief gedood, maar kunnen zich in de meeste gevallen ook niet 
vermeerderen op het gewas, waardoor de aaltjesdruk niet toeneemt. Onderzoek heeft in elk 
geval aangetoond dat na een geslaagde Tagetes teelt de Pratylenchus penetrans 
besmetting een aantal jaren wordt onderdrukt. 
Om tot een effectieve aaltjesbestrijding te komen dient de teelt van Tagetes 3-5 maanden te 
duren, het liefst in de zomermaanden. 

Droge stof opbrengst 

Tagetes bestrijdt niet alleen aaltjes, maar kan ook een belangrijke bijdrage aan de 
organische stof voorziening van de grond leveren. De verschillen in gewasgrootte zijn terug 
te vinden in de droge stof opbrengsten. Een volledig geslaagde teelt van T. patula kan een 
droge stof opbrengst leveren van ca. 7,5 ton. Ervan uitgaande dat een kwart van de droge 
stof na een jaar nog in de bouwvoor aanwezig is bedraagt de effectieve organische stof 
1.875 kg per ha. Bij lange en dichte cultivars kan de productie zelfs verdubbelen.  

GLB voorwaarden 

Over de GLB voorwaarden bestaat nog wel wat onduidelijkheid, dit zijn de afspraken die in 
2017 gelden:  

Geef Tagetes op in de Gecombineerde opgave. 

In de regeling is dit categorie 2. 
a. Mengsel van minimaal 2 soorten Tagetes inzaaien  
b. Elke in het mengsel aanwezige soort is ten minste 3% van het totale gewicht  
c. Gewasbescherming*  mag worden toegepast  
d. Meststoffengebruik mag  
e. Uiterlijk 30 september inzaaien. 
*     Er mogen namelijk alleen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt in 
zogeheten ‘categorie 1’ vanggewassen die worden geplant na het hoofdgewas.  

In ‘categorie 2’ vanggewassen die voor het hoofdgewas worden geteeld mogen wel 
gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Daar heeft de KAVB zich hard voor gemaakt 
(met name voor de Tagetes) en dat is ook zo vastgelegd, zie: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/Opties%20en%20voorwaarden%20Algemene%20lijst
%202016.pdf 
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