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Aantasting ui en aardappel 
Deze Nieuwsbrief gaat over slechts 
één onderwerp, te weten aantasting 
van de (gele ) ui en aardappel. 
 
Wij ontvingen van één van onze leden 
op De Punt het verzoek om na te gaan 
of meerdere tuinders te kampen 
hebben met het probleem dat 
onderstaand in deze Nieuwsbrief 
beschreven wordt. 
 

Oproep 
Heeft u dit jaar ook dit probleem, meldt 
het per mail bij het secretariaat van 
VVCL, vvcl.leusden@gmail.com 

 
Noem het gewas 
Beschrijf het probleem 
Vermeld jou idee over oorzaak + bronvermelding 

 

 

Beschrijving van de problemen. 
De ui 
-In juni ging het blad van de uien slap 
hangen, kronkelen en lag er uiteindelijk bij 
zoals op de foto. 
-Uiteindelijk bleven van de 48 uienplanten 
maar slechts 6 uien over. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Al enig onderzoek 
Om er achter te komen wat er aan de hand is 
hebben we een paar uien opengepeuterd en 
vastgesteld dat zich in de stengel een 5 mm 
lang, bleekgeel wormpje bevond.  
 
Een zelfde wormpje werd aangetroffen aan 
de basis van de plant, daar waar de ui zich 
zou moeten vormen (zie foto's).  
 

 
Bleek geel wormpje….. 
 

 
 
Naderhand hebben we ook een uitgegroeide 
ui opengepeuterd, daar bleken een paar 
dunne roze wormpjes van ca 2 cm in te 
zitten.   
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De aardappel 
 
-Van de 42 Inova planten kwamen 22 tot 
ontwikkeling, de overige kwamen niet door  
-Slechts 4 poters waren terug te vinden  
( d.w.z. een schil met een wit poeder ) 
- De 22 planten die tot ontwikkeling kwamen 

gaven een zeer variabele opbrengst, zowel in 

grootte als in aantal. 

 
-Van de 40 Vita Bella kwam alles op 
-Waarvan 10 planten met rottende 
aardappelen ( wit, deels roze slijm met de 
bekende gore stank) 
-Veel planten leverden pokdalige 
aardappelen 
-In een enkele rottende aardappel kropen 
dunne ca 3 cm lange roze wormpjes. 
 
Achtergrondinfo: 
.Beide rassen via de VVCL winkel gekocht.  
.Op het bed met Inova sinds 2013 geen aardappel 
.Op de twee bedden met Vita bella sinds 2014 geen 
aardappelen. 
.Ui steeds samen met biet en wortel, op de betrokken 

bedden sinds 2010 geen ui-biet-wortel gezet.  

Het verhaal in beeld:……… 

   

Overzicht van schade…..  
 
Bellen blazend na uitbarsting.. 

 

 

  

De verslijmde aardappels... (deels onder de 
modder) 
 
 

     
Een aardappel op punt van "uitbarsten".. 
 
 

Oorzaak / Oorzaken……. 
Natuurlijk is het van belang de oorzaak te 
achterhalen om vervolgens herhaling te 
voorkomen. 
 
We willen stap voor stap de zaak onder-
zoeken, het eerste is nu vaststellen wie nog 
meer problemen met de ui en/of aardappel 
heeft gehad….daarom de oproep. 
 
Zodra meer te melden is zullen wij dit bekend 
maken. 
 
Deze Nieuwsbrief is m.n. bedoeld voor de 
tuinders op Complex “De Punt” . 
 


