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^ ^ . B / S - M O Z A I E K V I R U S BIJ
K O M K O M M E R IN NEDERLAND1
Arabis mosaic virus of cucumber in the Netherlands
H . J. M . VAN D O R S T en H . A. VAN H O O F

Proefstation voor de Groente-en Fruitteelt onder Glas, Naaldwijk
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
The source of infection withArabismosaic virus (AMV) of glasshouse-grown
cucumberplantswasstudied. In old glasshouses infection originated from the
pottingsoil.Insomenewlybuiltglasshousesthesoil,originallygrassland,proved
to bethevirus source.Here 22weedswerefound to behosts ofAMV.
INLEIDING

In het Rijkstuinbouwconsulentschap Naaldwijk werd in 1963bij een tuinder
te Nieuwerkerk aan de IJssel een afwijking bij komkommer waargenomen. Het
betrof hier het eerste gewas in een nieuwe kas op gescheurd weiland. De planten, diereeds twee meter hoog waren, vormden geen normale zijscheuten meer,
doch zeergedrongen blad-enbloemproppen indeokselsvandebladeren (fig. 1).
Delaatst gevormde bladeren aan dehoofdstengel hadden symptomen welke aan
een virus deden denken (fig. 2).Vruchten werden nietmeergevormd. In dit stadium constateerden wij geen afsterving. Bij 70% van de planten kwam deze afwijking voor.
In 1964 werd deze kas, die eind 1963 na afloop van de komkommercultuur
was gestoomd, beplant met tomaat. De komkommer op de in 1964 in gebruik
genomen uitbreiding werdvoor 50%ziek.In datjaar werd hetzelfde ziektebeeld
ook op een bedrijf te Berkel waargenomen, waar uiteindelijk 70% der planten
besmet werd. Het betrof hier eveneens een nieuwe kas op ongestoomde grond.
Bovendien werd hetzelfde ziekteverschijnsel geconstateerd in een dertigtal oude
kassen, doch dan steeds in een gering percentage, nl. minder dan 5%.
Daar het verschijnsel aan eenvirusziekte deed denken, werd getracht om met
het sap van zieke planten toetsplanten te besmetten. Dit gelukte zeer goed.
De heer D. Z. MAAT (Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen) toonde aan, dat er een zeer nauwe serologische verwantschap bestaat
tussen genoemde virusisolatie en het ^raèw-mozaïekvirus. Dit geschiedde met
behulp van een antiserum tegen AMV, verstrekt door de heer M. HOLLINGS.
LITERATUURBESPREKING
SMITH & MARKHAM (1944) gaven de naam

„Arabis mosaic virus" aan een
virus, dat zij het eerst isoleerden uit Arabis hirsuta of ruige scheefkelk (rock
cress). HOLLINGS(1963)beschreef ditzelfde virus, dat hij in kaskomkommers in
Cheshire (Z.-Engeland) aantrof. Hoewel in de titel van de desbetreffende publikatiegesproken wordt van „a strain ofArabis mosaicvirus",gebruikt HOLLINGS
in het artikel zelf bij herhaling de naam „cucumber stunt mottle virus" of de
afkorting CSMV. Zijn isolatie „did not protect some plants against the Sambucus isolate", een isolatie van AMV, die hij van HARRISON ontving. Dit ver1
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schil achten wijechter niet voldoende omvaneenapart virus temogen spreken
(SCHMELZER, 1963).

VanhetAMV isbekend, datheteengrondvirusisdatdoor nematoden wordt
overgebracht. In 1958vonden HEWITTetal, dat het aan AMV verwante „fanleaf" van de druif in de U.S.A. door Xiphinema index Thorne & Allen werd
overgebracht. In Engeland werd alsvector van AMV Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky) gevonden (HARRISON &CADMAN, 1959; JHA & POSNETTE,
1961).Indatland vormen vooral heggen eenbron vanbesmetting.Indeweinige
gevallen waarin hetvirusinweiland werd aangetroffen, bleek witte klaver ereen
waardplant vante zijn (HARRISON & WINSLOW, 1961).Hetlagdaarom voor de
hand nate gaan of Xiphinema ookinNederland eenvector vanditvirusis.
ONDERZOEK

Het probleem valt uiteen in twee delen, nl. dat van de oorzaak van debesmetting in de nieuwe kassen enerzijds en in de oude kassen anderzijds.
a. Onderzoek naar deoorzaak vandebesmetting indenieuwe kassen
De eerste symptomen vandeziekte traden ongeveer eenmaand na het planten op. Rondom dezieke komkommers indekassen werden grondmonstersgestoken. In deze monsters werden vrij grote aantallen vandenematode Xiphinema diversicaudatum gevonden. Pergrondmonster van 500gwerden in Nieuwerkerk a/d Ilssel 40en in Berkel 100exemplaren van X. diversicaudatum gevonden.
Ook indeweilanden achter dekassen werden dezenematoden waargenomen
en wel94teNieuwerkerk a/d IJssel en 16in Berkel permonster van500g.Het
bleek, dat gezonde zaailingen van komkommer gemakkelijk door middel van
deze nematoden methetvirus konden worden besmet. Zovonden wijdat5 van
de 8komkommerplanten hetvirus bevatten indien vier weken tevoren groepen
van 20X. diversicaudatum aan de komkommerzaailingen waren toegevoegd.
Uit hetaantal onkruiden inhetweiland konden wijhetvirus rechtstreeks uit
blad en/of wortel isoleren. Uit tabel 1blijkt, dat het hier voorkomende AMV
eenzeergrotewaardplantenreeks heeft. Velevandezeplanten zijn meerjarig; het
virus kan dusin hun wortels overwinteren. Het betrof hier weilanden, waarop
sinds heugenis vandetuinder nooit houtopslag of heggen hadden gestaan. Het
voorkomen vanXiphinema diversicaudatum indeze gebieden isechter niet algemeen.
In denieuwe kassen treden de ziektesymptomen pas op indien de komkommerplanten reeds eenflinke lengte hebben bereikt (vaak al eenmeter of twee).
In dehierna tebespreken oude kassen verschijnt hetziektebeeld eerder;hetkan
zich reeds twee weken na het planten openbaren.
b. Onderzoek naar de oorzaak vande besmetting in de oude kassen
Oude kassen worden geregeld gestoomd. Dat in deze grond nematoden van
het geslacht Xiphinema zouden voorkomen was dus niet waarschijnlijk. Wij
vonden deze ook niet bij onsnematologisch onderzoek. Ookuit de oude perspotten konden wij geen Xiphinema verkrijgen. Hierbij moet worden opgemerkt,
dat hetisoleren vannematoden uitditgrondmengsel zeermoeilijk is, omdathet
veelorganische stofbevat. Welbleek, datvande240komkommers, gekweektin
een restant potgrond, er 4besmet waren metAMV. Dit wasaanleiding omde
bron van deze besmetting op te sporen.
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FIG. 1. Gedrongen zijscheuten in de oksels van de bladeren van komkommer, besmetmet
AMV.
Stuntedshootsintheaxilsoftheleavesofcucumberinfectedwith AMV.

FIG. 2. Symptomen van AMV op dejongste volwassen bladeren.
Symptoms causedbyAMV onthelastfully expandedleaves.

Depotgrond bestaat gewoonlijk uit een mengselvan hoogveen en laagveen,
waaraan een kleine hoeveelheid kalkhoudend duinzand wordt toegevoegd.
Hoogveen en laagveen worden in het algemeen gebruikt in een verhouding
van 1:1. Depercentages wisselen echter sterk bij deverschillende potgrondbedrijven enzijneveneensafhankelijk vandekwaliteitvanhetgebruikteveen.Het
hoogveenwordtgewonneninDuitsland.Alleendebovenste 50 cmonderdebegroeiingslaag dienogniettotaalverteerd is,wordt gebruikt. Wij vonden hierin
TABEL 1. Waardplanten van het /4raW.s-mozaïekvirus, gevonden in besmette weilanden. De
namen der planten zijn volgens de „Flora van Nederland", 15e druk, 1962, van
H. HEUKELS en S. J. VAN OOSTROOM. Uitgave Noordhoff, Groningen. 1
Hosts of the Arabis mosaic virusfound in infected pastures. For the determination was
used "Flora van Nederland", 15th edition, 1962, by H. HEUKELS and S. J. VAN
OOSTROOM, Noordhoff, Groningen.
Polygonaceae
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum hydropiper
Polygonum persicaria
Rumex hydrolapathum
Rumex conglomeratus
Chenopodiaceae
Atriplex hastata
Caryophyllaceae
Cerastium holosteoides
Stellaria media
Ranunculaceae
Ranunculus repens
Cruciferae
Capsella bursa-pastoris
Rorippa islandica
Rosaceae
Potentilla anserina
Papilionaceae
Trifolium repens
Solanaceae
Solanum nigrum
Scrophulariaceae
Scrophularia balbisii
Labiatae
Glechoma hederacea
Mentha aquatica
Plantaginaceae
Plantago lanceolata
Compositae
Bellis perennis
Senecio vulgaris
Taraxacum officinale
1

Common Dutch names
Varkensgras
Zwaluwtong
Waterpeper
Perzikkruid
Waterzuring
Kluwenzuring
Spiesbladige melde
Hoornbloem
Muur
Kruipende boterbloem
Herderstasje
Moeraskers
Zilverschoon
Witte klaver
Zwarte nachtschade
Waterhelmkruid
Hondsdraf
Watermunt
Smalle weegbree
Madeliefje
Klein kruiskruid
Paardebloem

De heer T. DIJKHUIZEN, Naaldwijk, danken wij voor zijn hulp bij de determinatie.

geenXiphinemaengeenwaardplantenvanAMV. Hetlaagveenwordtgewonnen
inhet gebiedvanVinkeveen. Deveenlaagvan ongeveer driemeter dikte wordt
eerst ontdaan van degrasmat endaarna opgebaggerd. Dezenattemassa wordt
opdeakkersgestort omhetovertolligewaterkwijtteraken.Hetveenwordtlater ophetschipgeschoven envervoerd.Bij dezewerkwijzegaatwatvan deoorspronkelijke bovengrond mee.Opeenachttalplaatsen staken wijinVinkeveen
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monsters. Slechts opéénplaats vonden wijX.diversicaudatum, dieniet besmet
bleek te zijn metAMV. Ookin dit veenvonden wijgeen waardplanten van
AMV. Vermoedelijk heeft devoor potgrond verwerkte grond X. diversicaudatum bevat diewèl metAMVbesmetwas.
BESTRIJDING

De besmetting vandepotgrond metAMV was waarschijnlijk van incidentele
aard. Hetverlies, datdoor hetuitvallen vaneenenkele komkommerplant werd
veroorzaakt, werd grotendeels gecompenseerd door het aanhouden vaneen extra scheut vaneengezonde buurplant. Totnu toe werd niet geconstateerd dat
het virus metsnoeien wordt overgebracht. Ontsmetting vandeakkers inVinkeveen, waar de grondstof voor depotgrond wordt gewonnen, lijkt onsvooralsnog niet nodig.
Ietsanders ligt hetindegevallen waarbij nieuwe kasgrond vrij grote aantallen
besmette X. diversicaudatumbevat. Danzougrondontsmetting aanbeveling verdienen. Nematologisch onderzoek van een grondmonster kanhier uitsluitsel
brengen. Mogelijk isgrondontsmetting geruime tijd voor hetplaatsen van een
glasopstand lonend.Verbouw vaneeneerstegewas,datonvatbaar isvoor AMV,
is eeneenvoudiger manier omdeschade vanAMVbij komkommer te voorkomen. Stomen nadeze teelt doet denematoden verdwijnen.
SUMMARY

Infection ofglasshouse-grown cucumber plants bijArabismosaicvirus(AMV)
(Figs 1and2) wasnoticed inthe Netherlands in 1963and1964.Insome new
glasshouses where cucumber wasthefirst crop,70%oftheplants became infected. Infection originated from the soil which previously had been pasture.The
nematode Xiphinema diversicaudatum wasisolated from thesoil. However, this
nematode does not occur generally in this glasshouse district. Twenty-two species ofweeds adjacent totheglasshouses were found tobehosts ofAMV (Table
1).
In oldglasshouses where the soil is regularly steam-sterilised thediseaseincidence waslow,from 1-5%.Inthis case infection apparently originated from
the potting soil in which thecucumber seedlings were transplanted prior to
planting in the glasshouses. Thepotting soil consisted of about 50%peatmoor and 50% lowfen soil. X.diversicaudatum wasfound inoneplace where
the lowfen soil was collected.
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