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Probleem
De door bladluizen overgebrachte virussen veroorzaken de
meeste virusproblemen in bolgewassen. De schade wordt
geschat op ongeveer € 39 miljoen per jaar. Telers spuiten in veel
bolgewassen wekelijks tegen virussen en bladluizen. Bij de teelt
van bijvoorbeeld tulp of lelie wil men weten wanneer het risico op
virusverspreiding het grootst is en hoe deze verspreiding effectief
bestreden kan worden.

Onderzoek
Het doel is om de virusverspreiding door bladluizen in tulp en lelie
in kaart te brengen, waardoor effectieve bestrijding mogelijk is.
Dit wordt onderzocht door:
• Het in detail bestuderen van bladluizenpopulaties tijdens de
teelt van tulp en lelie
• Het bepalen van de periode waarin virusoverdracht
in tulp plaatsvindt, gevolgd door een correlatie met
bladluizenpopulaties en weersomstandigheden
Relatie tussen de waargenomen virusoverdracht in tulp en de corresponderende
bladluizenpopulaties.

Resultaten (tulp)
•

•
•
•
•

Virusverspreiding door bladluizen is vanaf begin april
waargenomen, terwijl de eerste bladluizen vanaf begin mei zijn
gevangen in vangbakken op vangplaten
De eerste vliegende bladluizen zijn hypermobiel, nauwelijks
waarneembaar en verspreiden meteen al virus
Risico op virusverspreiding ontstaat bij een buitentemperatuur
vanaf ± 12-13°C
Tijdens de groei- en bloeifase is er het meeste risico op
virusverspreiding. Na de bloei neemt dit risico snel af
Het gebruik van vangbakken en vangplaten is geen goede
methode om het risico op virusoverdracht te bestuderen; men
loopt ongeveer 2 weken achter op de werkelijke situatie

Praktijk
•

Nieuwe adviezen voor gewasbeschermingsmaatregelen die
moeten leiden tot minder economische schade voor telers en
minder schade aan het milieu
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