Aardappelvirus Y en bladluizen: samen efficiënt
Thema: Fytosanitair beleid
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Probleem
De laatste jaren nemen de problemen met Aardappelvirus Y (PVY)
in de pootaardappelteelt toe. Het beheersingssysteem dat in
Nederland in de tachtiger jaren werd ontwikkeld lijkt niet meer
afdoende te zijn om infecties met PVY in te dammen.
De toenemende problemen kunnen niet worden verklaard uit de
vangstcijfers van bladluizen, de overbrengers van het virus. De
aantallen bladluizen namen de laatste 10 jaar namelijk sterk af.

Onderzoek
Wij onderzoeken de factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor
de sterke toename van PVY in de pootaardappelteelt:
• Zijn er nieuwe bladluizen in het veld aanwezig die PVY kunnen
overbrengen?
• Zijn er nieuwe stammen van PVY aanwezig in de Nederlandse
aardappelteelt?
• Is de relatieve overdrachtsefficiëntie (REF) van bladluis-soorten
voor de verschillende PVY stammen anders?
• Daarnaast worden effectieve toetsen ontwikkeld om de
verschillende PVY stammen te kunnen onderscheiden

Resultaten
•

•

•

In Nederland zijn geen opvallend nieuwe bladluissoorten
gevonden. Wel zijn er nieuwe stammen van het virus aanwezig:
naast PVYN en PVYO vinden we ook de recombinante stammen
PVYNTN en PVYN-Wilga
Met een nieuw ontwikkeld systeem zijn voor 18 bladluissoorten de REF-waarden bepaald met PVYN, PVYNTN en
PVYN-Wilga als virusbron. Sommige bladluissoorten dragen
de nieuwe stammen efficiënter over dan PVYN. De overdracht
door Myzus persicae is voor de getoetste isolaten vrijwel
gelijk, behalve voor één PVYN-Wilga isolaat. Dit isolaat wordt
significant beter overgedragen door deze bladluis
De sequentie van het type-isolaat van PVYC is opgehelderd,
waardoor specifieke moleculaire detectie mogelijk wordt

Praktijk

PCR-diagnostiek

De nieuw bepaalde REF-waarden zullen gebruikt worden in het
Nederlandse PVY-beheersingssysteem. De kennis over de in
Nederland aanwezige nieuwe PVY-stammen is van belang voor
resistentieveredelingsprogramma’s.
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