Aardappelvirus Y: opnieuw onder de loep
Thema: Fytosanitair beleid
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Uitgangspunt
Virussen die door bladluizen worden overgebracht, kunnen grote
economische schade veroorzaken en beheersing is verre van
eenvoudig. Aardappelvirus Y (PVY) is al vele jaren een belangrijk
virus in de Nederlandse pootaardappelteelt. Om nog onbekende
redenen nemen de besmettingen met dit virus en de daaruit
voortvloeiende schade sinds enige jaren aanzienlijk toe.

Onderzoek
Nagaan welke factoren verantwoordelijk zijn voor de sterke toename
van PVY in het veld:
• Vaststellen van mogelijke verschuivingen in het vóórkomen van
de belangrijkste bladluissoorten die PVY overdragen.
• Bepalen van de relatieve efficiëntie waarmee de verschillende
bladluissoorten de verschillende stammen van PVY kunnen
overdragen.
• Inventariseren welke stammen van PVY momenteel voorkomen in
Nederlandse aardappelvelden.
• Het ontwikkelen van testen om snel en kosteneffectief de
verschillende PVY-stammen van elkaar te onderscheiden.

Resultaten
•

•
•

•

Uit de eerste onderzoeken lijken ten opzichte van vroegere
gegevens geen grote verschuivingen in bladluissoorten te zijn
opgetreden.
Er zijn wel heel duidelijke verschuivingen opgetreden in de
stammen van PVY die in het veld voorkomen.
Er zijn duidelijke verschillen gevonden in de efficiëntie waarmee
de verschillende stammen van PVY door bepaalde bladluissoorten
worden overgedragen.
Er is een betrouwbare PCR–test ontwikkeld die de verschillende
stammen van PVY kan onderscheiden.

De praktijk
•

•

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) gaat de
komende jaren door met het determineren van alle
bladluissoorten die in de pootaardappelpercelen voorkomen.
Er kan een snelle en betrouwbare inventarisatie uitgevoerd
worden van de verspreiding van de verschillende PVY-stammen.
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