Tipkaart: Voorkomen en tegengaan van de
verspreiding van virus in komkommer
Ineke Stijger, Martijn Schenk

In de teelt van komkommer kunnen diverse virussen voor problemen zorgen, zoals het komkommerbontvirus (Cucumber green
mottle mosaic virus; CGMMV), komkommermozaïekvirus (Cucumber mosaic virus; CMV), tabaksnecrosevirus (Tobacco
necrosis virus; TNV), meloenennecrosevirus (Melon necrotic spot virus; MNSV) en het pseudo-slavergelingsvirus (Beet pseudoyellows virus; BPYV). Daarnaast kan komkommer geïnfecteerd worden door een schadelijk viroïde, namelijk het
komkommerblekevruchtenviroïde (Cucumber pale fruits viroid; CPFVd). Van deze virussen veroorzaakt het
komkommerbontvirus momenteel de grootste problemen binnen de Nederlandse komkommerteelt. Daarom richt dit protocol
zich vooral op het voorkomen van besmetting met het komkommerbontvirus en het inperken van de verspreiding van dit virus.
Symptomen
De eerste ziekteverschijnselen van het komkommerbontvirus zijn vaak zichtbaar op de jonge bladeren. Vlakbij de groeipunten kunnen deze
bladeren licht- en donkergroen vlekken hebben. Naast vlakke lichtgroene gedeelten kunnen ook donkergroene bobbels voorkomen. Bij de
uitgroei van het blad ontstaat een vlekkerig patroon. Het blad kan licht gekleurd zijn met donkere vlekken of juist donker gekleurd met lichte
vlekken. De symptomen verdwijnen meestal zodra het blad uitgroeit. Het virus is dan echter niet uit de plant verdwenen. Als een plant
eenmaal met virus geïnfecteerd is, blijft het virus altijd in de plant aanwezig.
Op de komkommervruchten zijn niet of nauwelijks symptomen te zien. Dit komt doordat komkommers al in een relatief jong stadium worden
geoogst. Als men de vruchten zou laten hangen, kunnen mozaïekbeelden op de vruchten ontstaan.

Deze tipkaart is een bondige weergave van het "hygiëneprotocol komkommer" dat te downloaden is via
www.glastuinbouw.wur.nl
Gebruik van deze tipkaart is geheel op eigen risico. De opstellers van deze tipkaart aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade
die veroorzaakt kan zijn door het gebruik van gegevens uit dit protocol.
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Verspreiding
Het komkommerbontvirus kan al in het zaad aanwezig zijn en kan zich via mechanische overdracht verspreiden. Gezonde
planten kunnen bij gewashandelingen zoals indraaien, snoeien en oogsten besmet worden met het virus door contact met sap
van zieke planten. Verspreiding van het virus is ook mogelijk via besmette mesjes, scharen, kleding en fust, etc. Daarnaast
kan het virus achterblijven in gewasresten zoals bladeren, wortels en vruchten. Als deze gewasresten in contact komen met
het nieuwe gewas, kan overdracht van het virus plaatsvinden. Het virus kan echter ook overleven op het oppervlak van
verschillende materialen (glas, aluminium, beton, hout en kunststof) en kan zich tenslotte via drainwater verspreiden. Tijdens
de periode dat planten wel zijn geïnfecteerd maar (nog) geen symptomen laten zien (incubatieperiode) kan de ziekte zich
gemakkelijk onopgemerkt door de kas verspreiden.

Hygiënemaatregelen om verspreiding van virus te voorkomen (per teeltfase):

Verwijderen oude gewas
• Verwijder al het gewas, gewasresten en alle
materialen uit de teeltruimte.
• Versnipper geen gewas en voorkom daarmee dat er
plantensap of resten in de kas achterblijven.
• Voer het gewas van het erf af in afgedekte en
lekdichte container binnen 24 uur na het uitruimen
van de kas.
• Voorkom dat lekwater in het drainsysteem of
oppervlaktewater terecht komt
• Maak direct nadat de container is weggehaald het erf
schoon.
• Zorg ervoor dat materiaal en mensen van
loonbedrijven schoon op het bedrijf komen en schoon
weer weggaan.
• De compostsilo’s en afvalhopen leegrijden voordat de
teeltwisseling begint en voer dit afval verantwoord af.

Schoonmaken teeltruimte
• Spuit de teeltruimte en de achtergebleven onderdelen 2 keer uit van achter naar voor. Zonder
voorafgaande reiniging is ontsmetten zinloos.
• Spuit de draingoten met hogedrukreiniger uit om
wortelresten te verwijderen. Reinig en ontsmet
leidingen en druppelaars. Vervang oude stekers door
nieuwe.
• Maak de drainsilo schoon door blad- en wortelresten
te verwijderen. Ontsmet daarna.

Diversen
• Maak
een
werkplan
voor
de
benodigde
herstelwerkzaamheden en zorg dat deze uitgevoerd
zijn voordat de teeltwisseling daadwerkelijk begint.
• Maak alle verwijderde materialen uit de teeltruimte en
de spullen in de bedrijfsruimte goed schoon.
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• Maak de bedrijfsruimte, kantine, kleedruimte,
kantoren, toiletten en douches goed schoon.
• Gooi alle kleding en schoeisel die gebruikt is in de
oude teelt weg of was de kleding zeer goed (950C).
• Plaats geen hobbyplanten in de teeltruimte.
• Verwijder onkruid in en om de kas.
• Bestrijd ongedierte als muizen en woelratten etc. en
probeer vogels buiten de kas te houden gedurende
de gehele teelt.
• Zorg ervoor dat vuile en schone stromen elkaar niet
kruisen.

Start nieuwe teelt en controle gedurende de teelt
• Plaats ontsmettingsmatten voor iedere deur en houd
deze voortdurend nat.
• Geef personeel en monteurs schone bedrijfskleding
(bij voorkeur verschillende kleuren shirts per dag) en
schoeisel.
• Werk zoveel mogelijk met vast personeel.
• Zorg dat het bedrijf helemaal schoon is voordat de
planten komen.
• Retourneer plantenkwekerfust zonder plantaardige
resten.
• Alle toegangsdeuren dienen te allen tijden op slot te
zijn. Houd de toegangscode geheim.
• Was de handen bij aankomst en vertrek van het
bedrijf.
• Sta geen sieraden, horloges en mobiele telefoons
niet toe in de teeltruimte.
• Gebruik magere melk (min.3,5% melkeiwit) bij alle
gewashandelingen vanaf het begin van de teelt
• Om de infectiedruk van komkommerbontvirus te
verlagen is een herfstteelt van tomaat aan te raden.

