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Nieuwe pathotypen van
wratziekteschimmel
Synchytrium endobioticum
bedreigen Nederlandse
aardappelteelt
R.P. Baayen, G. Cochius, H. Hendriks, G.C.M. van Leeuwen, J.P. Meffert en F.J.A. Janssen
Plantenziektenkundige Dienst, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen

De quarantaineschimmel Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
veroorzaakt op aardappel de vorming van bloemkoolachtige wratten.
Deze wratten kunnen gevormd worden op de knollen, stolonen en
zelfs bladeren (fig. 1). Zwaar aangetaste knollen worden grotendeels
omgevormd in wratweefsel (fig. 2). De wratten bevatten grote aantallen sporangia, die in de grond vrijkomen wanneer de wratten verteren
en daar vele jaren tot zelfs decennia in leven kunnen blijven. Sporangia van S. endobioticum kunnen vervolgens nieuwe aardappelplanten
(of andere Solanaceeën; Langerfeld, 1984) aantasten. De schimmel
groeit alleen in aardappelcellen en maakt geen schimmeldraden. Op
kunstmatige voedingsbodems is hij niet te kweken. S. endobioticum is
een biotrofe bodemschimmel, die gespecialiseerd is op aardappel en
enkele andere nachtschadeachtigen.

Quarantainestatus
Al heel lang wordt S. endobioticum
als een bijzonder gevaarlijke
schimmel beschouwd. Al meer
dan 75 jaar heeft de schimmel vrijwel wereldwijd de quarantainestatus (EPPO, 1992). De eerste
vondsten van S. endobioticum in
Europa dateren uit 1876 uit het
Verenigd Koninkrijk (Langerfeld,
1984). De schimmel is destijds
waarschijnlijk meegekomen met
aardappelen uit Zuid-Amerika
(Andes). Door de Franse autoriteiten werd in het begin van de 20e
eeuw gewaarschuwd voor de ‘maladie verruqueuse’; in Duitsland
stond de ziekte bekend als ‘der
Kartoffelkrebs’ (fig. 3). In Nederland werden bij wijze van voorzorg
op 23 januari 1914 wettelijke
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maatregelen tegen wratziekte gepubliceerd in het Staatsblad
(Koninklijk Besluit 1914; Anonymus, 1921). In oktober 1915 werd
de schimmel echter door de heer
Hil, landbouwonderwijzer, aangetroffen in een particuliere tuin
in Winschoten. In het volgend jaar
werd een onderzoek ingesteld in
de omgeving van deze tuin dat nog
enkele gevallen aan het licht
bracht (fig. 4). In 1920 was de
schimmel bekend van diverse
percelen in het noordoosten van
Nederland (fig. 5); in 1928 waren er
talrijke vondsten bijgekomen
langs de grote rivieren, in de
Achterhoek, bij Dordrecht en bij
Amsterdam (fig. 6), vooral in particuliere tuinen. Grote delen van
Europa raakten in die jaren besmet, van Ierland tot Oekraine en

Figuur 1. Wratvorming door Synchytrium endobioticum op knollen en stolonen. Foto: HLB, Wijster.

Figuur 2. Een aardappelknol kan
volledig worden omgezet in – in dit
geval 0,25 kg - wratweefsel. Foto:
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.
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Figuur 3. Waarschuwingen voor ‘maladie verruqueuse’ in Frankrijk en ‘der
Kartoffelkrebs’ in Duitsland.
van Zweden tot Italië (Langerfeld,
1984).

dan 6500 besmettingen door het
hele land waren geconstateerd,

slaagde de overheid er na de
Tweede Wereldoorlog in om het
algemene pathotype (1) van de
schimmel uit te roeien dankzij een
in 1927 uitgevaardigd nationaal
teeltverbod voor daarvoor vatbare
aardappelrassen (Langerfeld &
Stachewicz, 1993; Stachewicz &
Langerfeld, 1998). In het voormalige Oost-Duitsland, waar in
het ziektegevoelige middelgebergte naast het gewone pathotype van de schimmel ook gevaarlijke andere pathotypen
voorkwamen, mochten in getroffen gemeenten uitsluitend rassen
worden geteeld die resistent waren
tegen het aldaar aanwezige pathotype, en dan nog alleen voor eigen
consumptie: uitvoer van aardappelen, grond of mest buiten de
getroffen gemeente was verboden
(H. Stachewicz, Kleinmachnow,
persoonlijke mededeling). Besmette percelen werden ook wel

Besmette landen hebben in de afgelopen eeuw zich veel moeite
getroost om de schimmel uit te
roeien. In verscheidene landen is
dat ook gelukt. Zo zijn in Engeland
en Schotland al jaren geen besmettingen meer opgetreden; veel
van de destijds besmette percelen
liggen al decennia vast (verbod
op aardappelteelt) (Laidlaw,
1985; A. Schlenzig, Edinburgh,
persoonlijke mededeling. De basis
van uitroeiingscampagnes was
steeds het verbod op de teelt van
vatbare aardappelrassen. In beide
Duitslanden, waar tot 1943 meer

Figuur 4. De eerste vondsten van
wratziekte in Nederland werden in
1915 in Winschoten gedaan.
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Figuur 5. Verspreiding van wratziekte in Nederland in 1920.
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Het bleek te gaan om een nieuw
pathotype (2), waartegen vrijwel
geen resistentie beschikbaar was
in het aardappelsortiment. In 1991
dook vervolgens wratziekte opnieuw op in de regio rond Horst.
Sindsdien worden in beide gebieden regelmatig nieuwe vondsten
gedaan.

Economische schade
Figuur 6. Verspreiding van wratziekte in Nederland in 1928.
permanent onttrokken aan de
landbouw, een maatregel die in
diverse landen nog steeds wordt
toegepast. De laatste besmetting
met dergelijke gevaarlijke pathotypen in het voormalige OostDuitsland trad rond 1975 op. In
West-Duitsland werden minder
strenge maatregelen genomen en
komen zulke pathotypen nog altijd voor.
Ook in Nederland golden decennia lang wettelijke teeltverboden
voor vatbare rassen, voor het hele
land dan wel delen daarvan (Aardappelwet 1918, Aardappelwet
1935; Besluit Bestrijding Aardappelwratziekte 1953) (Stiksma,
1954). Tot 1977 was er sprake van
regionale en/of algemene verboden van de teelt van vatbare rassen. Tot 1967 mochten nieuwe
aardappelrassen alleen in de rassenlijst worden opgenomen wanneer de rassen volledig resistent
waren bevonden tegen wratziekte.
Het resistentieonderzoek werd
centraal door de Plantenziektenkundige Dienst uitgevoerd tot
2001; sindsdien wordt het onder
toezicht van de PD uitgevoerd
door HLB en Averis. Ruim vijftig
jaar na de eerste vondst van wratziekte (1915) leek het probleem
onder controle. In 1973 werd echter wratziekte gevonden in het
noordoostelijk zetmeelteeltgebied
op aardappelrassen die daarvoor
steeds resistent waren geweest.

De economische gevolgen van
wratziekte kunnen groot zijn. Bij
een vatbaar ras kunnen de knollen
helemaal worden omgezet in wratweefsel. Vrijkomende sporangia
blijven decennia in de bodem in
leven. Besmette percelen krijgen
in ons land daarom een teeltverbod voor aardappelen en voor
voortkwekingsmateriaal van andere gewassen (bloembollen,
boomkwekerijgewassen enzovoort) van twintig jaar. Beheersing
van wratziekte wordt wereldwijd
van groot belang gevonden. Zo
legde de Europese Commissie
recent aan Polen bij toetreding tot
de Europese Unie beperkingen op
voor de handel in aardappelpootgoed en consumptieaardappelen,
vanwege het algemeen voorkomen
van wratziekte. Consumptieaardappelen mogen niet worden vervoerd uit gebieden waarvan vaststaat dat er andere pathotypen
voorkomen dan het algemene
pathotype 1. In 2000 werd op Prince Edward Island, het belangrijkste
pootgoedgebied van Canada, in
één klein perceel wratziekte aangetroffen (De Boer, 2001). Naar
aanleiding van die ene vondst
werd de totale aardappelexport
stilgelegd van Prince Edward Island naar de Verenigde Staten van
Amerika en, onder druk van Amerika, het vasteland van Canada. De
economische schade was groot.
De Canadese autoriteiten stellen
alles in het werk om de schimmel
uit te roeien op Prince Edward
Island. Eerder slaagden de fytosanitaire autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika erin

om de schimmel uit te roeien uit
de staat Maryland (Putnam & Sindermann, 1994).

Pathotypen
In Europa komen inmiddels diverse pathotypen (fysio’s) voor van S.
endobioticum. In de meeste Europese landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië,
komt alleen het klassieke pathtype
1 voor (McDonnell & Kavanagh,
1980; Browning, 1995; Stachewicz
et al., 2000). Pathotype 1 is in veel
Europese landen na introductie in
het begin van de 20e eeuw inmiddels uitgeroeid, dankzij strenge
fytosanitaire maatregelen en het
beschikbaar komen van talrijke
aardappelrassen met absolut
resistentie tegen pathotype 1. tegen pathotype 1 kan relatief gemakkelijk worden ingekruist dankzij de aanwezigheid van een
dominant resistentiegen (Scheidt
& Hunnius, 1981; Zadina & Findejs, 1988; Lellbach & Effmert,
1990). Naast pathotype 1 komen
circa veertig andere pathotypen
voor. Diverse van deze zogenaamde hogere pathotypen komen in
Europa voor in Nederland, Duitsland, Italië, Polen, Tsjechië, Slowakije en Oekraine (Malec, 1974;
Langerfeld, 1984; Potoc˘ek et al.,
1991; Langerfeld & Stachewicz,
1993; Langerfeld et al., 1994;
Matskiv et al., 1998; Melnik &
Malakhanova, 1998; Stachewicz et
al., 2000). De situatie in Nederland
komt verderop aan de orde. In
Duitsland zijn in de afgelopen
eeuw besmettingen geconstateerd
met pathotypen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 en 18 (Langerfeld & Stachewicz
1993; Langerfeld et al., 1994).
Nieuwe vondsten van pathotypen
4, 5, 7, 8, 9 en 10 komen in Duitsland al jaren niet meer voor; deze
pathotypen lijken daar de facto te
zijn geëlimineerd. In het zuiden
van Polen komen hogere pathotypen (onder andere pathotypen 11
en 13) voor (Malec, 1974). In de
voormalige republiek Tsjechoslo-
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Internationaal zijn met name
pathotypen 1, 2, 6, 8 en 18 van belang. In Newfoundland (Canada),
een vanouds zwaar besmet gebied,
komen bijvoorbeeld pathotypen 1,
2, 6 en 8 voor (Hampson & Proudfoot, 1974; Proudfoot, 1976). Pathotype 1 kan zoals gezegd met behulp van resistente
aardappelrassen relatief goed onder controle worden gehouden en
in enkele decennia worden uitgeroeid. De resistentie tegen hogere
pathotypes is complex van aard en
laat zich alleen met moeite inkruisen (Maris, 1961; Langerfeld &
Bätz, 1990; Stachewicz, 1996; Stachewicz & Langerfeld, 1998; Stachewicz, 1999). Als gevolg daarvan
zijn er nauwelijks aardappelrassen
beschikbaar met absolute resistentie tegen pathotype 2 en hoger.
In Nederland zijn 308 rassen erkend als resistent tegen pathotype
1, terwijl er maar drie rassen (Belita, Provento en Seresta) erkend
zijn als resistent tegen pathotypen
2 en 6. Geen enkel ras is erkend als
resistent tegen pathotype 8: hier is
in Nederland nog geen officieel
resistentieonderzoek aan uitgevoerd. Het ras Belita is als enige
Nederlandse ras erkend als resistent tegen pathotype 18. Daarnaast zijn in Nederland drie Duitse
rassen erkend als resistent tegen
pathotype 18.

Regelgeving van de
Europese Commissie
De Europese Commissie maakt in
richtlijn 2000/29/EC (de zogenaamde Fytorichtlijn) onderscheid

tussen pathotype 1 en hogere
pathotypen. In de Bestrijdingsrichtlijn Wratziekte (69/464/EG)
echter vereist de Europese Commissie dat nationale maatregelen
tegen deze schimmel gebaseerd
worden op aardappelrassen met
resistentie tegen de lokaal aanwezige pathotypen van de schimmel.
Dat speelt bijvoorbeeld bij bufferpercelen aangrenzend aan besmette percelen. Op bufferpercelen mogen alleen rassen worden
geteeld waarvan vaststaat dat zij
resistent zijn tegen het pathotype dat in het besmette perceel
aanwezig is. Het is daarom noodzakelijk om te weten welk pathotype een besmetting heeft veroorzaakt. Pathotypen worden van
elkaar onderscheiden met zogenaamde differentials (aardappelrassen met specifieke gevoeligheid
voor bepaalde pathotypen). In Nederland wordt voor elke nieuwe
besmetting onderzocht welk
pathotype in het spel is. De Plantenziektenkundige Dienst voert dit
onderzoek uit met behulp van differentials voor de belangrijkste pathotypen (1, 2, 6, 8, 18). De toetsen
worden in het laboratorium uitgevoerd met de methode Spieckermann (Spieckermann and Kothoff,
1924). In Duitsland wordt gebruik
gemaakt van de methode GlynneLemmerzahl (Glynne, 1925; Lemmerzahl, 1930; Noble & Glynne,
1970), een vergelijkbare methode
die met zomersporangia werkt in
plaats van wintersporangia. Rassen die in tweejarig onderzoek geheel vrij blijven van vermeerdering
en wratvorming worden erkend als
resistent tegen het gebruikte
pathotype. Jaarlijks wordt in de
Staatscourant een lijst gepubliceerd met erkend resistente rassen, de zgn. Naamlijst. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn
gehouden om de Commissie
uiterlijk in januari van ieder jaar te
notificeren welke rassen officieel
zijn erkend als resistent tegen de
verschillende pathotypen van S.
endobioticum. Elk land publiceert
een nationale Naamlijst (er bestaat
geen Europese Naamlijst).
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Kerngebieden en
preventiegebieden
Naast fytosanitaire en quarantainemaatregelen vormt de inzet van
resistente rassen een belangrijke
voorzorgsmaatregel tegen besmetting met S. endobioticum. In
Nederland worden bij wijze van
preventie door het Hoofdproductschap Akkerbouw zogenaamde
kerngebieden aangewezen. Dit
zijn gebieden met een concentratie van besmettingen op korte afstand van elkaar. Een ruimer gebied daaromheen geldt als
preventiegebied. In deze gebieden
mogen ook op wratziektevrije percelen uitsluitend rassen worden
geteeld die een voldoende hoog
niveau van resistentie hebben.
Rassen die in het officiële resistentieonderzoek volledig resistent zijn
bevonden komen daarvoor in aanmerking, en ook rassen die in een
veldproef op een besmet perceel
nagenoeg vrij van aantasting zijn
gebleven. Deze veldresistentie
wordt bepaald door rassen twee
jaar te toetsen in een besmet
proefveld. Rassen met hoge veldresistentie zijn in het officiële
resistentieonderzoek voor de
Europese Commissie weliswaar
niet volledig resistent, maar zulke
rassen blijven in Nederland onder
praktijkomstandigheden wel vrij
van aantasting. Het voordeel van
deze aanpak is dat versleping van
sporangia vanuit een onopgemerkt besmet perceel naar een
nieuw, nog onbesmet perceel niet
zal leiden tot wratvorming. De
schimmel kan zich niet voortplanten, en krijgt door de instelling van
de preventie- en kerngebieden dus
geen kans om zich ongemerkt op
te bouwen.
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wakije (dus Tsjechië en / of Slowakije) komen tenminste 15 hogere pathotypen voor (pathotypen
15-37) (Potoc̆ek et al., 1991). In de
Oekraine komen nog weer andere
pathotypen voor (Matskiv et al.,
1998; Melnik & Malakhanova,
1998). De relatie tussen Duitse,
Tsjechische en Oekrainse pathotypen behoeft nader onderzoek.

Situatie in
Nederland
In Nederland is wratziekte pathotype 1 sinds 1914 aanwezig. Aanvankelijk verspreidde pathotype 1
Pagina 163
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actie op pathotype 6, en niet met
de reactie op pathotype 2 (Tabel
1). Het ras Saphir, dat vatbaar is
voor pathotype 2 en resistent tegen pathotype 6, werd met deze
compost niet aangetast (Stachewicz et al., 2002; Stachewicz &
Baayen, 2003).
In 2000 en 2001 werd door de
Plantenziektenkundige Dienst nagegaan of er inderdaad sprake is
van pathotype 6, in plaats van
pathotype 2 zoals tot dusver was
aangenomen. Daarvoor werd een
achttal rassen besmet met een
reeks compostherkomsten van
veldbesmettingen uit NoordoostNederland en met referentiemateriaal van pathotypen 1, 2 en 6. Het
onderzoek werd uitgevoerd met de
methode Spieckermann, waarbij
uitlopende ogen van aardappelknollen worden geïnoculeerd met
compost met wintersporangia. De
gebruikte rassen waren Deodara,
Producent, Saphir, Saturna, Irene,
Delcora en Belita. Uit het onderzoek bleek dat het ras Saphir vatbaar reageerde op compost uit een

Figuur 7. Verspreiding van pathotype 1 van Synchytrium endobioticum
over noordoostelijk Nederland in de periode 1949-1955.
zich over grote delen van Noordoost-, Oost- en Midden-Nederland
(fig. 6, fig. 7), maar na circa 85 jaar
fytosanitaire maatregelen is ons
land inmiddels voor een groot deel
vrij van pathotype 1. Alleen in de
regio rond Horst is sinds begin
jaren ’90 opnieuw sprake van besmettingen met dit pathotype (fig.
8).
In 1973 werd een eerste vondst van
pathotype 2 gedaan in NoordoostNederland. Sindsdien breidde dit
nieuwe pathotype zich in de regio
steeds verder uit. Veredeling op
resistentie in de periode 1973-2001
heeft slechts drie volledig resistente zetmeelaardappelrassen opgeleverd. Een aantal jaren geleden re-
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zen twijfels of alle besmettingen in
Noordoost-Nederland wel door
pathotype 2 werden veroorzaakt,
dan wel dat een nieuw pathotype
in het spel was. In het jaar 1999
werd gecomposteerd wratziektemateriaal uit het proefveld in Wezuperbrug door H. Stachewicz
(Kleinmachnow, Duitsland) onderzocht op tien Duitse aardappelrassen. Het onderzoek werd uitgevoerd met de methode
Glynne-Lemmerzahl, waarbij uitlopende ogen van aardappelknollen worden geïnoculeerd met verse wratten met zomersporangia.
Uit dit onderzoek bleek dat de reactie van de Duitse differentials op
de wratziektecompost uit Wezuperbrug overeenkwam met de re-

Figuur 8. Verspreiding van wratziekte over Nederland in 2003. Het
preventiegebied voor pathotypen 2
en 6 in noordoostelijk Nederland in
2002 is lichtgrijs aangegeven, de
uitbreiding in 2003 iets donkerder
grijs en de kerngebieden donkergrijs. Besmettingen met pathotype
18 zijn aangegeven met een sterretje. Het preventiegebied voor pathotype 1 in zuidoostelijk Nederland is lichtgrijs aangegeven, het
kerngebied donkergrijs.
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Ras

Pathotype 1

Pathotype 2

Pathotype 6

Pathotype 18

Wezuperbrug

Tomensa
Erstling
Sorka
Combi
Isola
Desire
Saphir
Miriam
Sissi
Karolin
Ulme

Vatbaar
Vatbaar
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent

Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Weinig vatbaar
Vatbaar
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent

Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Weinig vatbaar
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent

Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Weinig vatbaar
Resistent
Vatbaar
Vatbaar
Resistent
Resistent

Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Weinig vatbaar
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent

besmet perceel in Mussel, maar resistent was tegen infectieuze compost van wratten uit andere velden
in Noordoost-Nederland (Tabel 2).
Uitgesloten kon worden dat de
verschillende reacties van Saphir
werden veroorzaakt door verschillen in infectiedruk, omdat de sporangiumdichtheid van de gebruikte compost bekend en voldoende
was en bij gelijke dichtheid wel
wratvorming optrad met referentiecompost van pathotype 2, maar
niet met de compost uit onder
meer Wezuperbrug.

tussen het voorkomen van pathotype 2 en 6 in Noordoost-Nederland is nog onduidelijk. Wel is
zeker dat beide pathotypen in
Nederland vóórkomen. De oorzaak van het optreden van een
nieuw pathotype is onbekend.
Waarschijnlijk is er sprake van introductie met aardappelmateriaal
uit een ander land, gevolgd door
geleidelijke uitbreidingen van besmettingen met pathotype 6. De
aanwezigheid van pathotype 6 is
gemeld aan de Europese Commissie.

Retrospectief onderzoek aan besmettingen vanaf 1987 heeft aangetoond dat het nieuwe pathotype
al sinds 1990 wijd verspreid was in
enkele regio’s binnen het noordoostelijk zetmeelteeltgebied (Bellingwedde, Coevorden, Emmen,
Middenveld, Smilde) (fig. 8).
Pathotype 6 komt overigens ook
over de grens (regio Meppen, circa
30 km ten zuidoosten van Emmen)
in Duitsland voor. De verhouding

Recent heeft ook pathotype 18
Nederland bereikt. Het betreft
twee percelen in NoordoostNederland waar in 2001 voor het
eerst wratziekte werd aangetroffen. Pathotype 18 tast aardappelrassen aan die resistent zijn tegen
pathotypen 1, 2 en 6 en is bijzonder aggressief: er worden grotere
wratten gevormd en dus ook meer
sporangia. Uit Duits onderzoek
blijkt dat er nog minder resistentie

in het aardappelsortiment aanwezig is tegen pathotype 18 dan tegen pathotypen 2 en 6 (H. Stachewicz, Kleinmachnow, persoonlijke
mededeling). In Nederland is tot
dusver niet veredeld op resistentie
tegen dit gevaarlijke pathotype.
Om dit mogelijk te maken is in
2003 infectiemateriaal uit Duitsland betrokken en is een proefveld
aangelegd voor inoculumvermeerdering en veldresistentietoetsen.
In overleg met de sector zijn drie
Duitse zetmeelrassen (Pallina,
Panda, Ulme), die in Duitsland
zijn getoetst en erkend als resistent tegen pathotype 18, buiten de
gewone procedures om aangewezen als resistent tegen pathotype
18. Dat geldt ook voor het Nederlandse zetmeelras Belita, waarover
onderzoekgegevens beschikbaar
waren maar waaraan nog geen officieel resistentieonderzoek was
uitgevoerd met pathotype 18. Deze
vier rassen worden als zodanig op
de (Nederlandse) Naamlijst 2004
geplaatst die binnenkort in de

[PD-THEMANUMMER

Tabel 1. Reactie van Duitse differentials op wratziektecompost uit Wezuperbrug, en op referentieinoculum van pathotypen 1, 2, 6 en 18 (laboratoriummethode Glynne-Lemmerzahl). Rassen die in het laboratoriumonderzoek de uitslag ‘weinig vatbaar’ krijgen blijven in het veld vrij van aantasting.

Tabel 2. Reactie van Nederlandse differentials op wratziektecompost uit Wezuperbrug, en op referentiecompost van pathotypen 1, 2 en 6.
Ras

Pathotype 1

Pathotype 2

Pathotype 6

Wezuperbrug

Deodara
Producent
Saphir
Saturna

Resistent
Resistent
Resistent
Resistent

Irene
Delcora
Belita

Resistent
Resistent
Resistent

Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Weinig vatbaar tot
vatbaar
Weinig vatbaar
Resistent
Resistent

Vatbaar
Vatbaar
Resistent
Weinig vatbaar tot
vatbaar
Weinig vatbaar
Resistent
Resistent

Vatbaar
Vatbaar
Resistent
Weinig vatbaar tot
vatbaar
Weinig vatbaar
Resistent
Resistent
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Staatscourant zal worden gepubliceerd. De aanwezigheid van
pathotype 18 in Noordoost-Nederland is gemeld aan de Europese
Commissie.

Toekomst
Het vóórkomen van vier pathotypen van S. endobioticum vormt
een risico voor de aardappelsector. Verspreiding van pathotype 18
binnen het noordoostelijk zetmeelteeltgebied vormt een gevaar
voor de continuïteit van deze teelt.
Mogelijk biedt het ras Seresta uitkomst; voorlopig onderzoek heeft
aanwijzingen opgeleverd dat Seresta resistent zou kunnen zijn
tegen pathotype 18. Resistentieveredeling tegen pathotype 18
moet echter nog op gang komen.
Uitbreiding van het resistentieonderzoek van twee pathotypen (1
en 2) naar vier (1, 2, 6, 18) brengt
overigens wel beduidend meer
kosten met zich mee.
Verspreiding van pathotype 2, 6 of
18 vanuit noordoostelijk Nederland naar de regio rond Horst
vormt een tweede risico. Op dit
moment zijn er nagenoeg geen
consumptie- of fabrieksaardappelen (frites, chips) beschikbaar met
resistentie tegen pathotype 2, 6 of
18. Een uitbraak van die pathotypen in de regio rond Horst zou
tot grote problemen leiden.
Een derde risico is het problematische karakter van de bestaande
toetsmethodiek om vast te stellen
door welk pathotype een nieuwe
besmetting is veroorzaakt. Op dit
moment zijn er geen andere
mogelijkheden beschikbaar dan
klassieke biotoetsen (methode
Glynne-Lemmerzahl of methode
Spieckermann). Vondsten in het
najaar leiden op zijn vroegst in het
late voorjaar van het daaropvolgende jaar tot een uitslag; vaak is
nog een extra toetsjaar nodig omdat de sporangiumcompost één
tot twee jaar moet rijpen. Dit leidt
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tot langdurige onzekerheid bij de
getroffen teler. De Plantenziektenkundige Dienst moet in de tussentijd aannames doen over het verantwoordelijke pathotype. Nu er
verschillende pathotypen voorkomen in noordoostelijk Nederland, en helemaal in het geval dat
een hoger pathotype op een dag
de regio rond Horst zou bereiken,
is dat ongewenst. De Plantenziektenkundige Dienst financiert daarom een onderzoeksproject van
Plant Research International
(Wageningen) om een snelle en
goedkope moleculaire toetsmethode te ontwikkelen om pathotypen van elkaar te onderscheiden.
Het is voor Nederland van groot
belang om de uitbreiding van
(pathotypen van) S. endobioticum
een halt toe te roepen. Eventuele
uitbraken in pootgoedgebieden
zullen vrijwel zeker grote economische schade tot gevolg hebben.
Een consistent en stringent beleid
is nodig om het tij te keren. Dit beleid zal dan wel enkele decennia
lang moeten worden volgehouden,
ook als na tien jaar lijkt dat het
probleem is opgelost: de schimmel
blijft in besmette percelen nu eenmaal decennia lang in leven. Veredeling op (veld)resistentie, preventieve maatregelen, hygiëne,
voorkoming van insleep van nieuwe pathotypen, intensieve inspecties, verboden voor vatbare rassen
en langdurige samenwerking tussen overheid en sector zijn daarvan de bouwstenen.
In internationaal verband streeft
de Plantenziektenkundige Dienst
naar harmonisatie van het fytosanitaire beleid voor wratziekte en
de uitvoering daarvan, alsook naar
herziening van de Europese Bestrijdingsrichtlijn Wratziekte
(69/464/EG) uit 1969. Herziening
is nodig vanwege nieuwe wetenschappelijke inzichten over detectie van het pathogeen in grond,
uitzieking van besmette percelen
en mogelijkheden voor verantwoorde teelt van resistente rassen

op besmette percelen. In het kader
van de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) is in 2003 overeenstemming bereikt over de
diagnose van de schimmel en over
het uitvoeren van resistentietoetsen om pathotypen te identificeren.
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