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Ook hyacint en lelie hebben last van augustaziekte
Augustaziekte is een virusziekte in tulp, waarbij lichtgroene en
later meestal bruin-necrotische vlekken en strepen zichtbaar worden op de bladeren. In hyacint en lelie komen ziektebeelden voor
die hier sterk op lijken. De laatste drie jaar is het aantal gevallen
van deze ziekten toegenomen, met name in hyacint. PPO heeft
definitief vastgesteld dat het bij hyacint en lelie om hetzelfde
virus gaat als in tulp, namelijk het tabaksnecrosevirus.
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lelies vooralsnog alleen type A.
Voor TNV type A is nog geen breedwerkend antiserum voor gebruik in ELISA beschikbaar. Voor de bevestiging van ziektegevallen in hyacint en lelie is voorlopig de
PCR-methode het meest geschikt. Wel komt
in het sap van hyacint een storende stof
voor, waardoor de isolatiestap bij de PCRmethode misgaat. Voor hyacint moeten
daarom (voorlopig) alle monsters eerst op
toetsplanten worden gezet voordat het virus
definitief kan worden aangetoond met PCR.
Bij lelie speelt dit probleem niet.

Vergelijking
Augustaziekte is een virusziekte in tulp
die al meer dan 50 jaar bekend is. De
symptomen zijn lichtgroene en bruinnecrotische strepen en vlekken op de
bladeren. Bij hyacinten is een soortgelijk
ziektebeeld voor het eerst 20 jaar geleden
waargenomen, maar er kon toen geen
relatie worden gelegd met het tabaksnecrosevirus (TNV), de veroorzaker van
augustaziekte in tulp.
In de afgelopen drie jaar is het aantal
meldingen van het ziektebeeld in hyacint
gestegen, zowel in de buitenteelt als in de
broei. Hierdoor en door nieuwe detectietechnieken kon PPO het onderzoek naar
de oorzaak van deze virusziekte bij hyacint hervatten. Een nog onbekende ziekte
bij lelie, ook met necrotische vlekken op
de bladeren, werd in het onderzoek, dat
is gefinancierd door het Productschap
Tuinbouw, meegenomen.

Karakteristieke bruine oogvlekken op de bladeren
van Oriëntal-lelie ’White Mountain’.

virus overgaat bij hollen of snijden. Het
ziektebeeld is geconstateerd in de cultivars ’Anna Marie’, ’White Pearl’, ’Delft
Blue’ en ’Blue Star’.

Ziektebeeld lelie
Lichtgroene tot gele, ovale en soms langgerekte vlekken op de bladeren zijn
meestal omgeven door een bruine necrotische rand. Later kan het weefsel binnen
de bruine kringen grijs-necrotisch worden. Binnen de kringen kunnen gaten
vallen. Ook op de stengel kunnen bruinnecrotische, langgerekte kringen of strepen aanwezig zijn. Het vaatweefsel in de
stengel is plaatselijk bruin.
Er zijn geen gegevens over nateelt van
ziek materiaal. Het ziektebeeld is een enkele maal geconstateerd in Oriëntal-lelies
van de cultivars ’White Mountain’,
’Fellowship’ en ’Bahia Blanca’.
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Ziektebeeld hyacint

Overheersend bruin-necrotische strepen en vlekken
op bladeren, bloem en bol van hyacint ’Blue Star’.
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De lichtgroene tot gele strepen op de
bladeren worden later meestal bruin en
necrotisch. Soms blijven de necrotische
vlekken beperkt tot de bladtoppen, in andere gevallen zijn over het hele blad bruine necrotische strepen te zien. De bladeren groeien hierdoor veelal krom en kunnen ter plaatse scheuren. De strepen
kunnen ook op de bloemsteel verschijnen, waardoor deze krom groeit. Op de
nagels zijn bruine vlekken te zien en bij
kleurende hyacinten tevens donkerblauwe of donkerroze vlekken. De nagels en
trossen zijn vaak misvormd. De strepen
op het blad kunnen doorlopen tot in de
bol, waardoor op doorsnede bruine vlekken in de bol zichtbaar zijn.
Bij doorteelt in de volle grond of in
de kas komt het virusbeeld wel terug,
maar niet altijd meer met necrotische
strepen. Het is niet bekend hoe en of het

Vaststelling virus
Tulpen verdacht van augustaziekte worden standaard getoetst in ELISA met een
antiserum tegen TNV (type D). Bij hyacint en lelie werd slechts bij een enkele
partij hyacinten TNV in de zieke planten
aangetoond met ELISA. Bij de andere
partijen van hyacint en bij die van lelie
was de ELISA-toets steeds negatief. Wel
werd uit de zieke planten een virus geïsoleerd dat in zijn reacties op diverse toetsplanten lijkt op TNV. De symptomen
verschijnen echter veel later (twee tot
drie weken na overbrenging op de toetsplanten) dan bij van TNV in tulp (na
drie à vier dagen).
In vervolgonderzoek werden de
virussen van hyacint en lelie met een
PCR-toets nader geanalyseerd. Vastgesteld werd dat in hyacint TNV typen
D en A kunnen voorkomen en in zieke
Vakblad voor de Bloemisterij 14 (2003)

Het ziektebeeld in lelie wijkt duidelijk af van
andere in lelie bekende virusziekten. Het
beeld lijkt veel op het zogenoemde ’laat augusta’ in tulp. Bij de vergelijking van hyacint
en tulp is er grote overeenkomst in ziektebeelden, maar verschillen ze in de mate
waarin symptomen in het volgende seizoen
terugkomen. Het ziektebeeld in hyacint kan
makkelijk verward worden met ratelvirus.
Het kan dus zijn dat augustaziekte meer
voorkomt in hyacint dan gedacht.
Bij het planten van bollen van zieke tulpen op zandgrond komt het virusbeeld niet
of nauwelijks terug in de nateelt. Bij hyacinten op zandgrond komen de symptomen
meestal wel terug het jaar erna, zij het misschien met minder necrose. In infectieproeven werden gezonde hyacinten op zware zavelgrond geplant, waarop het voorgaande
jaar tulpen met augustaziekte hadden gestaan. Slechts een enkele hyacint vertoonde
na verloop van tijd lichtgroene en necrotische strepen.
De virusverspreiding vindt in hyacint en
lelie in ieder geval op dezelfde manier plaats
als in tulp, namelijk via een in de grond
voorkomende schimmel, Olpidium brassicae. ■

Samenvatting
Augustaziekte komt niet alleen voor in
tulp, maar ook in hyacint en lelie. Om de
ziekte te kunnen vaststellen is een PCRmethode ontwikkeld. Voor hyacint is dit
voorlopig nog een tijdrovende methode
omdat het virus voorafgaand geïsoleerd
moet worden via toetsplanten. Bij lelie is
dit niet het geval. De virusverspreiding
vindt in hyacint en lelie op dezelfde wijze
plaats als in tulp.
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Perkgoed

Teelttip

Lang gebruik
plantversterkers
tegen aaltjes
Een test met een combinatie
van twee gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s) in
een teelt van de vaste planten anchusa en rudbeckia
heeft in 2002 een duidelijke
vermindering van het aantal
wortelknobbel- en wortellesieaaltjes laten zien. De
onderzoekers van DLV
Plant en PPO Bomen wachten de resultaten van 2003 af
voordat ze hun conclusies
trekken.
Het onderzoek naar de werking van een combinatie van
het biologische middelen
Savitan en PHC BioPak werd
opgezet naar aanleiding van
eerder onderzoek in het kader
van het project Aaltjesmanagement Vaste Planten.
In 2001 leverde dit project als
uitkomst dat er geen waarneembare effecten waren van
de Savitan-behandeling.
Op aandringen van de leverancier, die stelt dat effect pas
zichtbaar wordt na minimaal
twee jaar consequent gebruik,
werd de combinatie van
plantversterkers langer uitgetest. De uitkomsten in het
jaar 2002 laten voor de combinatie van plantversterkers
een vergelijkbaar laag aantal
aaltjes in de plantenwortels
en de omringende bodem
zien dan het niveau dat met
chemische ontsmetting werd
bereikt. Deze uitkomsten ondersteunen de stelling van de
producent. Onderzoekers Cor
van Leeuwen van DLV Plant
en Pieter van Dalfsen van
PPO Bomen in Boskoop zullen de proef ook dit jaar nog
voortzetten om na te gaan in
hoeverre het effect blijvend is.
Het middel Savitan, op basis
van vetzuren en plantenextracten, mag in de tuinbouw
gebruikt worden volgens de
Regeling Uitzondering
Bestrijdingsmiddelen. PHC
BioPak, op basis van onder
meer bodembacteriën, heeft
in Nederland geen toelating
als bestrijdingsmiddel. ■

PERKGOED
Afharden
Als u uw planten afhardt, hebben ze minder te lijden van transport en (detail)handelsfase. Let daarbij op de
volgende punten.
■ Geef kort voor het
afleveren voldoende
voeding mee. De plant
moet misschien lang
mee doen. Hard niet af
met grote hoeveelheden
kali. De plant hard wel
af, maar de celspanning
stijgt ook sterk. De plant
wordt hierdoor extra
gevoelig voor breuk en
beschadiging tijdens
transport. Voor een
goede door- en weggroei bij de consument
moet de plant voldoende calcium hebben.
Geef dus ook naar het
eind van de teelt kalksalpeter. Om een te
hoog stikstofniveau te
voorkomen, kunt u de
kalksalpeter aanvullen
met calciumchloride.
Dit voorkomt een te
weelderige groei.
Afhankelijk van de gewassen die u teelt, zijn
bitterzout of calciumchloride prima meststoffen om de plant te remmen. Ze voorkomen
overmatig strekken zonder dat de weggroei en
doorbloei nadelig worden beïnvloed.
■ Door niet te nat te telen, hard u de plant ook
af. Een ander voordeel
van iets droger telen, is
de gemakkelijkere weggroei bij de consument.
Zorg er wel voor dat de
plant bij afleveren ruim
op vocht is. In de transportfase krijgt hij zeker
niets. Geef niet vlak
voor het afleveren
schoon water mee. Alle
opgebouwde voeding
wordt zo voor een groot
deel uitgespoeld. Omdat
de plant een paar dagen

in het donker staat, is de
strekking extra groot.
■ Een koel klimaat zorgt
voor een afgeharde
plant. Ruim luchten is
erg belangrijk voor een
goede kwaliteit.
■ Het is mogelijk om
kort voor leveren nog
een keer te remmen met
een lage dosering. Dit
helpt de plant mooi
door het handelskanaal
zonder dat hergroei bij
de consument nadelig
wordt beïnvloedt.
Overleg met uw adviseur over eventuele invloed van de remstof op
bloei en knopaanleg.
Wim van der Knaap,
Ball Holland, 0297-383030

Voeding
Besteed nu voldoende
aandacht aan de voedingstoestand. Mest
regelmatig bij om voldoende voeding in de
potgrond te handhaven.
Om te voorkomen dat u
te veel of te weinig geeft,
is het raadzaam om tijdens de teelt een grondmonster te nemen. Het
gewas zal reageren met
groei en om deze binnen de perken te houden, is naast de temperatuur het moment en
de hoeveelheid water
dat u geeft van belang.
Vooral in de ochtend
waarin de meeste celstrekking plaatsvindt.
Naarmate de teelt vordert, moet u naar verhouding minder stikstof
en meer kali geven.
Spoel bij het geven van
een EC boven 1,5 op
tijd en voldoende na. Bij
sterk drogend weer kan
onvoldoende naspoelen
tot verbranding leiden.
Ageratum, dahlia, petunia en salvia kunnen extra voeding gebruiken.
Pas bij impatiens op
met te veel mest.
Pieter Vermeulen,
DLV Adviesgroep, 06-51587124
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