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Samenvatting
Om het pepinomozaïekvirusprobleem effectief aan te pakken is een duidelijke
strategie noodzakelijk. Van de huidige tomatenbedrijven is nu circa 80% besmet
met pepinomozaïekvirus (PepMV). Ieder bedrijf heeft zijn eigen visie hoe met dit
probleem om te gaan. Groen Agro Control heeft in 2006 drie categoriën bedrijven
gevolgd. Hiertoe zijn 12 bedrijven bezocht. Om de twee weken zijn op elk bedrijf
vier vakken bemonsterd. De monsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van
PepMV. Als PepMV aanwezig was, is onderzocht welke PepMV-variant(en)
aanwezig waren en in welke concentratie. Gedurende het hele teeltseizoen is er
contact geweest met de telers en zijn eventuele symptomen, gewasstand en
andere bevindingen bijgehouden.
De eerste categorie bestond uit bedrijven die de intentie hadden om vrij te blijven
van PepMV. Van de vier gevolgde bedrijven zijn er uiteindelijk twee tot het eind
van de teelt daadwerkelijk virusvrij gebleven. In het algemeen lukt het de meeste
telers wel om schoon te starten. Hiertoe dient men tijdens het teeltwisselen al het
afval goed op te ruimen, alles grondig schoon te maken en te ontsmetten. Echter,
het virusvrij blijven tijdens de teelt vraagt meer discipline. Tijdens de teelt is het
belangrijk om een strak deurbeleid te volgen. Al het materiaal dat in de kas komt
moet schoon of ontsmet zijn. Alle bezoekers moeten zich om kleden in overall,
schoon schoeisel, haarnet en handschoenen.
De tweede categorie betrof telers die een milde PepMV-variant in het
tomatengewas gebracht hadden om de planten te beschermen tegen agressieve
virusbeelden later in de teelt. Planten besmet met een milde variant doorstonden
een infectie met een onbekende PepMV beter dan niet besmette planten. Deze
bescherming was alleen effectief als de milde PepMV-variant goed was
ingebracht in een virusvrije omgeving minimaal drie weken voor besmetting met
de andere PepMV-variant.
In de derde categorie zaten vier bedrijven die onbewust vroeg PepMV op het
bedrijf lieten komen. Bij deze vier bedrijven waren de virussymptomen in 2006 als
niet ernstig ervaren.
PepMV in tomaat kan alleen effectief aangepakt worden als er een duidelijke
strategie wordt gekozen. Met hygiënische teeltwisselen en het consequent
uitvoeren van de gekozen strategie kan het virusprobleem beheerst worden. Of
men kiest voor een strikte hygiëne bij de start en blijft dit volhouden gedurende de
gehele teelt of men kiest voor het inbrengen van een milde variant in een schone
omgeving zodat agressievere varianten later minder problemen geven.
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1. INLEIDING
De laatste jaren is ongeveer 80% van de bedrijven besmet met
pepinomozaïekvirus (PepMV). De problemen in de tomatenteelt lijken geleidelijk
toe te nemen. De toegenomen verschijnselen zijn heftige bladsymptomen in het
begin van de teelt en ernstige vruchtsymptomen in de tweede helft van de teelt.
Met de toename aan symptomen is ook de economische schade toegenomen.
Telers proberen de economische schade op verschillende manieren te beperken.
Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en het rendement van drie strategiën
tegen PepMV-schade, heeft Groen Agro Control in 2006, twaalf tomatenbedrijven
gevolgd en begeleid. De bedrijven zijn in te delen in drie categorieën:
1. Strikt-hygiënische bedrijven: bedrijven die er alles aan doen om PepMV
buiten de deur te houden.
2. Bedrijven die bewust besmetten met een milde PepMV-variant.
3. Bedrijven die PepMV onbewust op het bedrijf laten komen.
Op alle bedrijven is frequent bemonsterd en bepaald of er PepMV aanwezig was.
Indien er PepMV aangetoond was, werd vervolgens bepaald welke variant het
betrof en in welke concentratie. Met de bedrijfsleiders zijn de hygiënische
maatregelen die een bedrijf doorvoert besproken. Observaties en bevindingen
van de telers zijn tevens doorgegeven.

1.1 Te beantwoorden vragen
Het onderzoek heeft tot doel om de volgende vragen te beantwoorden:
− Welke hygiënische maatregelen hebben de telers getroffen?
− Wanneer treedt besmetting van PepMV op?
− Hoe verspreidt het virus zich in de kas?
− Wat zijn de maatregelen als er een besmetting optreedt?
− Hoe verloopt de concentratie van de verschillende PepMV-varianten?
− Wat zijn de symptomen gerelateerd aan de PepMV-variant, tijd,
klimaatcondities en de virusconcentratie?

1.2 Varianten van PepMV
In 2005 heeft Groen Agro Control onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de aard
van symptomen afhankelijk was van de PepMV-variant waarmee de planten
geïnfecteerd waren. Het moment van optreden van symptomen is sterk afhankelijk
van de concentratie van het virus, teeltcondities, tomatencultivar en het gebruik
van onderstammen [1].
Groen Agro Control heeft meer dan 30 PepMV-isolaten uit de praktijk
gekaraktiseerd. In het onderzoek van 2005 zijn vier varianten nader bekeken. De
PepMV-varianten GAC-V1 en GAC-V2 gaven geen of heel lichte virussymptomen.
GAC-V3 veroorzaakte bij alle cultivars typische chlorosepatronen op de bladeren
en GAC-V4 liet typische necroseplekken zien op blad en stengel [1].
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1.3 Hygiënische maatregelen
De meest voor de hand liggende oplossing voor virusproblemen zijn hygiënische
maatregelen. Virussen zijn niet te bestrijden in de plant. Wel kan door ontsmetting
van materialen, grondige schoonmaak tijdens teeltwisseling, strak deurbeleid en
andere maatregelen het virus buiten de deur gehouden worden. Door DLV, PPO,
LTO Groeiservice, NAK-tuinbouw en Groen Agro Control is in 2001 een
Hygiëneprotocol Tomaat opgesteld [2]. Hierin staan maatregelen omschreven die
ziekten zoals Pepinomozaïekvirus, Verticillium en Clavibacter zoveel mogelijk
moeten voorkomen. Echter in de praktijk blijkt dat steeds meer bedrijven besmet
zijn met PepMV. Uit schattingen van voorlichters en enquêtes van LTOgroeiservice blijkt dat in 2006, ongeveer 80% van het tomatenareaal besmet is
met PepMV. De helft van de bedrijven probeert PepMV-vrij te blijven. Slechts 4060% van de telers die er alles aan doen om virusvrij te blijven, slaagt daar ook
daadwerkelijk in [3]. In dit onderzoek zal de bruikbaarheid van het hygiëneprotocol
worden getoetst. Tevens zal gekeken worden welke factoren bepalend zijn voor
het buiten de deur houden van PepMV.

1.4 Cross-protectie
Uit onderzoek van Groen Agro Control uitgevoerd in 2004 en 2005, bleek dat een
milde virusvariant tomatenplanten kan beschermen tegen de ernstige gevolgen
van virulente virusvarianten [1]. Wanneer planten eerst besmet werden met een
mild PepMV-isolaat (GAC-V1) en vervolgens met een virulent PepMV-isolaat,
bleek dat het milde isolaat zowel de concentratie als de symptomen van het
virulente isolaat te onderdrukken. Dit verschijnsel heet cross-protectie. Dit principe
is in Nederland eerder toegepast bij ToMV en wordt ook in andere landen
toegepast op andere gewassen [3]. Zeer waarschijnlijk zullen mutaties in GAC-V1
gedurende één teeltseizoen geen effect hebben op symptomen. Uit
modelberekeningen blijkt dat de combinatie van cross-protectie en hygiënische
maatregelen de meest robuuste weg is om in de toekomst PepMV-vrij te kunnen
telen [3]. In dit onderzoek wordt getoetst of cross-protectie op bedrijfsniveau de
symptomen van PepMV kan verminderen
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2. MATERIAAL EN METHODEN

2.1 Bedrijven
Categorie 1, Strikt hygiënische beleid:
1.
2.
3.
4.

Bleiswijk, vleestomaat, strikt-hygiënische aanpak.
Bleiswijk, nieuw ras onder nummer, strikt-hygiënische aanpak.
’s-Gravenzande, trostomaat, hygiënische start.
Poeldijk, hygiënische start.

Categorie 2, Milde PepMV-variant ingebracht:
5. Zeeland, trostomaat, op 11 jan. PepMV geconstateerd, 12 jan. milde
variant ingebracht in enkele planten.
6. Zeeland, dec.-12 jan. vrij van PepMV, 12 jan. milde variant ingebracht in
enkele planten.
7. De Lier, trostomaat, dec-12 jan. vrij van PepMV, 13 jan. milde variant
ingebracht in alle planten van de kas.
8. Maasland, cherry, tros, op 6 dec. in 3 paden milde variant ingebracht.
Categorie 3, PepMV vroeg in het gewas laten komen:
9. De Lier, belicht, eind nov. PepMV geconstateerd, begin dec. in 6 paden
milde variant ingebracht.
10. Zuid-Hollandse eilanden, in jan. PepMV geconstateerd, dit verder
doorgelopen.
11. De Lier, 28 dec PepMV geconstateerd op een paar plekken, redelijk mild.
In jan. heeft PepMV zich zelf verder verspreid, maar niet homogeen in kas.
In jan. één vak sterk virusbeeld, één vak licht virusbeeld en twee vakken
negatief.
12. De Lier, dec. vrij van PepMV, op 6 jan. PepMV van nr. 11 ingebracht. Eind
jan. PepMV homogeen verdeeld in kas.
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2.2 Monstername
In totaal zijn er 12 bedrijven gevolgd en begeleid in dit project. Om de twee weken
is in vier vakken in de kas van een teler bemonsterd. In elk vak zijn van 20
planten, willekeurig verspreid in een vak, van elke plant een deelblaadje in een
plastic afsluitbare zak verzameld. De zakken van vier vakken met elk 20 blaadjes
zijn opgehaald door monsternemers van Groen Agro Control en de monsters zijn
vervolgens geanalyseerd door het laboratorium van Groen Agro Control. De
monsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid en concentratie van PepMV. Op
alle bedrijven is bepaald met een genetisch analyse welke variant er aanwezig
was. Als er verschillende varianten aanwezig waren in een kas, zijn er vervolgens
testen ontwikkeld om de verschillende varianten te volgen en de verhouding ten
opzichte van elkaar te bepalen. In het begin is bemonsterd om de twee weken. Bij
de bedrijven met een strikt-hygiënische aanpak is dit vervolgd tot het einde van
het teeltseizoen. Als op een gegeven moment aangetoond was dat bij een bedrijf
alle planten vol zaten met virus, is de frequentie van bemonsteren van eens in de
twee weken verlaagd naar eens in de vier weken.

2.3 Metingen
2.3.1 ELISA
De aan- of afwezigheid van PepMV in het algemeen is bepaald met de methode
Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). Hierbij wordt gebruik gemaakt
van antistoffen die alle PepMV-isolaten herkennen.
2.3.2 Real-time PCR
Met de DNA-techniek real-time PCR kan de hoeveelheid PepMV gekwantificeerd
worden. Tevens kan er met deze techniek onderscheid gemaakt worden tussen
de verschillende PepMV-varianten. Hiervoor worden PCR-primers gebruikt die
specifiek één variant herkennen. Voor deze methode wordt eerst het RNA van het
virus geïsoleerd, daarna wordt het RNA enzymatisch omgezet in cDNA. Op dit
cDNA kan in de Polymerase Chain Reaction (PCR) met specifieke primers een
stukje DNA geamplificeerd en gedetecteerd worden. Door verschillende monsters
met elkaar te vergelijken kunnen de verhoudingen van PepMV in de monsters
bepaald worden. Voor de hier omschreven experimenten is een algemene PCRprimerset gebruikt die alle PepMV-varianten aantonen. Tevens zijn verschillende
PCR-primersets ontwikkeld die specifiek een bepaalde variant aantonen.
Voor elke serie metingen werd een standaard meegenomen die geïndexeerd was
op 100. De te meten monsters krijgen een waarde t.o.v. deze standaard.
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2.4 Visuele waarnemingen in kas
Bij teler 8 en 9, beide met een paar paden waarin een milde PepMV-variant
ingebracht was, heeft Groen Agro Control zelf waargenomen in de kas.
Terplaatse zijn foto’s genomen en symptomen vastgelegd
Bij de andere telers, mocht niemand van Groen Agro Control in de kas. Dit is een
hygiënische maatregel om zoveel mogelijk te voorkomen dat bezoekers mogelijk
PepMV naar binnen brengen. Regelmatig zijn de waarnemingen en bevindingen
van de telers doorgegeven aan Groen Agro Control.
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3. RESULTATEN

Monitoring van PepMV bij drie catogoriën van bedrijven

3.1 Categorie 1, Strikt hygiënisch beleid:
Teler 1: Bleiswijk, zeer strikte hygiëne.
Hygiënemaatregelen:
Teler nr. 1 was zeer strikt in de bedrijfshygiëne. Naar zijn idee is de grootste kans
op besmetting in de kas, dat virus door de deur naar binnenkomt. Hierop was men
dan ook extra alert
De hygiënische schoonmaak tijdens de teeltwisseling is uitgevoerd volgens het
Hygiëneprotocol Tomaat [2]. Al het organisch materiaal is verwijderd uit de kas.
Het glas is schoon gemaakt met water en flusolfort. Na het schoonmaken van de
kas, is de onderbouw bespoten met chloorbleekloog. Nieuwe steenwolmatten en
nieuw loopfolie zijn gebruikt. Stekers zijn gedoopt in chloor. Toen alles klaar lag
voor de nieuwe teelt, is alles nog éénmaal ingespoten met EasyClean. Voordat de
planten kwamen, zijn ook de schuur en sorteerder schoon gemaakt.
Er is een strikt deurbeleid gevolgd. Voorlichters en biologen kwamen de kas niet
in. Leden van excursiegroepen moesten zich helemaal inpakken (handschoenen,
overschoenen en overalls) en tijdens de excursies op het middenpad blijven.
Bedrijfskleding en schoenen van medewerkers bleven op het bedrijf en werden
door het bedrijf zelf gewassen.
Geen van de hulpmiddelen verliet de afdeling.
Iedereen werkte met weggooihandschoenen.
Meermalig fust dat retour kwam, werd op het bedrijf in een chlooroplossing
gedoopt.
Reparaties (o.a. van glas) werden zoveel mogelijk door eigen mensen uitgevoerd
en zoveel mogelijk in de teeltwisseling gerepareerd. Monteurs gingen in kleding
van van de teler in de kas. Alle gereedschappen gingen door een EasyClean
badje.
Algemeen advies naar medewerkers: Scherp blijven.
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Monitoring:
Gedurende het hele teeltseizoen (eind december tot eind oktober) was er bij teler
nr. 1 geen PepMV aangetoond.
Opmerkingen teler:
Het deurbeleid is altijd strak aangehouden. In mei heeft de teler op tijd gezien dat
een medewerker een gebruikt mes had meegenomen vanuit het pension waar hij
verbleef. De teler heeft kunnen voorkomen dat het mes gebruikt werd en heeft de
medewerker nogmaals de hygiëne-instructies laten lezen.
Op een andere locatie van dezelfde teler is in augustus wel PepMV in het gewas
geconstateerd. De teler vond een paar verdachte planten en met een test op het
laboratorum was aangetoond dat het inderdaad PepMV betrof. Hier werden
planten gezien met doffe kronen en enkele gemarmerde vruchten. De locatie
waar intensief bemonsterd was, is vrij gebleven van PepMV.

Teler 2: Bleiswijk, zeer scherpe hygiëne.
Hygiënemaatregelen:
Ook teler nr. 2 had een zeer strikt hygiënebeleid. Hieronder volgt een lijst van
punten waar hij extra aandacht aan heeft gegeven:
− Schoon teeltwisselen door o.a. het versnipperen van het gewas, en
georganiseerd werken tijdens teeltwisseling.
− Al het groenafval + plastics verwijderen.
− Uitspuiten van kas + opstanden + verwarmingssteunen + goot.
− Ontsmetten met Jet-5 in de kas + bedrijfsruimte + kleedkamers, WC,
kantine en gereedschappen + alle transportmiddelen (alles wat in de kas
kan komen).
− Werkkleding + schoenen blijven op bedrijf.
− Na omkleden (voor aanvang werkzaamheden) handen ontsmetten.
− Geen mobiele telefoons in de kas.
− Overalls voor monteurs + ontsmetten van gereedschap.
− Bij elke ingang ontsmettingsmatten leggen.
− Instructies (nieuwe) medewerkers.
Monitoring:
Tot het einde van de teelt, eind oktober, is er geen PepMV geconstateerd op het
bedrijf. In januari en februari werden er enkele verdachte planten getest, maar
deze bleken geen virus te bevatten. Echter op 1 november, zijn er door de teler
vruchten gevonden met wankleurigheid. De planten waar deze vruchten vandaan
kwamen, bleken na analyse, PepMV te bevatten.
Opmerkingen teler:
De teler heeft altijd scherp de planten in de gaten gehouden. Als er een plant
verdacht was, werd deze onmiddellijk getest. Pas helemaal op het eind van de
teelt is er toch PepMV op het bedrijf gekomen. Maar doordat hij het overgrote deel
PepMV-vrij heeft kunnen telen, had hij een prima groeiend gewas en tomaten van
een goede kwaliteit. Waardoor op het laatst toch PepMV in het gewas is
gekomen, is onbekend.
Monitoring PepMV, Groen Agro Control, 2007
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Teler 3: ’s-Gravenzande, hygiënische start.
Hygiënemaatregelen:
Teler nr. 3 had ook duidelijk de intentie om schoon te starten en schoon te blijven.
De extra aandachtspunten van hem waren:
− Bij de teeltwisseling al het bladmateriaal en tomaten uit het warenhuis
verwijderen.
− Daarna naharken en al wat er nog lag onder de goot harken.
− De bovenbouw schoon spuiten met fluor.
− De goten schoonmaken met chloorbleekloog.
− Voor het schoonspuiten de kas met formaline foggen (150 liter/ha)
− Daarna van achteren naar voren folie en steenwolmatten leggen.
− De stekers ontsmetten met salpeterzuur met een pH van 1.
− Wanneer alles in de kas klaar ligt, alles in de kas bespuiten met
HortiClean.
− Al het rollende materiaal ook ontsmetten.
Monitoring:
Het bedrijf heeft twee locaties: Kas 1 en Kas 2. Kas 1 is in dit project intensief
gevolgd. De tomatenplanten in deze kas zijn geplant op 15 december 2005. De
intentie was om vrij te blijven van PepMV in beide kassen. Echter in Kas 2, werd
op 14 feb 2006 een PepMV-besmetting geconstateerd. Vervolgens is op 28 feb
ook PepMV vastgesteld in twee van de vier vakken in Kas 1. Op 14 maart waren
er drie van de vier vakken besmet en op 28 maart alle vier vakken. Het verloop
van de virusconcentratie is weergegeven in Fig. 1.
Verloop PepMV-concentratie
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Fig. 1. Verloop van PepMV-concentratie bij Teler 3 in Kas 1 gedurende het teeltseizoen. De
gegeven waarden zijn gemiddelden van concentraties die in vier vakken zijn bepaald. Van begin
januari tot en met 14 maart was er geen PepMV vastgesteld in de vier vakken.
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Observaties teler:
In maart zijn op het hele bedrijf virusbeelden waargenomen, maar wel in een
milde vorm. De kroontjes stonden sterk gekruld en als grijpertjes gesloten.
Op de bladeren waren gele vlekken zichtbaar. Aan de vruchten was niets te zien.
In augustus waren er meer symptomen te zien, zoals meer gele vlekken op de
bladeren en bobbelig blad bovenin.
De observatie dat er in augustus meer symptomen te zien waren komt overeen
met de hoge concentratie aan virus die gemeten is in augustus.

Teler 4: Poeldijk, hygiënische start.
Hygiënemaatregelen:
Hieronder volgen de acties die teler nr. 4 heeft toegepast om vrij te blijven van
PepMV:
− Tijdens de teeltwisseling schoonmaken volgens het Hygiëneprotocol
Tomaat [2]. Invulling die teler hieraan gegeven heeft:
De kas na uitruimen van het oude gewas uitspuiten met EasyClean.
Al het groen en los materiaal en onkruid verwijderen.
De kas na het intrekken van de nieuwe loopfolie, uitspuiten met
Menno ter Forte.
De kas op het moment dat die plantklaar is uitspuiten met chloor.
Alle gebruikte materialen, karren, gereedschappen, kisten e.d.
schoonmaken met EasyClean (afsoppen)
De kantine, deurknoppen stoelen e.d. (alles waar mogelijk contact
mee heeft plaatsgevonden) schoonmaken met EasyClean.
− Vanaf het planten onstmettingmatten voor de deur.
− Mensen enkel in de kas na omkleden in overall, schoenen en
handschoenen.
− Tijdens de oogst komt er enkel oogstfust in de kas dat op het bedrijf blijft.
Monitoring:
Net na de start van het oogsten, 15 maart, bleek een gedeelte van de planten
besmet te zijn met PepMV. Twee van de vier vakken waren toen besmet (Fig. 2,
vak C+D). Twee weken daarna waren alle vier de geteste vakken besmet. Uit de
genetische analyse van de PepMV-variant die in de besmette planten aanwezig
was, bleek dat deze afweek van de variant die het jaar daarvoor aanwezig was.
Mede hierdoor vermoedde de teler dat de besmetting via ingeleend personeel in
het gewas is gekomen en niet via oude gewasresten. Het verloop van de
virusconcentratie is weergegeven in Fig. 2.
Observaties teler:
In maart waren er een aantal planten met een lichte aantasting in de kop. Een
maand later zijn er gele bladeren gezien hoog in de plant. In mei verdwenen de
symptomen. In juni en juli werden er enkele vergroeide en opengegroeide
vruchten waargenomen. Deze waren ook aanwezig in september. Toen was 5%
van de vruchten opengegroeid. Op de bladeren was het virusbeeld vooral goed te
zien aan de randen van de oudere bladeren.
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Verloop PepMV-concentratie
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Fig. 2. Verloop van PepMV-concentratie bij Teler 4 gedurende het teeltseizoen. De gegeven
waarden zijn gemiddelden van concentraties in twee vakken. In vakken C en D is voor het eerst
PepMV aangetoond op 15 maart en in vakken A en B twee weken daarna. Van begin januari tot
en met 14 maart was er geen PepMV aangetoond.

In augustus was er een hoge concentratie van PepMV gemeten. Dit is in
overeenstemming met de aanwezigheid van opengegroeide vruchten in augustus
en september.

Monitoring PepMV, Groen Agro Control, 2007

14/29

3.2 Categorie 2, Milde PepMV-variant ingebracht.
Teler 5: Zeeland, enkele planten milde PepMV-variant ingebracht nadat
PepMV is geconstateerd.
Bij teler 5 zijn eind december de tomatenplanten op het bedrijf gekomen. Nadat
PepMV was geconstateerd in januari werd direct een milde PepMV-variant
ingebracht. Hiertoe werden in enkele paden, 5 planten ingesmeerd met besmet
plantensap. Dit is licht ingesmeerd.
Hygiënemaatregelen:
Tijdens de teeltwisseling is er grondig schoongemaakt en gedurende de teelt is er
een strikt deurbeleid gevolgd.
Monitoring:
Half januari is in twee van de vier vakken PepMV geconstateerd. Op 8 februari zat
er in alle vakken PepMV. Direct nadat voor de eerste keer PepMV was
vastgesteld, is er een milde PepMV-variant ingebracht. Echter dit milde virus is
niet meer teruggemeten. Er kan daarom geconcludeerd worden dat het inbrengen
van het milde virus niet gelukt is hier. Tijdens het volgen van de virusconcentratie
viel het op dat in augustus de virusconcentratie hoog opliep (Fig. 3).
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Fig. 3. Verloop van PepMV-concentratie bij Teler 5. De gegeven waarden zijn gemiddelden van
concentraties in vier vakken.
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Observaties teler:
Het inbrengen van het milde virus was bij teler 5 niet gelukt. Het andere virus dat
al eerder in het gewas aanwezig was, veroorzaakte in begin februari
brandnetelblad en af en toe opengegroeide vruchten. Eind februari waren de
virusbeelden het ernstigst. Toen waren er bruine vruchten en was er verbrand
blad, necrose, in de koppen te zien (Fig. 4).

Fig. 4. Ernstige PepMV-symptomen bij Teler 5, eind februari. Links, het blad vertoont necrose in
de kop van de plant, de bladeren lijken weggebrand te zijn. Rechts, bruine vruchten.

Half maart namen de virussymptomen af, maar er waren nog wel steeds
opengegroeide vruchten waar te nemen. Tevens kwamen er gele vlekjes op.
Begin juni was er licht virusbeeld te zien. Brandnetelkoppen en blaadjes die voor
de helft uitgroeiden zijn waargenomen. Op de vruchten was niets te zien.
Eind juni zijn er geen ernstige virussymptomen waar te nemen. Wel laten de
planten met enkele donkere dagen gelijk milde symptomen zien, hetzij
brandnetelblad of gekrulde kroonblaadjes.
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Teler 6: Zeeland, bij enkele planten een milde PepMV-variant ingebracht
toen er nog geen PepMV aanwezig was.
Teler 6 heeft eind december geplant. Half januari heeft ook deze teler, net als
teler 5, een milde PepMV-variant, in enkele planten van enkele paden, licht
ingesmeerd.
Hygiënemaatregelen:
Tijdens de teeltwisseling is er grondig schoongemaakt en er is een strikt
deurbeleid gevolgd.
Monitoring:
De milde PepMV-variant is na inbrengen nooit teruggevonden. Dus ook hier is het
inbrengen van het milde virus niet gelukt. Tot mei was er nauwelijks PepMV te
vinden. Wel was er in maart licht een andere PepMV-variant aanwezig. In mei
nam de concentratie van PepMV sterk toe. Met name in afd.1+2 en afd. 3+4 was
een aanzienlijke viruspiek gemeten in juni. In afd. 5+6 was de concentratie virus
veel lager (Fig. 5).
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Fig. 5. Verloop van PepMV-concentratie bij Teler 6 gedurende het teeltseizoen. Er is in drie
vakken gemeten (afd. 1+2, afd. 3+4 en afd. 5+6).

Observaties teler:
Het virusbeeld was over het algemeen vrij mild. Wel was er brandnetelblad te zien
in de koppen.
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Teler 7: De Lier, de hele kas een milde PepMV-variant ingebracht.
Teler 7 heeft eind december geplant. Half januari hebben medewerkers een milde
PepMV-variant licht ingelopen door een plumeau te dopen in verdund plantensap
en daarmee langs de planten te lopen en bladeren onderin licht te raken met de
natte plumeau. Toen echter bleek dat na twee weken het milde virus niet terug te
meten was in de planten, is het milde virus nog een keer ingebracht (begin
februari), maar nu door alle planten boven in de kop stevig in te wrijven met
besmet plantensap.
Hygiënemaatregelen:
Tijdens de teeltwisseling is er grondig schoongemaakt en gedurende de teelt is er
een strikt deurbeleid gevolgd.
Monitoring:
Half februari, bleek in twee vakken PepMV aanwezig te zijn en dit was niet de
ingebrachte milde variant. De milde variant was wel in alle vier vakken terug te
vinden eind februari, twee weken na inbrengen. In de twee vakken waar eerst de
andere PepMV-variant gevonden was en daarna de milde, stond het gewas in de
paden er visueel slechter voor dan in de vakken waar eerst de milde ingebracht is
en daarna de andere variant erbij was gekomen, de visueel goede paden. Dus, de
milde variant zorgde voor een betere gewasstand als deze er eerder in zat dan
een andere variant.
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Fig. 6. Verloop van PepMV-concentratie bij Teler 7 gedurende het teeltseizoen in de visueel
goede paden. In deze paden is de milde PepMV-variant V1 ingebracht en daarna is er een andere
PepMV-variant bijgekomen. V1 en PepMV-algemeen zijn gemeten.
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Fig. 7. Verloop van PepMV-concentratie bij Teler 7 gedurende het teeltseizoen in de visueel
slechte paden. In deze paden is de milde PepMV-variant V1 ingebracht op hetzelfde moment toen
er ook een andere PepMV-variant aanwezig was. V1 en PepMV-algemeen zijn gemeten.

Observaties teler:
In de visueel goede paden, groeide het gewas beter en waren er minder
virussymptomen te zien dan in de visueel slechte paden.
Gedurende de eerste drie maanden was in de visueel goede paden, de ratio
(milde PepMV-variant : PepMV algemeen) gunstiger dan in de visueel slechte
paden (Fig. 6 en Fig. 7). Begin augustus gaf PepMV algemeen een enorme
viruspiek, zowel in de visueel goede als slechte paden. Echter dit had geen
duidelijke consequenties voor het gewas. Blijkbaar waren de planten op dat
moment goed beschermd.
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Teler 8: Maasland, een paar paden met een milde PepMV-variant
Eind november is teler 8 begonnen met de teelt. Begin december is in drie
paadjes een milde PepMV-variant, V1, ingebracht door besmet plantensap in de
bladeren te wrijven, hoog in de plant, net onder de kop.
Hygiënemaatregelen:
Teeltwisseling is uitgevoerd zonder ontsmetting, omdat er de laatste jaren geen
tomaten hebben gestaan op het bedrijf. Er is geen extra moeite genomen om erg
hygiënisch te beginnen en tijdens de teelt is ook weinig ondernomen op hygiënegebied. Wel is er in de eerste maanden het werk in vakken uitgevoerd om
eventuele besmetting qua oppervlak te beperken.
Monitoring:
Eind december kon het milde virus voor het eerst gedetecteerd worden in de drie
paden. Begin januari was er in de andere paden ook PepMV aangetoond, niet de
milde variant, V1, maar een andere (Fig. 8).
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Fig. 8. Concentratieverloop van de milde PepMV-variant V1 en PepMV in een pad bij teler 8,
waarin eerst een milde PepMV-variant is ingebracht en daarna een andere PepMV-variant erbij is
gekomen.
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Observaties:
Door de zeer vroege teelt was het virusprobleem aanzienlijk in de hele kas.
Volgens de teler waren de planten te veel belast ten opzichte van de lage
hoeveelheid licht in de beginperiode van de hoge plantbelasting. In de paden
waar eerst het milde virus was ingebracht, hebben de planten er altijd beter
uitgezien dan in de paden waarin geen mild virus is ingebracht en alleen andere
PepMV-varianten aanwezig waren (Fig. 9). De planten met mild en ander PepMV
(Fig. 9A) hadden meer blad dan de planten met alleen ander PepMV (Fig. 9B)

A.

mild en ander PepMV

B. alleen ander PepMV

Fig. 9. Tomatenplanten in twee paden bij teler 8 op 9 februari 2006. In pad A zit zowel een milde
als een andere PepMV-variant. In pad B zit alleen een andere PepMV-variant. Het gewas in pad A
staat voller dan in pad B.
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3.3 Categorie 3, PepMV vroeg erin laten komen:
Teler 9: De Lier, nadat een andere PepMV-variant in de kas was gekomen,
een paar paden met een milde variant ingebracht.
Teler 9 is een belichter. Met de teelt is eind oktober aangevangen. Eind
november is in een paar paadjes een milde PepMV-variant ingebracht.
Hygiënemaatregelen:
Tijdens de teeltwisseling was alles ontsmet. De kas is met formaline behandeld.
Toen alles klaar lag, is vervolgens de kas met chloorbleekloog uitgespoten. Ook
de beugels waar de stengels in liggen werden met chloor behandeld.
Druppelslangen werden vernieuwd wegens verstoppingen. In alle kassen werd
gewerkt met handschoenen per pad bij het indraaien en snoeien. Met het
bladsnijden werd per pad een nieuw mes genomen.
Monitoring:
In een aantal paden waar de milde PepMV-variant V1 is ingebracht, is er van
november tot en met mei V1 en PepMV-algemeen gevolgd (Fig. 10 en Fig. 11).
Half december waren alle paden besmet met PepMV en V1. In pad 331 zat er
meer PepMV dan V1 (Fig. 10). In pad 386 heeft een maand alleen V1 gezeten,
want hier was de verhouding V1:PepMV ongeveer 1:1 van januari tot begin
februari (Fig. 11).
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Fig. 10. Concentratieverloop van de milde PepMV-variant V1 en PepMV in pad 331 bij teler 9,
waarin eerst een milde PepMV-variant is ingebracht en daarna een andere PepMV-variant erbij is
gekomen.
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Verloop PepMV-concentratie Pad 386
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Fig. 11. Concentratieverloop van de milde PepMV-variant V1 en PepMV in pad 386 bij teler 9,
waarin eerst een milde PepMV-variant is ingebracht en daarna een andere PepMV-variant erbij is
gekomen.

Observaties:
In de paden zonder V1, maar met een andere PepMV, waren geen extreme
virusbeelden te zien. Wel waren er milde symptomen, zoals trekken in de kop, af
en toe gele plekjes en dunner staand gewas dan wanneer er geen virus in zou
zitten. In de paden met V1, is vrij snel ook een andere PepMV-variant erbij
gekomen. In deze paden waren geen duidelijke verschillen waar te nemen in
vergelijking tot de andere paden (Fig. 12 en Fig. 13).

Fig.12. Twee
afgezette paden
op 9 februari
2006, waarin
zowel een milde
PepMV-variant
als een andere
PepMV-variant
aanwezig waren.
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Fig 13. Pad 386 bij teler 9 op 13 april
2006. In dit pad was zowel een milde
PepMV-variant als een andere PepMVvariant aanwezig.

Teler 10, Zuidhollandse Eilanden. PepMV er door gelopen.
Teler 10 heeft 12 december geplant.
Hygiënemaatregelen:
Tijdens wisseling van de teelt is alles ontsmet en gedurende de teelt is er een
strikt deurbeleid gevolgd.
Monitoring:
Eind januari is er visueel PepMV geconstateerd. Dit is bevestigd met analyses. In
alle vier geteste vakken was er toen PepMV aanwezig. Bij teler 10 viel op dat er
alleen in februari een hoge viruspiek te zien was (Fig. 14). Daarna daalde de
virusconcentratie en bleef laag. De virussymptomen vielen over het algemeen
mee.
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Fig. 14. Verloop van de PepMV-concentratie bij teler 10. De gegeven waarden zijn gemiddelden
van concentraties in vier vakken.

Observaties teler:
In februari vielen de symptomen mee. De koppen stonden echter wel wat
zwakker. In maart was op enkele plekken het virusbeeld sterker geworden. Eind
maart groeiden de planten daar doorheen. De kwaliteit van de vruchten was over
het algemeen goed, maar wel was er af en toe een glimmende vrucht, zeker op
de koudste plekken in de kas waargenomen. In juni waren er geen virusbeelden
te zien op de vruchten, maar op sommige plekken was het wel goed te zien aan
de stand van het gewas dat er virus in zat, met name bij donker weer. In juli
waren helemaal geen virusbeelden te zien in de kas.
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Teler 11: De Lier. Vroeg PepMV-besmetting opgetreden. Niet bewust verder
doorgelopen.
Teler 11 heeft begin december geplant. In één kas (nr.11) was vrij snel PepMV
geconstateerd, daar is vervolgens onbewust het virus er doorgelopen. In een
andere kas (nr. 12) is bewust het virus van nr. 11 verder doorgelopen.
Hygiënemaatregelen:
Ontsmetten tijdens teeltwisseling en strikt deurbeleid.
Monitoring:
Bij teler 11 waren er twee viruspieken gemeten, de ene in februari en de andere
eind juni (Fig. 15).
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Fig. 15. Concentratieverloop van PepMV bij teler 11. De waarden zijn gemiddelden van
concentraties van vier vakken.

Observaties teler:
In februari en maart waren er milde virusbeelden. Half maart waren er wel af en
toe vlekken op de vruchten waar te nemen. In april leek het net of er geen virus
aanwezig was. Er waren helemaal geen virusbeelden waar te nemen en de
planten gaven kwalitatief goede vruchten.
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Teler 12: De Lier, met materiaal van teler nr. 11 besmet.
Teler 12 is dezelfde teler als nr 11, maar dan betreft het hier een andere kas. Het
virus dat bij nr. 11 er in zat, is bij nr. 12 er verder in gelopen.

Hygiënemaatregelen:
Zie opmerkingen bij teler 11.

Monitoring:
Bij nr. 12, zat vrij snel PepMV homogeen verdeeld in de kas. In deze kas waren er
drie viruspieken gemeten, namelijk in februari, mei en eind juli (Fig. 16). Dit in
tegenstelling tot nr. 11, waar er maar twee pieken gemeten zijn (Fig. 15, feb en
eind juli)
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Fig. 16. Concentratieverloop van PepMV bij teler 12. De gegeven waarden zijn gemiddelden van
concentraties in vier vakken.

Observaties teler:
Zie opmerkingen bij teler 11.
De virusbeelden bij teler 11 en 12 waren over het algemeen zeer mild. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat de virusvariant die daar aanwezig was, mild
geweest moet zijn en dat daarnaast de viruspieken niet samen vielen met hoge
plantbelasting.
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4. CONCLUSIES
o Opruimen, grondig schoonmaken en onstmetten tijdens de teeltwisseling
maken een virusvrije start in de tomatenteelt mogelijk.
o Vrij blijven van PepMV tijdens de teelt is mogelijk maar vraagt het hele jaar
veel discipline. Tijdens de teelt is het belangrijk om een strak deurbeleid te
volgen. Materiaal moet nieuw of schoon zijn. Medewerkers moeten
dagelijks schone kleren aantrekken en geen besmet materiaal meenemen
naar binnen. Bezoekers moeten zo min mogelijk worden toegelaten en zich
omkleden in overall, handschoenen, haarnet en schoeisel.
o Planten besmet met een milde variant doorstonden een infectie met een
onbekende PepMV beter dan niet besmette planten.
o Deze bescherming met behulp van milde PepMV-variant was alleen
effectief als de milde PepMV goed was ingebracht in een virusvrije
omgeving minimaal drie weken voor besmetting met de andere PepMVvariant.
o Als er éénmaal een PepMV-besmetting geconstateerd is, dan zijn in de
meeste gevallen binnen twee tot drie weken alle planten in de gehele kas
besmet.
o De aard van de virussymptomen is afhankelijk van de PepMV-variant die
aanwezig is in de tomatenplanten.
o Bij de bedrijven met PepMV-besmetting, waren de virussymptomen het
ernstigst in het vroege voorjaar en in augustus en september. De hoge
viruspieken vielen over het algemeen net voor de periode met veel
symptomen.
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