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TVX geeft geheim
langzaam prijs
Waar de aanpak van TBV meestal geen problemen oplevert,
geldt dat wel voor TVX. Lastiger zichtbaar, andere verspreidingsroutes en nieuwe technieken zorgen voor soms hoge percentages TVX in tulpen. Het Fonds Innovatie Tulp investeert in onderzoek naar dit virus.
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M

idden jaren negentig kwam TVX
in tulp opzetten. Het was de mister
X in de tulpenwereld, vandaar ook
de naam TVX. Galmijten leken lange tijd de
belangrijkste overbrengers te zijn van het virus.
Door tulpen in de cel met Actellic te behandelen, was galmijt goed te bestrijden en werd de
verspreiding van TVX een halt toegeroepen.
Althans, zo zag het er aanvankelijk uit. Zo’n
vijf jaar geleden sloegen telers alarm waar het
om TVX in tulp ging, stelt onderzoeker Frank
Kreuk van Proeftuin Zwaagdijk. Hij voert op
verzoek van het Fonds Innovatie Tulp (FIT)
onderzoek uit naar de verspreidingsroutes van
TVX, een vraag die al eerder was aangezwengeld door de TVX Studiegroep.

ONVERKLAARBAAR
“De vraag van de telers kwam voort uit de soms
onvoorspelbare uitslagen die zij kregen als het

ging om TVX. Ondanks dat ze alles hadden
gedaan aan vooral galmijt, zagen ze het percentage TVX toenemen in hun partijen. Dat
riep vooral de vraag op of er misschien nog
andere verspreidingsroutes zijn en zo ja, welke
dat dan zijn”, aldus Frank Kreuk.

Jan-Willem van der Meer:
‘Nog veel te doen’
Als lid van de begeleidingscommissie van
het TVX-onderzoek is Jan-Willem van der
Meer tevreden met wat er tot nu toe aan
onderzoek is gedaan. De noodzaak ervan
is helder. “We moeten echt een oplossing zoeken, want op zand en klei zijn de
problemen groot. Daarom is gedegen en
praktijkgericht onderzoek nodig. Daar wil
FIT in investeren.” Van der Meer beseft dat
er nog meer kennis nodig is. “Dit staat nog
maar in de kinderschoenen. Er is nog veel
te doen.”

Aanvankelijk op verzoek van de leden van de
Studiegroep TVX, vervolgens met financiële ondersteuning, eerst vanuit TOF, nu vanuit
FIT, pluist Kreuk in teelt en broeierij alle mogelijke fases uit. “In de teelt ben ik monsters gaan
nemen vanaf het moment van rooien. Elke
nieuwe handeling nam ik een monster. Op die
manier willen we nagaan of er een bewerking
is die het percentage TVX beïnvloedt. Wat we
in ieder geval zagen, was dat het percentage
meer opliep dan de telers hadden verwacht.”
Een andere mogelijke route zou de afbroei
kunnen zijn. Die wordt na de broei bewaard
tot in het najaar. Ook hier zien telers dat in de
nateelt er soms veel meer TVX in een partij zit.
Kreuk: “Daarom zijn we net als in de teelt van
elke handeling monsters gaan nemen. Daarbij
zijn we begonnen met het opprikken, gevolgd
door de bewaring en de broeierij. Het water
is ook op TVX onderzocht. Wat bleek? TVX
wordt overal gevonden: in spoelwater, op de
sorteermachine en andere plekken. De vraag
is of het virus wordt overgebracht en in welke
mate.”

ZUSJE VAN PLAMV
Dat TVX op zoveel plaatsen is aangetroffen, is
eigenlijk geen verrassing, aldus Kreuk. “TVX is
sterk verwant aan PlAMV dat in de lelieteelt
voorkomt. Daarvan weten we dat, als je een
besmette partij hebt, dit virus overal is terug te
vinden. Dat is met TVX ook zo. Daarom zijn we
gestart met een aantal nieuwe projecten, waarbij we in de teelt en in de grond gaan kijken hoe
het virus zich gedraagt. Bij de grond nemen we
zand, zavel en klei mee. In de derde plaats werken we aan nieuw onderzoek aan de diverse
broeisystemen op water en in potgrond.”
Omdat TVX nauw verwant is aan PlAMV is
bedrijfshygiëne in de breedste zin van het
woord essentieel, stelt de onderzoeker. “Wees
voorzichtig, wees secuur. Hou je afbroei in
ieder geval apart van de moederpartij.”

FIT vertelt meer
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Leden van het Fonds Innovatie Tulp zijn maandag 8 mei
geïnformeerd over de resultaten van de proeven die
Frank Kreuk tot nu toe heeft uitgevoerd. Deze resultaten
zijn uitsluitend toegankelijk voor die bedrijven die een
bedrag van 40 euro per hectare of 80 euro per 100.000
stelen betalen. Lid worden? Mail naar kroes@kavb.nl

