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Virusbeperking tulp: kleine bolmaten van waarde
In het najaar van 2012 startte het actieplan ‘Minder virus in
tulp’. Hierin werken de KAVB, LTO, PPO Bloembollen, Proeftuin
Zwaagdijk en de BKD samen om te komen tot een aanpak van
diverse virussen in tulp. Doel is om het virusprobleem te reduceren of in ieder geval beheersbaar te houden. In dit artikel wordt
ingegaan op de relatie bolmaat en TBV (tulpenmozïekvirus).
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V

oor de bloembollensector is beheersing van plantenvirussen een van de
belangrijkste aandachtspunten van de
teelt. De virusdruk in tulp verkeert al jaren in
een wankel evenwicht. Kleine veranderingen
in de teelt, het klimaat of de verwerkingsomstandigheden kunnen ertoe leiden dat de virusdruk uit balans raakt en tegen steeds grotere
kosten beheersbaar moet worden gehouden.
Het is onduidelijk of de, nog enigszins beperk-

te, virustoename van de laatste paar jaar een
voorbode is voor toenemende oncontroleerbaarheid.
In tulpen veroorzaakt het tulpenmozïekvirus
(TBV) nog steeds veel schade. De schade die
TBV teweeg brengt, bestaat uit opbrengstverliezen en kwaliteitsverlies. Dit kost de sector
jaarlijks vele miljoenen euro’s.
Het actieplan ‘Minder virus in tulp’ heeft als
doel het virusprobleem in tulp te reduceren of
in ieder geval beheersbaar te houden. De informatie die hieruit voortkomt, kan bijdragen aan
een gezonde partijopbouw. De afgelopen jaren
zijn al diverse onderdelen van de virusproblematiek door het actieplan ‘Minder virus in tul-

Relatie TBV ten opzichte van bolmaat

Voor duidelijkere verschillen, is ongeveer 20 procent extra virusbollen meegeplant
pen’ aangepakt. Een onderdeel wat nog aandacht behoeft, is de invloed van de bolmaat op
de virusdruk.

FIJN PLANTMATERIAAL

De hardst gegroeide bollen hadden gemiddeld genomen het hoogste viruspercentage
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Vanuit de kwekerij heerst het gevoel dat het
viruspercentage in de kleinste plantmaat
(plantmaat 5-7) lager is dan in plantmaat 9-11.
Ondanks het feit dat het fijne plantmateriaal
(meestal zijn dit éénbladers) lastiger te selecteren is en er gevoelsmatig te weinig virus wordt
uitgeselecteerd, loopt het viruspercentage in
deze partijen nooit uit de hand. Sterker nog,
deze partijen lijken zuiverder dan het plantmateriaal dat naar het gevoel van de kweker wel
goed geselecteerd is.
Door veel bloembollenkwekers worden de kleine geoogste maten uit de geplante bolmaat 5-7
weggegooid met het idee dat dit plantmateriaal kwalitatief minder is en de partij dus niet
ten goede komt. De vraag is of deze strategie

juist is. Om hier een vinger achter te krijgen is
onderzoek gedaan naar de relatie bolmaat en
TBV.
Voor het onderzoek zijn drie virusgevoelige
cultivars gebruikt die in de kwekerij voor de
nodige problemen zorgen: ‘Strong Gold’, ‘Antarctica’ en ‘Rococo’. De geplante bolmaten
waren 5-6 en 9-10. Het uitgangsmateriaal is
voor het planten getoetst en bevatte tussen 0
en 1 procent virus. Om de verschillen in virusaantasting duidelijk te kunnen aantonen, is de
virusdruk in de partijen verhoogd door ongeveer 20 procent extra virusbollen mee te planten. Door het groeiseizoen heen zijn de tulpen
niet tegen virusoverdracht gespoten.

RESULTATEN
Na de oogst zijn alle partijen per maat gesorteerd (vanaf maat 4-5 tot en met 12/+). Na het
sorteren zijn de schijven van de ronde bollen

gescheiden en apart door BQ Support getoetst.
Per bolmaat of type bol zijn maximaal 240 bollen getoetst. Het minimum aantal getoetste
bollen per bolmaat was ongeveer vijftig stuks.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het
viruspercentage van geoogste hoofdbollen
(ronde bollen) hoger was dan van de bijbollen
(schijven). Dit gegeven kwam ook naar voren
uit een ander deel van het onderzoek, afkomstig van het actieplan ‘Minder virus in tulp’.
Hier bleek dat vooral bij de latere infecties (na
half mei) de schijven die verder van de hoofdbol afstonden minder virus bevatten. Dit wordt
veroorzaakt doordat het langer duurt voordat
deze bollen geïnfecteerd zijn.
Bij het toetsen per bolmaat bleek dat de kleinste maat 4-5 (vooral schijven afkomstig van
plantmaat 5-6) gemiddeld genomen het laagste percentage virus had (blauwe lijn in de
grafiek). Verder hadden de hardst gegroeide

bollen gemiddeld genomen het hoogste percentage virus. Dit klinkt logisch, omdat dit de
planten zijn die op het veld het langst groen
blijven en dus langer vatbaar blijven voor virusoverdracht. Een minder vitale plant is namelijk
minder aantrekkelijk voor bladluizen.
Een andere conclusie uit het onderzoek was
dat de bollen afkomstig van plantmaat 5-6
(blauwe en rode lijn in de grafiek) een lager
viruspercentage hadden dan plantmaat 9-10
(groene en zwarte lijn). Dit gegeven kan mede
veroorzaakt zijn doordat de plantmaat 5-6, vanwege een kleiner bladvolume, minder vatbaar
is en iets eerder afsterft dan plantmaat 9-10.

DIEVEN
Het fijne materiaal (4-5) afkomstig van plantmaat 5-6 is geschikt plantmateriaal, mits de
partij niet teveel ‘dieven’ bevat. Deze bollen
hoeven in ieder geval niet vanwege de vrees
‘hoog viruspercentage’ weggegooid te worden,
maar kunnen bijdragen aan een gezonde partijopbouw. In de broeierij wordt heel vaak de
afbroei bewaard. Bedenk wel dat dit bollen zijn
met het hoogste percentage TBV, die in het eerste jaar van de teelt ook nog eens lastig te selecteren zijn.
Het onderzoek is tot stand gekomen via een
bijdrage van Productschap Tuinbouw en het
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