VASTEPLANTENVARIA

De afwachtende houding wat betreft virusarm
telen, kan de vasteplantensector wel eens
behoorlijk gaan opbreken. Dat stelt
teeltadviseur Henk van den Berg.
‘De tijd dat er echt resultaat geboekt
moet worden, komt steeds dichterbij.
Het virusproject heeft hiervoor
duidelijke handvatten gegeven.’
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Virusarm telen
binnen handbereik
N

a het virusproject enkele jaren geleden, lijkt de aandacht voor deze materie verdwenen. Met de regels voor de
export zal het wel loslopen, als we maar aantonen dat het niet lukt om virusarm te telen…
Vergeet het! Het woord virusvrij lijkt een utopie, maar virusarm is, weliswaar met erg veel
aandacht en actie, voor meer gewassen haalbaar dan gedacht.
Het belangrijkste dat nu moet gebeuren, is
accepteren dat er een probleem ontstaat als we
niet doen wat mogelijk is. Net doen of er geen
probleem is, heeft nog nooit geholpen. Werken
aan schone grond (zonder vectoren) en aan
schoon plantmateriaal zou de meest normale
gang van zaken moeten zijn. Bij veel bedrijven
is dit ook het geval, maar deze hoor je verrassend weinig.

ZAAKJES OP ORDE
Een vrij groot aantal ondernemers is op het
eigen bedrijf bezig een voorsprong op de concurrentie op te bouwen, door wel serieus met
virusarm telen bezig te zijn. Door alle facetten
van viruspreventie uit te voeren, kunnen zij, als
de regels worden aangescherpt, gewoon handel doen, omdat ze de zaakjes op orde hebben.
Hoewel dit heel oncollegiaal lijkt, hebben deze
ondernemers natuurlijk groot gelijk. Iedereen
die denkt dat het straks met een sisser afloopt,

omdat niemand het uiterste heeft gedaan om
virusarm te telen, komt dus van een koude kermis thuis. Het is al aan de late kant is, maar
voor alle telers die denken dat de soep niet zo
heet gegeten wordt: ‘wordt wakker, het is later
dan u denkt’.

AANBEVELINGEN
Er zijn tal van maatregelen om virusoverdracht
in uw partijen te voorkomen. Te beginnen met
ervoor te zorgen dat er geen virus aanwezig
is om overgebracht te worden. Iedereen heeft
na het virusonderzoek een dikke map en een
USB-stick gehad met alle uitkomsten van het
onderzoek. Door alleen al de aanbevelingen
uit het eerste hoofdstuk door te voeren, kan
een groot deel van de problematiek worden
beheerst.
Door nu niet te reageren behoort u straks tot
de achterblijvers. Aan de koplopers zou ik willen vragen om met de resultaten en acties naar
buiten te komen, zodat Nederland weer in
beeld komt als het land van de oplossingen. Ik
denk dat veel positieve publiciteit nu belangrijker is dan het vergroten van de voorsprong op
de achterblijvers.

VALKUILEN
De twee grootste valkuilen bij virusbeheersing
zijn zuinigheid en slordigheid. Virus kan alleen

in stand worden gehouden als er een virushoudende plant is en een vector die het over kan
brengen. Als er enkele virusplanten in een partij zitten, is uitbreiding vrij gemakkelijk. Wanneer deze paar planten zorgvuldig verwijderd
worden, is de kans op besmetting zomaar met
50 procent teruggedrongen.
Ook in onkruiden zitten veel virussen die in
onze planten kunnen voorkomen. Een schoon
bedrijf heeft dus veel minder last van virus dan
een bedrijf waar altijd vrij veel (groot) onkruid
staat. Voor de overdracht van virus van onkruid
naar de plant is wel een vector nodig. In de
meeste gevallen zijn dit vrijlevende aaltjes. Zet
virusvrije partijen dan ook op een aaltjesvrij
perceel. Houd deze partijen goed schoon en
voorkom 80 procent van het virusoverdrachtsrisico.

Protocol volgen
Het virusproject heeft de vasteplantensector een protocol opgeleverd die het
mogelijk maakt virusarm te telen. Volg
deze stappen en praat met collega’s
over het virusprobleem. Net doen alsof
er niets aan de hand is en er geen mogelijkheden zijn, werkt niet. Pas als iets echt
niet kan, zal er begrip voor zijn.
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