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Dossier Hygiëne in
de glastuinbouw

co

Hygiënemaatregelen werden de laatste jaren een gangbare
praktijk bij heel wat glastuinders. Ze zijn immers voor een
aantal virussen, bacteriën en schimmels de enige effectieve
beheersingsstrategie. Bij tomatentelers zit de schrik voor
het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) er goed in. Dit
heeft zo zijn redenen, het komt ook erg dichtbij na de eerste
officiële vaststelling in België vorig jaar. Moeten we ons
zorgen maken over plantenvirussen voor onze gezondheid?
Bestaan er ook varianten bij virussen? We stelden enkele
vragen over plantenvirussen aan Kris De Jonghe van ILVO
Plant. Daarnaast gingen we op reportage bij tomatentelers
John en Mitch Vermeiren in Meer. Hoe gaan zij in de
praktijk om met hygiënemaatregelen?
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Hygiëne als
enige preventie
maatregel

Bo

Een strikte hygiëne toepassen is een actueel thema bij glastuinders.
In de grondgebonden slateelt is het de enige manier om de insleep en
verspreiding van fusarium te voorkomen. Ook bij vruchtgroenten is het
de enige werkwijze om virussen zoals ToBRFV in de tomatenteelt en
het komkommerbontvirus in de komkommerteelt te voorkomen of in te
perken. Er komt heel wat bij kijken.
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Lien Tyvaert en Karlien Van den Broeck, tuinbouwconsulenten Boerenbond
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edrijfshygiëne vraagt veel aandacht en tijd. Je moet nadenken
over de werkgang van een
‘schoon’ naar een ‘vuil’ gedeelte. Zowel
het personeel als het materiaal dat
wordt ingezet, moet steeds dezelfde
werkrichting volgen. Aparte kledij en
gereedschap kan worden voorzien per
afdeling. Voorwerpen of oppervlakten
die je wil ontsmetten, moeten eerst
grondig worden gereinigd. Hoe schoner het oppervlak dat je gaat ontsmetten, hoe beter de werking. Organisch
materiaal moet zeker en vast worden
verwijderd.

© JAN VAN BAVEL

Maak goede afspraken met je
personeel
Breng je personeel voldoende op de
hoogte waarom de hygiënemaatregelen van belang zijn. Je kan bijvoorbeeld
een fiche voorzien met symptomen van

bepaalde ziekten en hen vragen daar
oog voor te hebben. Je voorziet best ook
(schone) bedrijfskledij en -schoeisel
die het bedrijf niet verlaten. Aan de
toegang tot de werkplaats moeten
medewerkers hun handen schoonmaken, ontsmetten en eventueel handschoenen aantrekken. Bij die toegang
voorzie je best ook een hygiënesluis of
ontsmettingsmat; ook eventuele
bezoekers moeten die dan passeren.

Wat met erfbetreders?
Laat bezoekers eenmalige wegwerpkledij dragen (overschoenen, een overall en handschoenen). Aan de bedrijfsingang en de toegang tot de serres of
werkplaatsen voorzie je best de nodige
instructies betreffende de hygiënemaatregelen in het kader van specifieke plantenziektes. Daarbij horen ook
duidelijke instructies dat het betreden ->

Boer&Tuinder • 4 maart 2021
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“Er bestaan
goede en slechte
plantenvirussen”

rig

ToBRFV
aanpakken

Kris De Jonghe van ILVO-Plant over de wereld
van plantenvirussen

ht

www.lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting, doorklikken
in linkerkolom op ‘Bioveiligheidsmaatregelen op land- en tuinbouwbedrijven’ en ‘tuinbouwbedrijven’

nd

van de serre niet kan zonder aanmelden (vermeld een telefoonnummer).
Als een externe persoon de serre moet
betreden, zoals bij een herstelling of
een controle, dan moet die de opgelegde hygiënemaatregelen respecteren.
Je kan steeds vragen of zijn of haar aanwezigheid op het tuinbouwbedrijf
strikt noodzakelijk is en – in het kader
van een controle – of die niet kan worden beperkt tot de woning en/of het
bureau. Je vindt de generieke richtlijnen voor bezoekers rond bioveiligheidsmaatregelen voor tuinbouwbedrijven op onderstaande website. Meer
info rond de te nemen hygiënemaatregelen voor fusarium in sla en virussen
bij tomaat kan je opvragen bij de proefcentra. n
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In het kader van ToBRFV is het
belangrijk om verdachte planten moleculair te laten testen.
Meer info krijg je bij Evelien
Aussems (evelien.aussems@
proefstation.be) van PSKW of
Rani Mertens (rani.mertens@
proefcentrum.be) van PCH.
Contacteer hen zo snel mogelijk bij een vermoedelijke aantasting, zodat je duidelijkheid
krijgt. Een startende uitbraak
kan in de meeste gevallen
immers nog worden ingeperkt.
ToBRFV is een probleem dat
we met de hele sector op een
transparante manier moeten
aanpakken.

Tijdens de uitbraak van de coronacrisis leerden we hoe preventieve
maatregelen ons (zouden) moeten beschermen tegen het binnen
brengen en verspreiden van menselijke ziekten. In de glastuinbouw
leerden tuinders de voorbije jaren dat preventieve hygiënemaatregelen
de belangrijkste beheersingsmaatregelen zijn om insleep van planten
ziekten te voorkomen. Over plantengezondheid, en meer specifiek over
virussen, hadden we een boeiend gesprek met Kris De Jonghe,
groepsleider Virologie & floëembacteriën bij ILVO-Plant.
Lien Tyvaert en Karlien Van den Broeck, tuinbouwconsulenten Boerenbond
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beperkt aantal waardplanten (vooral
tomaat en paprika, hoewel het ook
werd aangetroffen in zwarte nachtschade en muurganzenvoet) en is er
ook geen insectvector, wat het risico op
verspreiding over langere afstand
enigszins reduceert. In de verspreiding
van het virus over grote afstanden zou
vooral het transport van besmette
planten en zaden een rol spelen. Ook
verspreiding via vruchten van tomaten
en paprika’s vormt een gevaar.”

Hoeveel plantenvirussen bestaan er en
zijn die allemaal schadelijk? Bestaan
er ook varianten?
“Op dit moment zijn er iets meer dan
1500 verschillende plantenvirussen
bekend. Elk daarvan heeft zijn eigen
waardplantenbereik. We delen de
plantenvirussen ook grofweg in twee
grote groepen in, de ‘acute’ en de ‘persistente’ virussen. De laatste groep veroorzaakt geen schade en is onopgemerkt in zijn waardplant aanwezig. Ze
worden overgedragen via zaden en zijn
dus ook terug te vinden in het nageslacht. Ook bij de acute virussen, die ->

en

technologie die dit ook toelaat.
Geavanceerde bio-informatische strategieën laten beter toe om ook nog niet
beschreven virussen op te sporen. Het
zijn daarom dus niet allemaal nieuw
ontstane virussen. Veruit de meeste
nieuw beschreven virussen behoren tot
reeds beschreven groepen en genera,
en daarvan zijn wel al een reeks kenmerken bekend. Denk hierbij aan de
manier waarop ze zich verspreiden
(mechanisch, via vectoren), in welke
richting er naar waardplanten moet
worden gezocht … Zo behoort ToBRFV
tot de tobamovirussen, en toen dit
virus voor het eerst werd beschreven,
werd meteen de link gelegd naar de
uitzonderlijk lange tijd dat dit type
virussen buiten de waardplant kan
overleven. Vandaar ook de terechte
strenge hygiënische protocollen ter
preventie van de verspreiding van dit
type virussen. De lokale verspreiding
van tobamovirussen via contact (tussen planten, maar ook via materialen,
oppervlakten, kledij …) kan immers
bijzonder snel gaan. Gelukkig heeft het
nieuwe ToBRFV-virus maar een

Kris De Jonghe:
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“Momenteel zijn
er iets meer dan
1500 plantenvirussen
bekend.”
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We hadden nooit gedacht dat een virus
dat van een of andere diersoort op de
mens ‘springt’ zo’n gevolgen kon hebben. Vormen plantenvirussen een
risico voor onze gezondheid?
“Plantenvirussen beschikken niet over
structuren die op humane of dierlijke
cellen kunnen binden om een infectie
te initiëren. Er is geen enkel plantenvirus dat in staat is om zich in de menselijke cellen te nestelen, te repliceren en
ons vervolgens ziek te maken. Ook al
krijgen we dagelijks via onze plantaardige voeding massa’s plantenvirussen
binnen, er is geen enkel risico dat we er
ziek van worden.”

ToBRFV kortstondig
aanwezig

© EPPO
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De laatste jaren zijn er frequent virussen in tomaat, komkommer en courgette vastgesteld. Waarom winnen ze
aan belang?
“Het is zeker niet zo dat nieuwe virussen enkel opduiken in tomaat en komkommerachtigen. Een nieuw virus in
tomaat, komkommer of courgette kan
voor onze tuinbouw wel een grote economische impact hebben, en krijgt dus
meer aandacht dan een nieuw virus dat
wordt vastgesteld in kleinere teelten.
Dat er de laatste jaren meer aandacht
gaat naar nieuwe virussen, komt ook
omdat er nu veel meer nieuwe virussen
beschreven worden dankzij nieuwe

ToBRFV aanwezig

Deze recente kaart geeft de verspreiding van het ToBRFV-virus in Europa weer.
In België werd het voor het eerst vastgesteld in de tweede helft van 2020.
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insecten, en dat is ook de belangrijkste
groep, maar ook nematoden, mijten en
schimmels kunnen hier een rol spelen.
Dus ook de bodem of het substraat
moet de nodige aandacht krijgen.”

© ILVO
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Wat is de stand van zaken rond
ToBRFV-uitbraken in Europa?
“In België zijn we met een eerste vaststelling in de tweede helft van 2020
lang gespaard gebleven van een
ToBRFV-uitbraak. Met meldingen in
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
onlangs ook in Frankrijk, en vooral in
Nederland (in 2020 officieel vastgesteld bij 20 telers in acht gemeenten),
kon het bij ons moeilijk nog veel langer
uitblijven. De intensieve handel in
zaden en plantenmateriaal van tomaat
werd in 2020 intensief gemonitord en
getest via officiële controles, zowel bij
ons als in de buurlanden. Dit zorgt
ervoor dat we een goed zicht krijgen op
de verspreiding van het virus. Samen
met de strikte preventieve maatregelen
en nog strengere beheersmaatregelen
bij een vaststelling zouden we toekomstige uitbraken toch binnen de perken
moeten kunnen houden. De officiële
surveys werden in de voorbije twee jaar,
en zullen ook in de komende jaren, verder worden ondersteund via een uitgebreide monitoring in het kader van de
onderzoeksprojecten Seviplant en
Harmstat. Daarnaast wordt via het
project Disvir met een Europees
onderzoeksconsortium ook onderzoek
gedaan om de beheersingsstrategie,
inclusief preventie, verder te optimaliseren.” n

Hoe verspreidt het zich? Vervolgens is
vernietiging (of verwijdering) nodig
van de aangetaste planten, en moeten
de juiste beheersmaatregelen worden
toegepast, zoals aangepaste hygiënemaatregelen, maar ook vectorbeheersing. Bij de beheersing van virusziekten
is dus vooral een goed inzicht in de
verspreidingspatronen noodzakelijk,
om hier dan snel en gericht met een set
aan beheersingsmaatregelen op te
kunnen inspelen.”
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die wél grote schade kunnen berokkenen, is er lang niet altijd economische
schade. Symptoomontwikkeling kan
sterk verschillen tussen de waardplanten onderling, en zelfs tussen diverse
cultivars van dezelfde waardplant.
Bovendien is het ook zo dat, net als nu
sterk in het nieuws is voor Covid-19, er
ook bij plantenvirussen verschillende
varianten kunnen ontstaan van hetzelfde virus. Het type variant kan een
effect hebben op de eventuele symptomen die het induceert op de waardplant, en dus ook op de schade die het
veroorzaakt.”
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Bladsymptomen (opkrullen, epinastie, misvorming) door het Tomato Brown
Rugose Fruit Virus (ToBRFV).
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Hoe kan je plantenvirussen bestrijden
en beheersen?
“Dat is niet zo gemakkelijk. Eens een
virus een plant geïnfecteerd heeft, is
het uiterst moeilijk om het daar weer
uit te krijgen. Dit lukt enkel met heel
speciale technieken zoals thermo- of
chemotherapie, in combinatie met ‘in
vitro’ vermeerdering. In de praktijk – in
onze velden of serres – is dit dus zeker
niet mogelijk. Een beheersing begint
met een goede kennis van de aanwezigheid van het virus. Welk virus is het
juist? Hoeveel planten zijn er aangetast?
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Kan de insleep van nieuwe virussen
voorkomen worden door preventieve
hygiënemaatregelen?
“Die zijn belangrijk, vooral in serreteelten, maar zeker ook niet volledig sluitend. Er zijn immers tal van ingangspoorten waarlangs een virus kan
inslepen, en niet voor alle virussen zijn
die ingangspoorten bekend. De virusvrije status van het uitgangsmateriaal
– zowel zaden als stekmateriaal, knollen, bollen … – is eigenlijk nog een
belangrijker aspect in de preventieve
aanpak. Goed begonnen is immers al
half gewonnen. Vectorbeheersing komt
hier dan zeker ook nog bij. We denken
bij plantenvirussen vaak direct aan

© VIRALZONE

Een vrij virusdeeltje van een tobamo
virus heeft een diameter van ongeveer
18 nanometer en is 300 à 310 nanome
ter lang. Een nanometer komt overeen
met één miljardste meter.

Vlaamse glastuinbouw in cijfers
Cijfers van Statbel 2019
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Situering tomatenteelt in Vlaamse
provincies in 2019

Belangrijkste ziektes in de
3 voornaamste glastuinbouwteelten

11%
© BRON: STATBEL 2019
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areaal (ha) en aantal bedrijven
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1. ToBRFV
2. Pepinomozaïekvirus
3. Clavibacter michiganensis subsp.
Michiganensis
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1. Fusarium
2. Phytophthora cryptogea
3. Bremia lactucae

1. Tomato spotted wilt virus
2. Tobamovirussen
3. Fusarium

West-Vl.

Evolutie van de laatste 20 jaar
in de tomatenteelt
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paprika

13%
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76%

komkommer

39 ha
4%

Oost-Vl.
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Antwerpen

aantal bedrijven

Het aantal telers is sterk gedaald, maar het areaal bleef
vrij stabiel. Daarnaast is de assimilatiebelichting de
laatste jaren bezig aan een opmars, waarbij momenteel
ongeveer 20% van het areaal uitgerust is met assimilatiebelichting.
Bron: De Samber J. (2021) Tomatenteelt in Vlaanderen. Resultaten uit het Landbouwmonitoringsnetwerk 2014-2018, Departement Landbouw en Visserij, Brussel
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Jan Van Bavel
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Lynn, Mitch en John Vermeiren vinden het naleven van strikte hygiëne
maatregelen op hun bedrijf zeer belangrijk.

D

co

e familie Vermeiren baat in de
Noorderkempen diverse
tomatenbedrijven uit. In
Loenhout runnen ouders John en Lia
VW Tuinderijen en in Meer heeft zoon
Mitch de dagelijkse leiding over VW
Maxburg (10 ha) en Meer Fresh Products (13,6 ha). Dochter Lynn is teeltverantwoordelijke bij VW Tuinderijen
en VW Maxburg. “Bij VW Maxburg
telen we dit seizoen voor Tomeco
(groepering van tomatentelers) de ras-
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hoe effectief het daartegen is. “Na de
zomeroogst in 2017 meldden enkele
klanten ons dat ze kleine schimmelsporen op onze tomaten ontdekt hadden”, schetst Mitch de aanleiding tot de
ingebruikname van de installatie. “Uit
een onderzoek bleek dat de schimmeldruk in onze verwerkingsloods te hoog
lag. In de zomer kan de temperatuur er
oplopen tot 30 °C, terwijl je tomaten
best bewaart bij 16 °C. We zochten een
manier om de schimmels af te doden.
In maart 2018 installeerden we een
hogedrukvernevelinstallatie in de serre
om de luchtvochtigheid te verhogen,
omdat we neusrot bij de tomaten vaststelden.” Uiteindelijk kwamen Mitch
en John uit bij het bedrijf MJ-Tech, specialist in hogedruknevelsystemen voor
de tuinbouw. In de zomer van 2018 lieten ze het ventilatie-desinfectiesysteem van het Nederlandse bedrijf, dat
zorgt voor een adequate luchtkwaliteit
in op- en overslagruimten, uittesten in
hun verwerkingsloods. “Voor en na de
behandeling onderzocht Ann Schenk
van het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT)
de schimmelsporenconcentratie in
onze loods”, vervolgt Mitch. Het aantal
bacteriekiemen dat zich in of op een
product bevindt, wordt uitgedrukt in
kolonievormende eenheden (kve of
kiemgetal). “In de buitenlucht bedroeg
die 960 kve/m³, in onze verwerkingsloods 1550 kve/m³ en in onze verpakkingsloods van Tomeco zelfs
8040 kve/m³. Na de verneveling bleek
dat ‘broodschimmels’ zoals rhizopus en
mucor goed werden afgedood. De
waterstofperoxide werkt ook tegen
bacteriën. Twee ventilatoren in de
loods (zie foto) vernevelen de waterstofperoxide met haarfijne druppels
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In een wereld waarin virussen een enorme impact kunnen hebben
– kijk maar naar het coronavirus – is het essentieel om contaminaties
tot een minimum te beperken. Met de vernevelinstallatie met
waterstofperoxide op hun tomatenbedrijf VW Maxburg was de familie
Vermeiren een pionier in Vlaanderen. De installatie werkt prima tegen
schimmels en bacteriën en pakt ook virussen aan. Samen met andere
hygiënemaatregelen houdt het bedrijf plantenziektes, bacteriën en
virussen zo veel mogelijk buiten.

nd

Vernevelinstallatie bestrijdt
schimmels en bacteriën

sen Sweetest Queen (zoete trostomaatjes, 5 ha), Cuisinesse (middelgrove trostomaat, 3 ha) en Coeur de
Boeuf (2 ha)”, vertelt Mitch.

Efficiënte schimmelafdoding
VW Maxburg was het eerste Vlaamse
tomatenbedrijf dat een vernevelinstallatie met waterstofperoxide in gebruik
nam. Waterstofperoxide doodt schimmels af. Het zou ook virussen afdoden,
maar verder onderzoek moet uitwijzen

Uitgebreid hygiëneprotocol

nd
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De vernevelinstallatie met waterstofperoxide
doodt broodschimmels zoals rhizopus en
mucor af.

© JAN VAN BAVEL
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Verder heeft VW Maxburg een uitgebreid hygiëneprotocol voor het personeel en erfbetreders. “Het start aan de
buitendeur van ons bedrijf, waar we
iedereen via een affiche aan het raam
vragen om de schoenen via een desinfectiemat te ontsmetten. Onze personeelsleden trekken elke dag andere
bedrijfskledij aan, die ’s avonds gewassen wordt. We werken met een tweekleurensysteem: op maandag dragen
ze een blauw T-shirt, op dinsdag een
rood en op woensdag weer een blauw.
Zo pik je ‘overtreders’ er meteen uit. En
de schoenen die ze dragen, zijn alleen
voor op het bedrijf. Nieuwe personeelsleden tonen we eerst een presentatie rond hygiënemaatregelen. Voor
iemand onze serres betreedt, moet die
door de desinfectiesluis, waarbij handen en schoenen worden ontsmet. Om
de tomaten te oogsten, gebruikt ons
personeel een knipschaartje dat ze
eerst moeten ontsmetten. Onze elek-
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In de zomer van 2020 voerde Ann
Schenk een luchtanalyse op het bedrijf
uit om de schimmeldruk verder te
onderzoeken. “In de serres viel de
belasting mee”, zegt Ann. “De hoogste
besmetting vonden we in de verpakkingsloods, vooral in het deel waar de
tomaten gestockeerd staan. De pruimtomaten dragen hier geen kroontje
meer, waardoor infecties gemakkelijker
verlopen. Opvallend was dat er op net
binnengekomen kisten veel sporen van
mucor en rhizopus zaten. Ook de sorteerbanden en verpakkingslijn waren
redelijk belast. In het algemeen hielp
een hogere ventilatiegraad niet echt
om de druk te verlagen.”
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Luchtanalyse

trische oogstkarren zijn ingepakt met
een stevige, afwasbare folie, die de kleren beschermt tegen wrijvingscontact
met de planten. De ontsmetting tijdens
de gewaswerkzaamheden gebeurt van
mat tot mat; concreet betekent dat om
de zeven à acht planten. Als het
ToBRFV-virus hier zou binnendringen,
zouden we die ontsmetting tussen elke
plant moeten toepassen.” Sinds de druk
van het beruchte virus toenam, werden
de hygiënemaatregelen op het bedrijf
opgeschaald. “We werken alsof het
virus al op ons bedrijf aanwezig is, zo
zijn we er beter op voorbereid”, zegt
Lynn. “We werken maximaal met het
principe van geïntegreerde bestrijding
van plagen en ziekten. Om plagen
onder controle te houden, zetten we
roofwantsen en sluipwespen in. We
voorzien ook tripsvangplaten, gele
vanglinten, feromoonverwarring en
vanglampen die de motjes vangen.
Chemische gewasbescherming passen
we enkel indien nodig toe.” In het begin
van de teelt liet het bedrijf zijn planten
via een spuitoplossing van DCM
inkruisen met een niet-agressieve
variant van het pepinomozaïekvirus en
resistente rassen tegen het bronsvlekkenvirus, dat door tripsen wordt veroorzaakt. “Teeltwissels duren nog
steeds even lang als vroeger”, stelt
Mitch. “Maar tijdens de twee weken
leegstand letten we veel meer op
details. We vernieuwen telkens de
plastic folie en verwijderen alle plantenresten van de vorige teelt. We passen ook vele preventieve bespuitingen
met ontsmettingsproducten toe. We
werken nu aan een protocol waarbij we
de werkzaamheden (planten laten zakken, indraaien, dieven en snoeien) door
eenzelfde persoon laten uitvoeren, om
zo de kans op verspreiding van virussen nog verder te minimaliseren. Nu
worden die apart gedaan, waardoor
wekelijks meerdere personen de planten behandelen. Ook binnen Tomeco
scherpen we onze hygiëneprotocollen
voortdurend aan.” n

Bo

een uur tijdens de nacht”, legt Mitch
uit. “Momenteel doen we dat nog maar
één keer per week, maar naar de zomer
zullen we dat frequenter toepassen om
de schimmeldruk ook dan onder controle te houden.”

De karren voor gewasbehandelingen zijn
voorzien van een folie die de kleren beschermt
tegen wrijvingscontact met de planten.

“Onze hygiënemaatregelen
zijn opgeschaald alsof
het ToBRFV-virus hier al
aanwezig is.”
Boer&Tuinder • 4 maart 2021
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