TRV vraagt veel van
vasteplantenteler
Zeventig procent van het aantal keuropmerkingen over virus in vaste planten gaat bij
Naktuinbouw over Tabaksratelvirus (TRV). Een partij schoon opkweken is steeds lastiger, zo
ervaren Harry van Dongen en Huub van Dam van Vernooy Plants uit De Zilk. Zij doen er alles
aan, maar de gereedschapskist wordt wel steeds leger, aldus Van Dongen.
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H

et is geen beeld dat bloembollentelers zullen hebben bij hun
collega’s die vaste planten telen:
regelmatig ziekzoeken op het
veld. En toch is dat sinds een paar jaar een
steeds vaker voorkomende activiteit bij
vasteplantentelers. Vooral als ze gewassen
telen, zoals Hosta, Paeonia (pioen), Anemone of Astilbe. “Dat is voor sommige kwekers echt wennen”, aldus keurmeester Leo
van Leeuwen van Naktuinbouw. “De ene
teler pakt dat sneller op dan de andere.”
Van Leeuwen ziet al een paar jaar in een
aantal soorten vaste planten tabaksratelvirus toenemen. Naktuinbouw keurt hier
visueel op. “Steeds vaker kom ik partijen
tegen waar meer dan één of enkele pro-

centen TRV in zit. We toetsen daar niet op,
maar keuren alleen visueel. In een aantal
geslachten is dat beeld goed te zien. Wel
hangt het af van de omstandigheden. Er
waren een paar droge, hete zomers, waardoor er stressomstandigheden ontstaan
in een gewas. Dan toont een virus eerder
dan bij het weer wat we nu in mei hebben:
koel met regelmatig neerslag. Ook het
soort vaste plant speelt mee. Een pioenroos maakt vanaf de bloei niet veel nieuw
blad meer, waardoor je de symptomen van
TRV gedurende een aantal maanden goed
kunt monitoren. Een Hosta daarentegen
blijft doorgroeien. In het nieuwe blad zie
je de virusbeelden soms minder goed dan
in het oude blad.”

Wat de ondernemer met de keuringsresultaten doet, is aan hemzelf, aldus Van
Leeuwen. “Als hij teeltmateriaal in het
handelsverkeer wil brengen, dan geldt
binnen de EU een ‘zo goed als vrij’-restrictie (1 procent, red.) voor TRV. Buiten de EU
kan een nultolerantie gelden. Het is maar
net waarvoor de teler zijn planten teelt.”

DE HELE WERELD
Directeur Harry van Dongen en bedrijfsleider Huub van Dam van Vernooy Plants
in De Zilk herkennen de ervaringen van
Leo van Leeuwen zeer goed. Het bedrijf

Harry van Dongen (r) en Huub van
Dam: “De gereedschapskist wordt voor
ons steeds leger als het gaat om het
percentage TRV in Hosta en pioenroos
laag te houden.”
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TRV in hosta (bovenste
foto) en pioen.

is gespecialiseerd in Hosta en pioenroos,
twee gewassen die vatbaar zijn voor TRV.
“Wij verkopen in principe aan iedereen
die bij ons wil kopen. Als de klant eisen
stelt aan TRV, dan kijken we wat haalbaar
is. Als een importerend land die eisen
stelt, doen we dat ook. Alleen kunnen we
geen virusvrije partijen garanderen als het
gaat om TRV. Een nul kan ik niet beloven.
Wat hier in ons klimaat visueel vrij is, kan
in een ander klimaat onder andere teeltomstandigheden een ander beeld geven”,
aldus Van Dongen.

ALLES TELT MEE
Vernooy Plants doet er alles aan om de
kans op een besmetting met TRV tot een
minimum te beperken. Dat begint voor
bedrijfsleider Huub van Dam al met de
perceelskeuze. “Als we een perceel willen
huren, dan laten we dat eerst bemonsteren op aaltjes, en dan met name op
Trichodorus, Meloidogyne hapla en
Pratylenchus. Percelen helemaal zonder
zijn er steeds minder, zeker in de Bloembollenstreek. Aan ons om te bepalen aan
de hand van de uitslag wat we acceptabel vinden. Daarnaast gaan we met de
verhuurder na wat de voorvrucht was.
Voorjaarsbloeiende bollen als tulp en
hyacint zijn prima, dahlia geeft meer kans
op wortelknobbelaaltje. Een nevenvoordeel van voorjaarsbloeiende bollen is dat
de eigenaar er nog een groenbemester na
kan telen. Ook daarover overleggen we
met de eigenaar. Bijvoorbeeld bladrammenas dringt de infectiedruk van TRV
terug, maar een andere keer valt de keuze
op Japanse haver, waardoor de populatie
wortellesiaaltjes afneemt. Voordeel van
Japanse haver is dat een goede bestrijding
van wortelonkruiden als distels en akkerkers mogelijk is.”
En wat dat onkruid betreft: ook daar kijkt
Van Dam naar bij de verhuurder. Een
schoon perceel is essentieel voor de teelt
van vaste planten. “Het is elk jaar weer
een puzzel om geschikte onkruidvrije
percelen te vinden.”

SCHOON STARTEN
Vernooy Plants doet er zelf ook veel aan
om de kans op TRV tot een minimum te
beperken, aldus Van Dongen. “We proberen zo schoon als mogelijk is te starten
met de teelt. We bekijken per partij hoe de
TRV-situatie is. Dat is een hele klus, want
we telen zo’n 80 verschillende Hosta’s en
120 verschillende pioenrozen.”
Een partij vervangen valt niet altijd mee.
“Bij Hosta is dat gemakkelijker dan bij

pioen, omdat Hosta via weefselkweek kan
worden vermeerderd. Maar regelmatig
je partijen Hosta verversen is niet aan de
orde, want dat is een kostbare aangelegenheid. Voor pioenrozen is nog geen gangbare vorm van weefselkweek beschikbaar.
Vermeerdering doen we door planten te
delen. Als er te veel ratelvirus in zit, dan
kan er een moment komen dat je van
zo’n partij afscheid moet nemen of moet
besluiten om de opbrengst niet naar derde
landen te exporteren.”
Zodra de gewassen boven de grond
komen, starten de medewerkers met
het ziekzoeken. Van Dam: “Dat doen we
regelmatig. We beginnen met de pioenen
en gaan daarna ook in Hosta aan de slag.
Ziekzoeken doen we intensief. Ook dat
helpt om onze partijen zo gezond mogelijk houden. En we zijn heel precies op
onkruid. Zodra het kan, voeren we een
onkruidbestrijding uit.”
Juist die handeling baart Van Dongen veel
zorgen. “Wat ik bij de onkruidbestrijding
zie, is dat het middelenpakket alleen maar
slinkt. Er komt maar af en toe een middel
bij. Tegelijkertijd leggen derde landen ons
wel steeds strengere eisen op, bijvoorbeeld
als het gaat om TRV. Topsport bedrijven
met een steeds legere gereedschapskist is
een hele toer. Milieuvriendelijke alternatieven zijn er niet. Als het zo doorgaat,
dan wordt het weer handwerk.”

Tabaksratelvirus
Niet alleen in bloembollen maar ook in vaste planten is tabaksratelvirus (TRV) een schadelijk virus.
Waar veel andere virussen worden overgebracht
door insecten, zijn het hier trichodoride aaltjes die
het virus overdragen van de ene naar de andere plant.
Dat maakt de aanpak veel lastiger, omdat er tegen
trichodoride aaltjes maar weinig bestrijdingsmogelijkheden zijn. Extra complicerende factor is dat TRV
veel waardplanten heeft, waaronder tal van onkruiden. Trichodoride aaltjes prikken waardplanten aan
die besmet zijn met TRV en verspreiden op die manier
het virus onder de vaste planten. Op de website van
Naktuinbouw is een flyer te vinden over tabaksratelvirus in vaste planten. Ook is er een informatiemap
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