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Symptomen van dwergvergeling in het voorjaar.
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Hoe sterk is dwerg
vergelingsvirusresistentie?
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Dat er genetische resistentie voor dwergvergelingsvirus was bij gerst,
was al enkele decennia bekend. Maar het probleem werd vooral
preventief aangepakt met insecticiden. Recent kwam daar
noodgedwongen verandering in. Bij UGent bekeek men hoe sterk de
bestaande tolerantiegenen zijn.
Renik Van den Eynde, Laura De Keukelaere, Thomas Van Leeuwen; Geert Haesaert, UGent
en Lieven Devlies, Limagrain

Een korte geschiedenis
Op de boerderij van de Davis Universiteit in Californië (VS) kleurden midden
april 1951 plots alle gerstpercelen geel.
Al snel kwamen er berichten uit de
omliggende regio’s, waar de velden ook
binnen een week geel kleurden en de
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planten bovendien dwerggroei vertoonden. Later bleek dat ook tarwe en
haver werden aangetast. Eerst dacht
men nog aan omgevingsstress of een
nutriëntentekort, maar dat werd al snel
uitgesloten. Er waren dat jaar wel
opvallend meer bladluizen aanwezig in

de granen, maar niet in die mate dat de
symptomen afkomstig zouden kunnen
zijn van directe zuigschade. Verder
onderzoek was dus nodig. Datzelfde
jaar nog, publiceerden de onderzoekers
J.W. Oswald en B. Houston hun onderzoek, waarbij ze bevestigden dat het
ging om een nieuw soort virus dat
werd overgedragen door bladluizen.
Men doopte het virus Barley Yellow
Dwarf Virus (BYDV) en in het Nederlands werd dit het gerstvergelingsvirus
of dwergvergelingsvirus.
Nu de oorzaak van de vastgestelde
symptomen en opbrengstderving
bekend was, kon men op zoek gaan
naar oplossingen. Al van bij de ontdek-

Teelttechniek
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van een bescherming tegen dwergvergeling. Dit systemisch insecticide
wordt vanaf het zaad opgenomen en
circuleert doorheen de plant. Wanneer
een bladluis de plant aanprikt, sterft
deze daarna snel en wordt de verspreiding van het virus een halt toegeroepen. Zo kon van elk gevoelig ras alsnog
een ‘resistent’ ras gemaakt worden. Bijgevolg was er jarenlang niet echt een
stimulans om resistente rassen te veredelen en op de markt te brengen. Dat
veranderde in 2013, toen het EFSA met
een verslag kwam waarin het effect van

Universiteit Gent bekeek in het kader
van een project samen met Inagro en
PIBO hoe het dwergvergelingsvirus
zich gedraagt in planten met de verschillende resistentiegenen. Zo werd
een gevoelig ras vergeleken met een ras
met Ryd2, een ras met Ryd3 en een ras
met Ryd2 en Ryd3 samen. De planten
werden besmet met het virus en op
vaste tijdstippen na de besmetting
werd in het labo bepaald hoeveel virusdeeltjes er in de plant aanwezig waren.
Figuur 1 toont hiervan de resultaten.
Na de besmetting zien we een stijging
van het aantal virusdeeltjes bij alle rassen: het virus vermenigvuldigt zich in ->

Vernieuwde interesse in
resistentie
Lange tijd vormde een zaaizaadbehandeling met neonicotinoïden de basis

© FOTO’S: UGENT
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In 1955 werd voor het eerst resistentie
beschreven in het zomergerstras Rojo.
Deze bleek echter moeilijk overdraagbaar te zijn naar andere rassen en
bovendien niet erg veel resistentie te
bieden. Pas in 1964 werd opnieuw een
resistent ras gevonden. In Ethiopië
waren er namelijk enkele landrassen
die resistentie vertoonden tegenover
dwergvergeling. Het verantwoordelijke
resistentiegen werd later geïdentificeerd en Ryd2 genoemd. Het is dit gen
dat ook vandaag nog in de meeste
resistente rassen aanwezig is. In 2004
werd nog een ander gen (Ryd3) gevonden, eveneens in een Ethiopisch landras. Ook dit gen wordt vandaag meer
en meer ingekruist in commerciële
rassen. Men probeert overigens Ryd2
en Ryd3 ook samen in te kruisen. Voorlopig gebeurt dit met weinig succes,
althans voor de in onze regio geteelde
meerrijige rassen. Men verwacht in de
toekomst wel vooruitgang.

Nieuw onderzoek

er

Zoektocht naar resistentie

neonicotinoïden op bijen en andere
bestuivers aan de kaak werd gesteld.
Als gevolg daarvan kwam er vanaf 2019
een verbod op het gebruik van neonicotinoïden als zaaizaadbehandeling in
granen. Daardoor is de interesse in de
veredeling van resistente rassen en
onderzoek naar nieuwe resistentiegenen de laatste jaren toegenomen. Dat
merken we de laatste jaren ook aan het
stijgend aantal nieuwe rassen met
resistentie. Wellicht gaan we naar een
markt waarbij elk ras minstens één
resistentiegen heeft.

Luizen, zoals vogelkersluis (Rhopalosiphum padi, hier een volwassen
exemplaar met een aantal nymphen)
brengen het vergelingsvirus over van
zieke naar gezonde planten.

Bo

king van het virus was het duidelijk dat
bladluizen verantwoordelijk waren
voor de overdracht ervan en hiermee
was ineens ook een mogelijke oplossing gevonden. Een virus is namelijk
moeilijk te bestrijden – dat weten we
anno 2021 maar al te goed – maar
bladluizen, daar wisten ze zelfs in 1951
al raad mee. Door ze te bestrijden met
insecticiden werd ook het virus de kop
ingedrukt. In de loop der tijd werden
heel wat insecticiden ontwikkeld voor
gebruik in granen, waarvan de belangrijkste tegenwoordig de pyrethroïden
zijn. Daarnaast werd ook het effect van
de teelttechniek al snel duidelijk, waarbij het later zaaien wellicht het meest
bekend en effectief is. Ten slotte werd
ook al snel gezocht naar gerstrassen die
resistent zijn.

Ook de grote graanluis (Sitobion avenae) is een vector (overbrenger) van het
dwergvergelingsvirus. Links een gevleugeld en rechts een volwassen ongevleugeld
exemplaar.
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Kweker

Mandataris

Coccinel

Secobra

SCAM

KWS Joyau

KWS-Momont

Jorion Philip-Seeds

KWS Exquis

KWS-Momont

Jorion Philip-Seeds

KWS Feeris

KWS-Momont

Jorion Philip-Seeds

LG Zebra

Limagrain

Actura/Phytosystem

LG Zeta

Limagrain

Aveve seeds

LG Zodiac

Limagrain

Rigaux
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Ras

LG Zoro

Limagrain

SCAM

Paradies

DSV

Rigaux

Sensation

DSV

Aveve seeds

Zaai ook tolerante rassen
niet te vroeg. Ze kunnen een
besmettingsbron zijn voor
andere graanpercelen.
28
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Tabel 1. Een overzicht van de
tolerante rassen die momenteel op
de Belgische markt beschikbaar zijn

er

Een lichte aantasting met het dwergver
gelingsvirus kan je in juni merken aan kleine
valplekken in het gewas, waar planten achterbleven of afgestorven zijn.

de plant. Naar het einde toe stagneert
de hoeveelheid virus of daalt deze zelfs
in een aantal gevallen. Bij de laatste
telling zien we dat het gevoelige ras
(zonder resistentiegenen) het grootste
aantal virusdeeltjes bevat. Opvallend is
dat het ras met het Ryd2-gen slechts
een iets lagere virushoeveelheid in zich
heeft dan het gevoelige ras. Dit is de
reden waarom men dit eigenlijk een
tolerantiegen noemt. Het virus kan wel
vermenigvuldigen, maar de plant zal
geen of minder symptomen vertonen.
In planten met een echt resistentiegen
wordt de vermenigvuldiging van het
virus verhinderd. Het ras met het
Ryd3-gen vertoont ook nog relatief
veel virusdeeltjes, zij het minder dan
het ras met het Ryd2-gen. Het is pas
wanneer het Ryd2- en het Ryd3-gen
gecombineerd worden, dat men een
sterk effect krijgt op de hoeveelheid
virusdeeltjes. Hoewel het niet gemakkelijk is om die twee genen samen in
een ras te krijgen en bovendien ook
andere goede eigenschappen te behouden, loont het dus toch de moeite. Voor
de huidige ‘resistente’ rassen op de
markt, die dus meestal het Ryd2-gen
hebben, raadt Universiteit Gent aan
deze niet vroeger te zaaien dan gevoelige rassen. Zo zal men normaal gezien
zelden in de problemen komen met
dwergvergeling en is een bladluisbe-
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Figuur 1. Het verloop van de hoeveelheid virusdeeltjes bij
verschillende rassen na de besmetting met het virus
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handeling in de meeste gevallen overbodig. Een tweede reden waarom men
deze rassen beter niet extra vroeg zaait
is dat deze rassen nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid virus in zich kunnen dragen, hoewel ze er zelf geen last
van hebben - zoals uit de resultaten
van dit onderzoek blijkt. Bij een vroege
zaai kunnen deze rassen mogelijk een
bron vormen van dwergvergeling voor
omliggende percelen met gevoelige
rassen of zelfs voor vroeg gezaaide
tarwe. Tabel 1 geeft een overzicht van
een aantal tolerante rassen op de Belgische markt. Hoewel veredelaars
meestal geen informatie geven over de
resistentiegenen, kan men ervan uitgaan dat dit allemaal rassen zijn met
het Ryd2-gen.
Meer recent werd er nog een vierde gen
gevonden in Hordeum bulbosum, een aan
gerst verwante plantensoort. Dit gen
zou werkelijk resistentie kunnen bieden
en hier wordt nu volop mee geëxperimenteerd door verschillende veredelaars. Doordat dit gen ingekruist moet
worden vanuit een andere plantensoort, gaat dit niet zonder slag of stoot.
Maar we mogen de komende jaren heel
wat vooruitgang verwachten. n
Meer informatie rond de bestrijding van graanbladluizen en dwergvergeling kan je vinden op www.lcg.be.

