Middelenstrategie

Aanpak virus:
wat is acceptabel?
Een handjevol middelen, strenge eisen van afnemers, schaalvergroting. Die
ingrediënten maken de toekomst van de virusbestrijding niet gemakkelijk. Elke
ondernemer zal zelf per gewas moeten nagaan wat acceptabel is.
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fgelopen voorjaar kreeg menig tulpenteler een
teleurstelling weg te werken. De BKD-uitslagen van
de veldkeuring waren niet erg bemoedigend. Maar
al te vaak was het percentage TBV of TVX beduidend hoger dan vorig jaar. En dat terwĳl de teler er alles
aan had gedaan. Weg export naar Azië, weg de hoop op een
mooie, gezonde kraam tulpen. De komende jaren zal virus
onderwerp van gesprek en reden tot zorg blĳven, zo blĳkt
uit de resultaten van de expertmeeting over virus, die afgelopen winter werd gehouden en tot stand kwam op initiatief
van het Sectorplatform Bloembollen.

WAAR VANDAAN?
Virus in bloembollen is een veelkoppig monster. Alleen al
de manier waarop virussen in een gewas terecht kunnen
komen, is complex. Bladluizen brengen TBV en LSV op
non-persistente wĳze over, aaltjes en bodemschimmels
kunnen TRV en Augustaziek overbrengen, tulpengalmĳt
brengt TVX over en van PlAMV weten we dat het ook zonder
vectoren van de ene naar de andere lelie kan overgaan.
Waar begin je als je virus wilt aanpakken? Bouwplan noteren en per gewas nagaan wat de virussituatie is. Daarna
vaststellen welke eisen afnemers aan de leverbare bollen
stellen. Het maakt namelĳk nogal uit of ze bestemd zĳn
voor bloementeelt in Aziatische landen, voor de droogverkoop in de EU of de binnenlandse broeierĳ, althans als het
om tulp gaat. Want bĳ lelie wil de broeier graag ook partĳen
die vrĳ zĳn van PlAMV. Bedenk daarbĳ wel dat het telen van
partĳen met veel virus sowieso niet wenselĳk is, omdat dit
niet alleen voor minder opbrengst zorgt, maar ook nog eens
een gevaar voor de omgeving betekent als het om TBV en
LSV gaat. Je zou maar de buurman zĳn.
Aanscherpen van de normen is een optie, die onder meer
door de productgroepen van de KAVB wordt bekeken. Onlangs besloot het bestuur van de KAVB-productgroep Tulp
geen aanleiding te zien om de virusnormen van TBV en TVX
in tulp aan te scherpen.

gelden. Zo mag Movento alleen na de bloei en Teppeki met
een interval van 21 dagen worden gebruikt. En bĳ Sumicidin
Super en Karate Zeon zorgt het verbod op stapeling ervoor
dat dit middel maar eens per week inzetbaar is. In voorjaren
met veel zon kan dat net te lang zĳn.
Bĳ tulp is minerale olie een alternatief dat weer in onderzoek ligt. In 2014 werd al gemeld door onderzoeker Martin
van Dam dat vooral de combinatie van een pyrethroïde en
minerale olie zorgde voor een goede luisbestrĳding, waardoor het viruspercentage sterk afnam. Wel werd daarbĳ aangetekend dat sprake kan zĳn van opbrengstderving. De kans
hierop nam af bĳ spuiten tegen de avond en bewolkt weer.
Binnen de PPS Verspreiding van Virussen ligt minerale olie
opnieuw in onderzoek, omdat Sumicidin Super minder
vaak ingezet kan gaan worden. Ook nu is sprake van een
flinke afname van virus. Afgelopen jaar was sprake van 2%
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opbrengstderving. Nagegaan wordt in hoeverre luizendoders en pyrethroïden iets toevoegen aan de bespuiting met
minerale olie.
Naar andere olieproducten, zoals muntolie en brandnetelolie vindt de komende jaren onderzoek plaats. Deze hebben
overigens deels een andere werking.

ANDERE WEGEN
Voor de korte termĳn zĳn er niet veel andere alternatieven.
Bĳ lelie werkt starten met virusvrĳ materiaal goed. In andere gewassen is dat veel lastiger vanwege het cyclische karakter dat is gebaseerd op plantgoed dat uit leverbaar komt. Pas
op de lange termĳn kan uit de onderzoeksprojecten waarbĳ
een systeemsprong centraal staat een andere teeltwĳze
komen die is gebaseerd op lineaire productie.
Bedrĳfshygiëne is belangrĳk. Dat vraagt van de ondernemer
wel een kritische benadering van alle processen die bĳ elk
gewas plaatsvinden. Een aantal virussen verspreidt zich
namelĳk via mechanische beschadiging. Die kans beperken
is niet eenvoudig. Daarnaast zĳn er onkruiden die een rol
spelen als waardplant. Ook die aanpakken hoort bĳ het
onderwerp bedrĳfshygiëne.
Bodemgebonden virusverspreiders zĳn aan te pakken met
een gewasrotatie die daarop is gebaseerd. Hoe ruimer en
gevarieerder de vruchtwisseling, hoe beter. Aandachtspunt
is wel de inzet van groenbemesters. Sommige kunnen de
verspreiding van aaltjes die virussen overbrengen juist
stimuleren.
Onderzoek vindt plaats welk effect ECA-water heeft op het
doden van virussen in het proceswater.

ANDERE GEWASSEN
De komende jaren start onderzoek naar andere gewassen,
die een rol kunnen spelen in de aanpak van luizen. Zo zet
Wilbert Mans vanuit de PPS Functionele agrobiodiversiteit
akkerranden in om na te gaan of hĳ zonder pyrethroïden
lelies kan telen. In het teeltplan van de Boerderĳ van de
Toekomst van WUR in Lelystad liggen tulpen in een teelt-

plan voor strokenteelt. Verder wordt nagegaan of gerst een
aantrekkelĳke tussenteelt is, omdat luizen graag op gerst
af komen. Na een keer of tien prikken zĳn ze de non-persistente virussen wel kwĳt.
Ten slotte is het een optie om na te gaan of er verschil is
in vatbaarheid van cultivars voor virussen die door luizen
worden overgedragen. Onderzoek uit 1993 door het Milieuplatform Bloembollensector toonde al aan dat in lelie,
krokus en narcis er verschil in vatbaarheid was. In datzelfde
jaar stelde de BKD een lĳst samen over de vatbaarheid van
het tulpensortiment voor tulpenmozaïekvirus. Dat biedt perspectief voor de veredeling. Wat tulp betreft, is door WUR
in samenwerking met de coöperatie Ecotulips gewerkt aan
tulpen met meervoudige resistentie, waaronder tegen TBV.
Daarnaast is door veredelaar Ĳsbrand de Jong de tulp ‘Novi
Sun’ geïntroduceerd, die resistent is tegen TBV en TVX. Hiervan staat inmiddels ruim 50 ha.
Veredelaars hopen op de mogelĳkheid om de Crispr-Castechniek te mogen gaan inzetten, waarmee het aanmerkelĳk
gemakkelĳker wordt om resistentie tegen virussen in te
bouwen. Dit zal echter wel een proces van vele jaren vergen.

BLIEP, ZIEK
Een ander facet van de aanpak van virus betreft het ziekzoeken. Door de schaalvergroting in met name de tulpenteelt is
het steeds lastiger om alle tulpen meermalen in het voorjaar
te controleren op zichtbaar virus. Daarnaast is het vinden
van voldoende deskundig personeel ook ingewikkeld. Binnen
de PPS Bollenrevolutie 4.0 ligt een proef met een ziekzoekrobot, die vorig jaar voor het eerst heeft gewerkt. Door het
maken van duizenden foto’s vindt ‘deep learning’ plaats,
waarbĳ de robot steeds beter in staat is viruszieke planten te
verwĳderen. Smit Constructies heeft in samenwerking met
H2L Robotics en zes tulpenteeltbedrĳven een selectierobot
ontwikkeld, die afgelopen voorjaar voor het eerst is getest.
Ook deze werkt met deep learning.
De aanpak van virus is nu al complex, en dat zal het voorlopig ook blĳven.
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