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Over bodemvirussen
De bodemvirussen: arabis-mozaïekvirus, latent
aardbeikringvlekkenvirus, frambozenkringvlekkenvirus,
tabaksratelvirus, tomatenzwart-kringvirus en
tomatenkring-vlekkenvirus worden door nematoden
overgedragen en ze infecteren rode bessenplanten.

Recente infecties van deze groep van virussen geven vaak
symptomen (Tabel 1), maar ze geven geen symptomen
(meer) als deze al langer in de plant aanwezig zijn. Grote
uitbraken van deze virussen leiden tot grote economische
verliezen.
Beheersing van bodemvirussen
Deze zes virussen worden bestreden door:
I. Virusvrije struiken te kweken,
II. geïnfecteerde struiken te verwijderen, en
III. de nematoden te beheersen.
• Het meeste uitgangsmaterialen van fruitgewassen
worden standaard getoetst op deze virussen.
• Als u een symptomatische struik of plant waarneemt,
stuur deze dan zo snel mogelijk voor diagnose of
verwijder en vernietig deze struik.
• Als de struiken zijn geïnfecteerd, is er geen remedie
tegen.

Arabis-mozaïekvirus symptomen op een druivenblad.
Foto bron: https://alchetron.com/Arabis-mosaic-virus.

Tabel 1. Bodemvirussen van rode bes

Overdracht van
bodemvirussen
Deze zes bodemvirussen worden ook mechanisch
overgedragen via wonden, enten en vegetatieve
vermeerdering, en er werd gemeld dat ze zaad en
stuifmeel overdraagbaar zijn bij andere klein
fruitsoorten, zoals frambozen.
Tabaksratelvirus wordt overgedragen door
nematodensoorten van Trichodorus en Paratrichodorus.
De andere vijf virussen worden overgedragen door
nematodensoorten uit de familie Longidoridae:
Longidorus spp., Paralongidorus spp. en Xiphinema spp.
Nematodensoorten uit de familie Longidoridae
veroorzaken ook directe schade aan planten, en zijn
daarnaast dus verspreiders van plantenvirussen.

Ziekte
Mozaïek van
aardbei, gele
dwerg van
framboos
Latente
kringvlekken
van aardbei
Lepelbladziekte,
ringvlek-ziekte
van rodebessen

Virus
Arabismozaïekvirus

Latent
aardbeikringvlekkenvirus
Frambozenkringvlekkenvirus

Amerikaans
bessenmozaïek,
ringvlek van biet
Bladpatroon van
rode bes
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▪ Onvolgroeide planten
▪ Mozaïek symptomen en
chlorotische vlekken
▪ Afsterven van planten
▪ Pas geplante struiken
zijn symptoomloos tot
het tweede jaar van
aanplant
▪ Geelachtig mozaïek

Zwarte ring van Tomatenzwarttomaat,
kringvirus
kringvlekken
van sla, gele
nerf van selderij

Tomatenkringvlekkenvirus symptomen op rode bessen bladeren
Foto bron: USDA. Link: https://www.thedailygarden.us/garden-word-of-the-day/tomato-ringspot

Symptomen
▪ Soms symptoomloos

Tomatenkringvlekkenvirus
Tabaksratelvirus

▪ Lepelbladsymptomen en
bladvervorming
▪ Symptoomloos
▪ Mozaïek en vlekken
▪ Chlorotische
ringvlekken
▪ Bladvervorming en
vervorming
▪ Mozaïek

▪ Eikenbladpatronen in
nieuwe bladeren
▪ Lichtgroen mozaïek
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Conclusies/adviezen
• Latent aardbeikringvlekkenvirus, frambozenkringvlekkenvirus en tomatenzwartkringvirus zijn in
Nederland beperkt verspreid, terwijl arabismozaïekvirus wijdverbreid is. Verder zijn de
nematoden, die de planten met deze
bodemvirussen besmetten, ook in Nederland
aanwezig. De aanwezigheid van Tabaksratelvirus
en de nematoden die de planten met dit virus
besmetten zijn in Nederland waargenomen, maar
er zijn geen rapporten gevonden over de
verspreiding ervan in rode bessenteelten. De
verspreiding van tomatenkringvlekkenvirus in
Nederland is beperkt tot het voorkomen van
vegetatief vermeerderde geïnfecteerde planten en
wordt niet overgedragen op andere
plantensoorten. Dit komt door de afwezigheid van
de nematode, X. americanum sensu lato, die de
planten met dit virus besmet.
• Gelukkig zijn deze bodemvirussen van zeer weinig
economisch belang.
• Zodra de struiken zijn geïnfecteerd, is er geen
remedie tegen.
• De bodemvirussen worden bestreden door
virusvrije struiken te kweken, geïnfecteerde
struiken te verwijderen en de nematoden te
beheersen.

Foto’s bronnen: Linkerkant: Plant Protection
Service, Wageningen (NL) via EPPO. Link:
https://gd.eppo.int/taxon/SLRSV0/photos.

Frambozen-kringvlekkenvirus symptomen op bladeren van
rode bes

Rechterkant: van der Meer (1987a). USDA.
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