Dit artikel is het tweede in een serie van drie
over de PPS Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen. Dit vierjarig project is gestart in
2018 en is recent geëindigd. Het onderzoek
is uitgevoerd door onderzoekers van WUR
(Ineke Stijger en Martin Verbeek), BKD (Iris
Stulemeijer) en Vertify (Frank Kreuk) met
financiering van de Topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen, Royal Anthos, KAVB,
CNB, BKD, Hobaho by Dümmen Orange en
Select Plant Hosta. In de volgende editie van
Greenity het derde deel van dit drieluik met
de titel: Spelen potexvirussen verstoppertje
in tulp en lelie?

Het nemen van watermonsters uit sloten rond perceel met tulpen (foto: Vertify).

Potexvirussen volgen in
water, grond en bollen
Inundatie of biofertigatie helpen niet tegen TVX. De virussen
PlAMV en TVX verspreiden zich onder meer via onkruid,
groenbemsters en grond. Wageningen Universiteit, Vertify en
BKD zoeken in de PPS ‘Op weg naar virusvrij en afzetgericht
telen’ hoe potexvirussen zich in het veld verspreiden. Virusvrij
starten en onkruidvrij telen zijn essentieel, blijkt uit de PPS.
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ot de potexvirussen behoren tulpenvirus X (TVX) in tulp, Plantago
asiatica mozaïekvirus (PlAMV)
in lelie en hostavirus X (HVX) in
Hosta. Van de virussen is bekend dat de
virusconcentratie in de plant heel hoog
kan zijn en dat de virusdeeltjes buiten de
plant moeilijk afbreekbaar zijn. Van potexvirussen is ook bekend dat zij via contact
kunnen worden overgedragen van plant
naar plant. Mijten kunnen TVX tijdens de
bewaring van tulpenbollen overbrengen.
Toch weten we vermoedelijk nog niet alles
over de verspreiding van potexvirussen,
vooral vanwege soms onverklaarbare
toenames van TVX en HVX in de praktijk.
Met name de verspreiding in het veld is
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ties vanuit de bodem komen.
In dit onderzoek is eerst bepaald hoelang
TVX aantoonbaar blijft in grond. Uit
bemonsteringen uit bakken met verschillende soorten grond waarin TVX was
toegevoegd, bleek dat dit virus zeker acht
maanden na inzet van de proef met een
PCR-test aantoonbaar blijft. Uit testen
waarbij gevoelige toetsplanten ingesmeerd
werden met een extract uit dezelfde grond
bleek dat TVX minimaal drie maanden
besmettelijk blijft in de grond.
In een tweede onderzoek in bakken zijn,
in grond waarin vooraf met TVX geïnfecteerde tulpen hadden gestaan, een
seizoen later virusvrije tulpen geplant en
onkruiden gezaaid. Onkruiden en tulpen
bleken na verloop van tijd besmet te
zijn met TVX. Hiermee zijn twee zaken
vastgesteld: het telen van TVX-besmette
tulpen leidt tot TVX-besmette grond, en
schone tulpen kunnen worden besmet
als ze op een TVX-besmet perceel worden
geplant.

EFFECT VAN BODEMBEHANDELINGEN

Tulpen geplant in grond waarin TVX
aanwezig is (foto: WUR).

TVX is niet te bestrijden met innundatie
of biofumigatie, blijkt uit de TVX-overlevingsproeven. Die lagen buiten, blootgesteld aan alle weersinvloeden. Ondanks
een flinke hoeveelheid regen bleef TVX
maandenlang aantoonbaar, wat mogelijk
suggereert dat TVX aan gronddeeltjes
gebonden blijft.
Om inundatie te simuleren is een aantal
bakken met TVX besmette grond drie
maanden vol gezet met water. Een PCRtoets na afloop toonde duidelijk aan dat er
nog TVX aanwezig was in de grond. Daarnaast is om biofumigatie te simuleren in
bakken met TVX-besmette grond Sarepta
gezaaid dat later is ondergewerkt. In de
grondmonsters die hierna zijn genomen
was TVX nog duidelijk aanwezig. Daaruit
blijkt dat inundatie en biofumigatie niet
bijdragen aan de afbraak van TVX-deeltjes
in besmette grond.

BESMETTINGSBRONNEN

nog niet goed in beeld. Binnen de PPS ‘Op
weg naar virusvrij en afzetgericht telen’ is
verder onderzoek gedaan naar de overleving en (alternatieve) verspreidingsroutes
van potexvirussen.

POTEXVIRUSSEN IN DE BODEM
Uit de praktijk blijkt dat potexvirussen
in de grond kunnen achterblijven en van
PlAMV is aangetoond dat dit virus vanuit
de grond planten kan infecteren. Het was
echter onduidelijk hoelang potexvirusdeeltjes infectieus in de grond aanwezig
blijven en of bodembehandelingen zoals
biofumigatie en inundatie invloed hebben
op de aanwezigheid van potexvirussen in
de bodem. Ook was onduidelijk hoe infec-

Uit eerder onderzoek is bekend dat PlAMV
verschillende onkruiden en groenbemesters kan infecteren. Ook voor TVX lijkt dit
het geval te zijn. Om hiervan een beter
beeld te krijgen zijn in de eerste twee
onderzoeksjaren verschillende onkruiden
verzameld op percelen met potexvirus
besmette tulpen (TVX), lelies (PlAMV) en
Hosta (HVX) en percelen zonder potexvirus besmette teelten. Na toetsen van de
monsters bleken heel veel onkruiden van
de percelen met potexvirus besmette teelten besmet te zijn met PlAMV of TVX. Met
name TVX werd in een heel divers aantal
soorten onkruiden teruggevonden. Ook
voor HVX, waarvan wordt aangenomen
dat het een beperktere waardplantenreeks
heeft dan PlAMV en TVX, werden enkele
met HVX besmette onkruiden gevonden.
Om de TVX-verspreiding beter te kunnen

volgen is vervolgens in de twee daaropvolgende jaren specifiek naar de mate van
TVX-besmetting in enkele geselecteerde
onkruiden gekeken. Een hoog percentage
onkruiden raakte besmet in wortel en
blad tijdens de teelt van tulpen met TVX.
Deze besmetting neemt toe in het seizoen.
Onkruid dat een jaar later op dezelfde
percelen bemonsterd wordt als er geen
TVX besmette tulpen meer geteeld zijn,
toetst minder vaak en minder sterk, maar
nog steeds af en toe positief. Dit maakt
onkruiden op percelen waarop potexvirus
besmette partijen staan tot een potentiële
besmettingsbron.

OVERDRACHT IN HET VELD
Nu duidelijk is dat onkruiden tussen
potexvirus-besmette teelten geïnfecteerd
kunnen raken, is de vraag of het virus
zich tussen die planten via bodemgebonden virusdeeltjes of wortelcontact. In de
wortels van de verschillende bemonsterde
onkruiden werden rustsporen van de
bodemschimmel Olpidium gevonden. Dat
is een bekende vector voor Augustaziek
in tulp Tot nu toe niet kon niet worden
vastgesteld of er een verband is met een
infectie met potexvirus. In een kasproef
waarbij Olpidium en virusinoculum (TVX
en PlAMV) handmatig is toegevoegd aan
de grond, werden gezonde tulpen en
andere toetsplanten slechts in een enkel
geval geïnfecteerd met potexvirus. Er trad
dus geen duidelijke versterking van virusoverdracht op als Olpidium in de grond
aanwezig was en dus is geen verband
tussen Olpidium en overdracht van TVX
en PlAMV aangetoond.
Binnen dit onderzoek is door bemonstering op een praktijkbedrijf gebleken dat
de groenbemester Japanse haver geïnfecteerd raakt met TVX als dit op een perceel
gezaaid wordt waarop eerder TVX-besmette tulpen stonden. De betrokken teler
dacht daarna om als alternatief Sorghum
te zaaien. Bij inoculatieproeven in de kas
bleek Sorghum echter ook een waardplant
te zijn voor TVX.
Ten slotte zijn in het derde jaar van het
onderzoek naast onkruidmonsters ook enkele watermonsters verzameld uit sloten
rond percelen met TVX-besmette tulpen.
Daarin is TVX gevonden. In vervolgonderzoek zijn meer en op verschillende
tijdstippen watermonsters op tulpen- en
leliepercelen genomen en is ook getoetst
op aanwezigheid van PlAMV. De resultaten laten zien dat TVX en PlAMV in dit
oppervlaktewater tijdens het teeltseizoen
aantoonbaar waren. Hoe TVX of PlAMV
in slootwater terechtkomt en of deze
potexvirussen nog infectieus zijn is nog
onduidelijk, maar water is een potentiële
bron voor potexvirussen. De komende tijd
zoeken WUR, Vertify en BKD uit wat de
rol is van besmet oppervlaktewater en of
potexvirussen in onkruiden ook zaadover20 mei 2022
draagbaar zijn.
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