
M E E R A F K E U R I N G E N 

Zorgen 
o m 

ra te l v i rus 

g lad ioo l 
Tijdens de jaarvergaderingen van 
de KAVB-productgroepen uitte de 
BKD zijn zorgen over de toename 
van Tabaksratelvirus in diverse 

bolgewassen. Veel vragen zijn er te 
stellen, maar antwoorden zijn er 
nog onvoldoende. De stand van 

zaken. 

De Bloembollenkeurings
dienst (BKD) constateerde in 
1997 een forse toename van 
het areaal gladiolen dat is be
smet met het tabaksratelvirus 
(TRV). Reden voor de Neder
landse Gladiolus Groep van 
de K A VB en de BKD om sa
men een aantal voorlichtings
avonden te organiseren over 
TRV in gladiolen. Op deze 
avonden, die onlangs hebben 
plaatsgevonden, gingen Peter 
Knippels, hoofd keuringsza
ken van de BKD, Siebe D i rk 
Streekstra, Japancoörd ina tor 

van de BKD, en Cees Asjes, v i -
roloog bij het LBO, in op de 
stand van zaken. In di t artikel 
hebben zij hun inleidingen sa
mengevat en gebundeld. 

Snelle s t i j g i n g 
De afkeuringen op TRV ver
tonen voor gladiolen een forse 
stijging: van 6,4 hectare in 
1996 tot 22,4 hectare in 1997. 
Als aandeel van het areaal is 
dat in 1996 0,4 procent en in 
19971,5 procent (zie gr afleken). 
Ook in de voorjaarsgewassen 

is sprake van een stijging van 
de afkeuringen op ratelvirus, 
maar deze is minder groot dan 
bij gladiolen; 0,2 procent in 
1996 en 1997. 
De omvang van de besmetting 
met TRV is groter dan de ge
noemde 22,4 hectare gladiool 
die is afgekeurd. Ook waren er 
deklasseringen wegens ratel
virus. In 1997 is namelijk 97 
hectare gladiolen direct (veld-
keuring) of indirect (monster
keuring) gedeklasseerd wa
gens aantasting door het v i 
rus. Dat is 6,2 procent van het 

areaal gladiolen. 
Een ander signaal dat duidt op 
een toename van aantasting 
van partijen door het virus is 
het aantal constateringen van 
TRV in de monsterkeuring. 
Werd in 1995 circa drie pro
cent van de monsters ratelvi
rus aangetroffen, in 1996 was 
dit zo'n vijf procent en i n 1997 
bijna tien procent. 

Onderzoek 
Eind jaren vijft ig bleek dat de 
overdracht en verspreiding 
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Aan tas t i ng me t 
Tabaksrate lv i rus 
neemt zorge l i j ke 
v o r m e n aan 

foto LBO 

van TRV kon worden toege
schreven aan nematoden 
(aaltjes) die vrijlevend in de 
bodem voorkwamen. Deze 
kennis is inmiddels wel ver
groot, zij het nog niet tot die 
omvang dat de problematiek 
is opgelost. 
De desbetreffende aaltjessoor
ten, behorend tot de familie 
van de (Para)Trichodoridae 
(trichodoride nematoden), 
blijken met name voor te ko
men in de lichtere zand- en za
velgronden. 
Om het optreden van virus
ziekten te bestrijden, moeten 
vooral de overbrengers wor
den gedood. Di t luktvoldoen-
de efficiënt door grondont-
smetting met dichloorpro-
peenbevattende middelen. De 
toepassing van geschikte 
grondontsmettingsmiddelen 
was een effectieve aanpak van 
het probleem van ratel in de 
zestiger en zeventiger jaren. 
Di t heeft ertoe bijdragen dat 
het onderzoek aan allerlei an
dere aspecten van de trichodo-
riden en TRV in het samenspel 
van bodem- en plantomstan-
digheden onvoldoende aan
dacht kreeg. 
In de jaren tachtig nam de 
druk toe om, omwil le van het 
mil ieu, het gebruik van grond-
ontsmettingsmiddelen terug 
te dringen. Daardoor was 

meer onderzoek nodig, vooral 
naar het ratel in bloembolge-
wassen. De stimulering en on
dersteuning van verschillende 
zijden (rijksoverheid en 
bloembollenbedrijfsleven) 
leidde tot een sterk vergrote 
inzet van onderzoekscapaci
teit in de jaren negentig. Hoe
wel de onderzoeksproblema
tiek aanzienlijk was van om
vang, is hij eenvoudig in 
slechts enkele vragen samen te 
vatten: 
• Waar komen trichodoride 

nematoden (aaltjes) en TRV 
voor in bloembollenteeltge-
bieden? 

• Hoe raken aaltjes besmet met 
TRV? 

• Hoe worden planten besmet 
met TRV? 

• Is een voorspellende grond-
bemonstering op aanwezig
heid van trichodoriden mo
gelijk? 

• Hoe is de tabaksratelvirus-
situatie in het gewas op het 
bedrijf? 

Een andere vraag is: Wat doen 
we ertegen? Deze eenvoudige 
vraag is het moeilijkst te be
antwoorden. Het onderzoek 
komt op de lange termijn met 
kleine stappen tot het mogelijk 
gewenste antwoord. A a n het 
maximaal benutten van de be
staande mogelijkheden in on
derzoek en praktijk zullen 

waar mogelijk geen beperkin
gen worden opgelegd. 
Het onderzoek naar TRV en 
trichodoriden bij bloembolge-
wassen v ind t voornamelijk 
plaats bij het Laboratorium 
voor Bloembollenonderzoek 
(LBO) in Lisse en het Instituut 
voor Plantenziektenkundig 
Onderzoek (IPO-DLO) in Wa-
geningen. Aspecten van de 
problematiek bij landbouw
gewassen krijgen ook aan
dacht bij het Proefstation voor 
de Akkerbouw en Volle-
grondsgroententeelt (PAGV) 
in Lelystad. In werkgroep-
overleg LOTTO (= Landelijk 
Overleg van Trichodoriden en 
Tabaksratelvirus Onderzoek) 
worden activiteiten op elkaar 
afgestemd, waarbij tevens ge
bruik word t gemaakt van de 
ervaring bij de Plantenziek-
tenkundige Dienst in Wage-
ningen en het Bedrijfslabora-
to r ium voor Grond en Gewas-
onderzoek (BLGG) in Ooster
beek. 

De gegevens ui t het onder
zoek komen in de praktijk via 
de publicaties in de vakbladen 
en andere uitgaven, zoals bij
voorbeeld in Virus in bloembol
len in kaart gebracht, uitgege
ven als bijlage van Bloembol
lencultuur 4 van 13 februari 
1997. Daarnaast vormt mon
delinge voorlichting een goe

de mogelijkheid om op een ac
tieve manier de problematiek 
van ratel, in di t geval in gla
diolen, onder de aandacht van 
de sector te brengen. 

Japan e ist n u l t o l e r a n t i e 
In 1993 is gestart met het ope
nen van de Japanse markt 
voor gladiolen die niet in qua
rantaine hoeven. Hoewel in 
het begin de tolerantie voor 
het bonenscherpmozaiekvirus 
(BYMV) van 1,9 procent visu
eel het grootste probleem was, 
spitste de laatste twee jaar 
(1996 en 1997) het probleem 
zich toe op TRV. Tabaksratel
virus is voor Japan een qua
rantainevirus waarvoor een 
nultolerantie geldt. In 1996 
heeft Japan aangegeven dat 
gladiolen die in aanmerking 
wi l l en komen voor de quaran-
tainevrije export moeten wor
den geteeld op grond die vrij 
is van trichodoriden. 
In samenwerking met het 
BLGG is in dat jaar een grond-
bemonsteringsmethodiek op
gezet en uitgevoerd. In 1997 
bleek dat in drie van de negen 
gladiolenmonsters die in Ja
pan stonden opgeplant ratel-
virus zat. Op basis hiervan is 
besloten de bemonsteringme
thodiek voor 1998 aan te pas
sen. Om trichodoriden in de 
grond op te sporen zal er in de 
laatste week van mei tot en 
met de derde week jun i een 
grondmonster worden geno
men. Op basis van di t monster 
zal worden bepaald of de 
knollen geteeld op deze grond 
in aanmerking komen voor 
export op Japan.Q 
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