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Percentage afwaardering van pootgoed

2



� Virus: Verschuiving in PVY stammen

● Snellere translocatie / uitstel ouderdomsresistentie

● Symptoomloze planten?

� Bladluizen: Resistentie tegen insecticiden

� Klimaatsverandering:

● Overleving bladluizen op zomerwaarden / vroegere 

bladluisvluchten /Lokale bronnen PVY

� Teeltbeslissingen: Geen verplichte rooidatum

� Politiek: Neonicotinoiden, Candidates for substitution

Oorzaken, o.a.
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Ontwikkeling aardappelen
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Langer vatbaar voor nieuwe PVY-stammen?
Uitstel van ouderdomsresistentie
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Bladluisvluchten

http://www.sasa.gov.uk/wildlife-environment/aphid-
monitoring/peach-potato-aphid

perzikbladluis aardappeltopluis



Holozyklischer Generationszyklus

Heteroezisch (wirtswechsel)

Levenscyclus bladluis

Winterwaard
vogelkers

Zomerwaard
o.a. granen



Anholozyklischer

Generationszyklus

Monoezisch

Levenscyclus bladluis

Bij milde winter: overwintering 
als bladluis op zomerwaard

Zomerwaard
o.a. granen

Vroegere bladluisvluchten
Snellere populatie ontwikkeling



Klimaatverandering
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https://www.knmi.nl/kennis-en-
datacentrum/uitleg/winter-door-de-jaren-heen

De Centraal Nederland wintertemperatuur van 1907 tot 2014. De groene lijn geeft de trendlijn aan (2x de 
wereldgemiddelde temperatuur), de lengte van de blauwe en rode staafjes geeft aan hoe ver de 
wintertemperatuur afwijkt van de trend ©KNMI 

Stijgende gemiddelde temperatuur
Lagere frequentie van vorstdagen

• Vaker vroegere vluchten
• Jonger gewas vatbaarder 



Vroege lokale PVY bronnen

� Geen probleem als bladluizen geen virus bij zich dragen

� Opslag

� Een eerste inventarisatie

● kruiskruid

● melganzevoet

● zwaluwtong

● paardenbloem

● melkdistel

● weegbree

● waterkers



� WUR, Biointeracties en Plantgezondheid, Open Teelten

� Stichting NAO; 8 handelshuizen

� NAK

� LTO Noord: Pootaardappel academie Flevoland / Noord Holland

� Rusthoeve: Pootaardappel academie Zuidwest Nederland

� Agrifirm Plant, CropSolutions

� Bayer, Belchim, Certis

� Koppert, De Groene Vlieg

� Suikerunie /IRS

PPS Virus- en vectorbeheersing in de 
pootaardappelteelt
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1. Tools ter ondersteuning van risicoanalyse op PVY infecties tijdens 

het seizoen

2. Slimme hulpmiddelen en strategieën die duurzaam en verspreid 

over de keten kunnen worden ingezet

3. Integreren van kennis en tools in een nieuwe set beslisregels

Aanpak
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� Vaste set aan maatregelen

Huidige kwaliteitssysteem
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Resistentie cijfer

Veldkeuring Nacontrole

Bladluistellingen Loofdodingdatum

Achteraf 

vaststellen 

probleem



Toekomst?
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Planten Opkomst Groei OogstBewaring

PVY in 
bladluizen?

Vroege 
vlucht?

Relatie 
knolbesmetting 
infectie tijdstip

Monitoren risico 

gedurende seizoen



1) Verbanden optreden bladluizen en weersgegevens

2) Beter / gemakkelijker monitoren bladluisvluchten

Vaststellen aanwezigheid virus in bladluizen

3) Opsporen lokale bronnen van PVY

4) Relatie tijdstip infectie en translocatie

Tool-ontwikkeling om risico in te schatten
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WUR team, virologen
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René van der Vlugt Martin Verbeek



1. Tools ter ondersteuning van risicoanalyse op PVY infecties tijdens 

het seizoen

2. Slimme hulpmiddelen en strategieën ontwikkelen die duurzaam en 

verspreid over de keten kunnen worden ingezet

3. Integreren van kennis en tools in een nieuwe set beslisregels

Aanpak
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WUR team
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Klaas van RozenPieter de Wolf



� De PPS kan alleen bijdragen aan een betere virusbeheersing in 

pootaardappelen als de ontwikkelde kennis aansluit op de situatie 

van telers (en andere stakeholders)

� Daarom willen we de komende tijd diverse mensen interviewen, ook 

telers, om helder te krijgen hoe zij het probleem zien, waar ze 

mogelijkheden zien om de virusbeheersing te verbeteren, wat ze 

daar voor nodig hebben etc. 

� Interviews teeltbeslissingen die van invloed zijn op virus

� Workshops m.b.t. beheersstrategieën

� Bijeenkomsten Pootaardappelacademie

Uitnodiging om mee te gaan doen/denken
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2019 Beheersmaatregelen bladluis & virus

Weer

BestrijdingInfectie  virus

Beheers-
maatreg

elen

oogstdatum

Teeltsystemen

Monitoring 
bladluis

Bodem en 
bemesting

?

Literatuur
Strokenteelt <-> populaties (Labrie et al., 2016)
Akkerranden <-> barriere (Boiteau et al., 2009)
Bankiersplanten <-> stimulering (Frank, 2010)
.....

Veldonderzoek:

Overleg met de partners
Inrichting van het (veld-) 
onderzoek 
Welk onderzoek loopt er?
Wie doet wat?

Onderzoekplannen 2020-2022
Type (veld-) proef (-ven) 
uitwerken
Onderzoekslocaties

P
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v
e
n
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e
f
Curatief



Samenvattend

Onze inzet:

● Betere monitoringstechnieken op bladluizen

● Weten waar het virus vandaan komt

● Belangrijkste periode van infectie (vroeg/laat)

Gezamenlijk:

● Workshops m.b.t. beheersstrategieën

● Interviews teeltbeslissingen die van invloed zijn op virus

Integreren van kennis en tools in een nieuwe set 
beslisregels
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1) Inventarisatie werkwijze en teeltbeslissingen bedrijven

2) Workshops

Innovatie agenda

Implementatie tools

Ontwikkelen beheersstrategiën

3) Evaluatie van alternatieve beheersmaatregelen

4) Opstellen beslisregels, risicoanalyse, implementatie

Beheersmaatregelen en nieuwe beslisregels 
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Hartelijk dank voor 
uw aandacht
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