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Samenvatting 

 
Eucomis is een bolgewas die de laatste jaren belangrijker aan het worden is. We zien echter wel een 
toename in problemen waarbij virussen vermoedelijk een rol spelen. Daarbij is in de bollenteelt sprake van 
vermindere groei en bloei en in de broeierij is sprake van bladsymptomen waardoor de sierwaarde van de 
planten ernstig wordt benadeeld. Tot nu toe was niet duidelijk welke virus(sen) daarbij een rol spelen.  
Daarom zijn van een aantal belangrijke telers monsters Eucomisplanten verzameld met virussymptomen in 
het blad en is met behulp van ELISA- en PCR-technieken nagegaan of sprake is van een virusbesmetting en 
zo ja welke virus(sen) daarbij een rol speelden. Het bleek dat m.b.v. ELISA steeds een potyvirus kon worden 
aangetoond. PCR-toetsing toonde aan dat het steeds om Ornithogalum necrotic mosaic virus ging. 
Het toetsplantenonderzoek leverde echter een negatief resultaat op omdat zich in de gebruikte toetsplanten 
wel gelige bladvlekken ontwikkelden, maar met Elisa geen potyvirus kon worden aangetoond. Dit zou de 
aanwezigheid van een ander, onbekend virus kunnen suggereren, maar ook daarvoor zijn bij de diverse 
generieke PCR-toetsen geen aanwijzingen gevonden. Ook liet het sap op toetsplanten geen virussymptomen 
zien. Vooralsnog wordt er dan ook vanuit gegaan dat het Ornithogalum necrotic mosaic virus 
verantwoordelijk is voor de virusproblemen in Eucomis. 
Ornithogalum necrotic mosaicvirus was tot nu toe alleen bekend in Ornithogalum, Lachenalia, Veltheimia en 
Galtonia maar kan nu dus ook in Eucomis een besmetting en aantasting veroorzaken. 
Ornithogalum necrotic mosaic virus wordt door luizen overgebracht. Om problemen met dit virus in de teelt 
van Ornithogalum te beperken danwel te voorkomen is het dus noodzakelijk om het gewas tijdens de 
bollenteelt zo veel mogelijk luisvrij te houden. Daarnaast is het verstandig om afwijkende planten met 
virusachtige symptomen in het blad te verwijderen om verspreiding van het virus te voorkomen. 
Voor Ornithogalum necrotic mosaic virus is bij PPO vanaf nu een betrouwbare PCR-toets beschikbaar. 
In Ornithogalum komen vier verschillende potyvirussen voor. Het kan niet worden uitgesloten dat deze 
virussen ook in Eucomis kunnen voorkomen hoewel in dit onderzoek slechts één van de vier virussen is 
aangetroffen. 



 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 6 

  



 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 7 

 

1 Inleiding 

Bij de bollenteelt en broei van Eucomis zien we de laatste jaren een toename in problemen waarbij virussen 
vermoedelijk een rol spelen.  Daarbij is in de bollenteelt sprake van vermindere groei en bloei en in de 
broeierij van bladsymptomen waardoor de sierwaarde van de planten ernstig wordt benadeeld. Het was tot 
voor kort niet duidelijk welke virus(sen) daarbij mogelijk een rol speelden. Potyvirussen werden wel 
genoemd maar veel meer was er niet over bekend. Bij het diagnostisch onderzoek aan virusziekten in 
Eucomis bleef het dan ook vrijwel altijd onduidelijk met welk virus een bepaalde partij was besmet en kon 
dus ook geen adequaat advies worden gegeven welke maatregelen moesten worden getroffen om 
problemen in de toekomst te voorkomen.  
Daarom is in het kader van het voortgezet diagnostisch onderzoek nagegaan welk virus(sen) bij Eucomis 
een probleem kunnen veroorzaken en schade aan het gewas kunnen berokkenen.  
 
 
 
 
 

2 Uitvoering van het onderzoek 

Uit de praktijk zijn via Diagnostiekservice van PPO diverse monsters Eucomisplanten verzameld met 
virussymptomen in het blad en afkomstig van een viertal belangrijke Eucomistelers uit Noord- en Zuid 
Holland. De monsters Eucomis zijn in opgeplante toestand in een kasafdeling zodanig opgekweekt dat 
onderlinge besmetting uitgesloten was. Per herkomst zijn mengmonsters blad met virussymptomen 
samengesteld en is het plantmateriaal met behulp van ELISA en PCR-technieken getoetst op een groot 
aantal verschillende soorten virussen. Daarbij werd in ieder geval in elk monster een zogenaamde potyvirus 
gevonden. Daarna zijn alle monsters met behulp van PCR-technieken en specifieke primersets getoetst op 
verschillende potyvirussen en andere in bloembollen van belang zijnde virussen. Naast de verschillende PCR-
toetsingen is ook met toetsplanten geprobeerd om een eventuele virusbesmetting in de Eucomisplanten 
zichtbaar te maken. Daartoe zijn in een kasafdeling van PPO voor dat doel vereiste planten van Nicotiana 
debney opgekweekt. Plantensap is uit de verschillende bladmonsters van Eucomis geperst en volgens vast 
protocol aangebracht op de genoemde toetsplanten. Na een voldoende lange incubatieperiode zijn de 
geïnoculeerde toetsplanten visueel beoordeeld op virussymptomen. 
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Foto 1: Eucomisplant met virussymptomen in het blad 
 
 

 
Foto 2: Toetsplant met gelige, chlorotische bladvlekken waarin geen potyvirus kon worden aangetoond. 
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3 Resultaten en discussie 

Het bleek dat met behulp van ELISA in alle getoetste Eucomismonsters een potyvirus kon worden 
aangetoond. Toetsplantenonderzoek leverde echter een negatief resultaat op omdat zich in de gebruikte 
toetsplanten van Nicotiana debney wel symptomen ontwikkelden in de vorm van gelige, chlorotische 
bladvlekken maar in de toetsplanten geen potyvirus kon worden aangetoond met behulp van ELISA.  
Dit zou de aanwezigheid van een ander, onbekend virus kunnen suggereren. Toch zijn daarvoor met behulp 
van generieke PCR-toetsen geen aanwijzingen gevonden. Wel werd met behulp van generieke, en specifieke 
PCR-toetsen aangetoond dat de Eucomisplanten waren besmet en aangetast door uitsluitend een potyvirus, 
namelijk het Ornithogalum necrotic mosaic virus. Er zijn daarbij geen aanwijzingen gevonden dat zich in het 
onderzochte monstermateriaal ook nog andere virussen bevonden. Vooralsnog wordt er dan ook vanuit 
gegaan dat het Ornithogalum necrotic mosaic virus voornamelijk primair verantwoordelijk is voor de 
virusproblemen in Eucomis. Dit virus was tot nu toe alleen bekend in de gewassen Ornithogalum, Veltheimia, 
Galtonia en Lachenalia, maar kan dus ook in het gewas Eucomis worden aangetroffen. 
Ornithogalum necrotic mosaic virus is een zogenaamde draadvormige potyvirus dat door bladluizen op non-
persistente wijze wordt overgebracht. Bij het gewas Ornithogalum gaat het virus niet met het zaad over.  
Of dit ook voor het gewas Eucomis geldt is niet bekend.  
Om problemen in Eucomis met het Ornithogalum necrotic mosaic virus te voorkomen is het dus 
noodzakelijk om het gewas in de bollenteelt zoveel mogelijk luisvrij te houden. Tevens is het raadzaam om 
afwijkende planten met virussymptomen in het blad te verwijderen om eventuele verspreiding te voorkomen. 
 
Volledigheidshalve kan nog het volgende worden gemeld over virus in Ornithogalum. In Ornithogalum werd 
tot op heden altijd alleen maar gesproken over het Ornithogalum mozaïekvirus. Er komen inmiddels vier 
verschillende potyvirussen in Ornithogalum voor: 
Ornithogalum mosaic virus (OV1) 
Ornithogalum stripe mosaic virus (OV2) 
Ornithogalum necrotic mosaic virus (OV3) 
Ornithogalum virus 4 (OV4), nog naamloos 
Het is dus niet uitgesloten dat in andere partijen Eucomis deze virussen ook kunnen voorkomen. 
 

4 Conclusies 

• in verschillende monsters Eucomis met duidelijke virussymptomen in het blad is uitsluitend 
Ornithogalum necrotic mosaic virus aangetoond 

• voor Ornithogalum necrotic mosaic virus is bij PPO een betrouwbare PCR-toets ontwikkeld en vanaf nu 
beschikbaar 
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