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WRATZIEKTE

FOD project POWADIS (RT-13/06)
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Symptomen
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Wat is wratziekte?

• Schimmel Synchitrium endobioticum

• Quarantaine-organisme (A2-lijst EPPO)

• Overleven als wintersporangia in grond (30 jaar!!)

• Kieming in lente, als nat en temperatuur >8°C

• Zoösporen zwemmen actief naar waardplant

• Ontwikkeling voornamelijk bij koele zomers 

(<18°C) met veel neerslag (>700 mm)

• Er komen pathotypes voor 

(1, 2, 6, 8, 18 = de belangrijkste in NW-Europa)



6

Kenmerken

• Bij minder gunstige omstandigheden, vorming van 

wintersporangia

• Wintersporangia overleven in wratten in de grond

• Verspreiding voornamelijk passief: met aangetaste 

aardappelen, grond, landbouwmateriaal

• Wintersporangia zijn zeer duurzaam: ze kunnen zelfs 

passage door spijsverteringsstelsel van dieren doorstaan 

 implicaties voor gebruik van aangetaste knollen als voeder!
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Ver van mijn bed show?
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Nederland 2011

Bergeijk

Pathotype 1

Pathotype 2 & 6
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2014 & 2016
nieuwe vondsten Denemarken, 
geleden van de jaren 80!!

2014: 3 telers, 25 velden, 216 ha besmet!!

2016: bijkomende vondst bij 4de teler,
nabij eerste 3

2014
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2016: nieuwe vondsten in Duistland 
(privé-tuinen)
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Status wratziekte (bron: EPPO)

• België: afwezig, bevestigd door survey (2016)

• Buurlanden:

– Frankrijk afwezig, uitgeroeid

– Duitsland aanwezig, beperkte verspreiding

– Luxemburg aanwezig, beperkte verspreiding

– Nederland aanwezig, enkele gevallen

– Polen aanwezig, enkele gevallen
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Maatregelen bij vaststelling

• Strenge quarantaine maatregelen bij vondst

• Géén teelt van aardappelen of planten voor 

wederopplant op besmette percelen

• Omringende percelen: enkel rassen resistent tegen het 

gevonden pathotype

• Deregulatie pas 10 of 20 jaar
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Late rassen

Ras Aandeel Pathotype 1

Fontane 36 6

Bintje 30 vatbaar

Innovator 7 10

Markies 5 vatbaar

VR808 4 10

Felsina 4 9

Challenger <4 10

Royal <4 resistent

Agria <4 vatbaar

Zorba <4 vatbaar

Ras Aandeel Pathotype 1

Première 39 10

Amora 26 10

Anosta 13 10

Frieslander 7 10

Sinora <6 vatbaar

Derby <6 7

Ukama <6 10

Sprint <6 10

Forza <6 vatbaar

Berber <6 7

Vroege rassen

Belangrijkste rassen 
Resistentieniveau
10= (volledig) resistent
9-8= hoog veldresistent
7= matig veldresistent
6= matig vatbaar
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Pest Risk Analysis

• Insleep via besmette grond aan landbouw-

werktuigen (tussen BE en NL), vooral in de 

streek van Mol & Lommel. 

• Klassieke andere wegen van insleep 

(vnl. pootgoed) gelden voor gans het land

• Risico op vestiging is hoog in gans België 

(vooral bij teelt van Bintje & Fontane)



FYTOPLASMEN

FOD project FYLIBER (RF 14/6290)
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Symptomen stengel & blad
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Zebra Chip Disease
Centrale, radiale vaatbundelverkleuring

Donkere, radiale strepen in chips

Bladkrul, paarsverkleuring top, luchtknolletjes
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Zebra Chip Disease

Mexico 1994/USA 2000

 sporadisch verlies

USA 2004 en later

 Miljoenen $ verlies

Oost-Europa 2006 en later

 Miljoenen € verlies

Quarantaine-organisme

(A1-lijst EPPO)
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Bacteriën geassocieerd met Zebra Chip ziekte

Voorkomen
Nieuw Zeeland: 2008 
Noord Amerika: Mexico, USA 
Centraal Amerika: Honduras, Guatemala

Vectoren
Cicaden
Hyalestes obsoletus
Reptalus spp.

Waardplanten
Solanaceae
o.a. Aardappel, tomaat

Andere
Winde, druiven & bramen

Voorkomen
Oost-Europa: oa. Bulgarije, Hongarije, 

Roemenië, Rusland
Azië & M. Oosten: oa. Armenië, Libanon, 

Uzbekistan Turkije, Israël
België: geïsoleerde melding 2012

Vectoren
Bladvlooien
Bactericera cockerelli
(aardappel/tomaat)

Waardplanten
Solanaceae
o.a. Aardappel, tomaat, paprika, aubergine

Andere (andere vectoren)

Wortel, selder, onkruiden

Ca. Liberibacter solanacearum Ca. Phytoplasma solani (stolbur)
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Status Zebra Chip (bron: EPPO)

• België: afwezig, geen waarnemingen (2014)

• Buurlanden:

– Frankrijk aanwezig, onder uitroeiing
in 2012 gevonden in 2 velden voor productie wortelzaad (Centre)

– Duitsland aanwezig, beperkte verspreiding
in 2014 in commerciële percelen wortelen gevonden (Nedersaksen)

– Nederland afwezig, bevestigd door survey

– Oostenrijk aanwezig, onder uitroeiing
in 2014 gevonden in 2 velden wortel en selder (Tirol)
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Monitoring fytoplasmen & vectoren
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Monitoring fytoplasmen
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Conclusies survey 2 seizoenen

• Géén ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ (zebra chip ziekte) 

in aardappel of wortel

• Géén ‘Ca. Phytoplasma solani’ (stolbur) in aardappel 

• Regelmatig fytoplasmaziekten in wortelen

• Op einde seizoen 2016 enkele fytoplasmen in aardappelen: 

‘Ca. Phytoplasma asteris’ (aster yellows)

‘Ca. Phytoplasma asteris’
(Aster yellows fytoplasma)
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Aster yellows

Geen fytoplasmen



DANK VOOR UW AANDACHT


