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Historie bontvirus (rond 1990-1995)

• Drente altijd veel virus, aantasting per bedrijf 

wisselend

• Westland / de Kring beperkt aantal bedrijven

• Zuid-Oost Nederland: in Asten op de 

Bleekerweg en verdere sporadisch / 

incidenteel

• Voor dit gebied een onbekend gevaar!
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Huidige situatie in het Zuiden (2007)

• Aanzienlijk gedeelte van de bedrijven besmet, 

meer dan de helft?

• In ieder geval komen er elk jaar bedrijven bij!

• Er zijn bedrijven die het lukt om na een 

besmetting weer jaren schoon te blijven

• Wat is de oorzaak van de virusdruk?
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Veranderingen die risico veroorzaken (1)

• Wisselende personeelsbezetting!
– Vroeger eigen personeelsbestand-buffer

– Nu veelal uitzendkrachten die vaak van bedrijf 
wisselen, zelfs 2-3 bedrijven per dag bezoeken

– In dezelfde kleding, brengen handschoenen en 
mesjes mee! 

• Er zijn harde voorbeelden dat virus door 
flexwerkers is overgebracht!
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Veranderingen die risico veroorzaken (2)

• Teeltwisseling!

– Vroeger veelal met eigen materialen en eigen 

personeel

– Nu wordt er veel versnipperd.

– 5 jaar terug zag men gevaar van overbrenging 
virus in en deed er wat aan

– Nu gaan vuile machines en matten van bedrijf naar 
bedrijf

• Sommige loonwerkers denken niet meer mee!
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Veranderingen die risico veroorzaken (3)

• Vogels

• Mussen pikken bloemen weg, brengen gelijk 

sap over en daarmee bontvirus!

• Mussen blijven lang in èèn kas, tot 

teeltwisseling, het zijn geen ‘trekvogels’

• Kwikstaartjes pikken rupsen weg, risico is veel 

kleiner ! Alleen met de pootjes / nagels
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Veranderingen die risico veroorzaken (4)

• Thuisverkoop!

• Handelaren bezoeken vaste adressen, als er 

een adres besmet is begint het risico van 

overbrengen

• Zeker als fust van bedrijf naar bedrijf gaat

• Zeker als de handelaar de kas in gaat

• Hij is zich van geen kwaad bewust
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Veranderingen die risico veroorzaken (5)

• Veel meer bezoekers op de bedrijven

• Voorlichters / vertegenwoordigers worden 

ingepakt, zijn alert op overbrenging

• Werklui lopen zo door, hebben nauwelijks 

teeltkennis, kennen het gevaar niet!
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Bontvirus kost geld!

• Een late aantasting: extra schoonmaakkosten
– Arbeidsuren

– Middelen

– Tijd in het teeltplan

• Een vroege aantasting kost opbrengsten
– Minder stuks in de teelt

– Meer tijd tussen de teelten in

– Nieuw substraat!?

• Aanpassing teeltplan
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Voor 2008: de knop moet om!

• Schoon starten

• Ga er van uit dat er virus was, ook al heb je 

het niet gezien!

• Maximale bedrijfhygiene
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Besmetting vanuit eigen bedrijf (1)

• Hetgeen op de nieuwe folie komt

• Druppelslangen met stekers

– Ontsmet stekers goed, zuur zakt uit 3l / 100l

– Vuil achter doppen Netafim / aan slang

– Slang aan droge kant van substraat

• Buizen / buisrailsteunen stomen

• Meerjarig substraat 100% stomen = droog!

• Weegschalen startbakken etc
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Besmetting vanuit eigen bedrijf (2)

• Tijdens grote teeltwisseling

• Breng een logische volgorde van werken aan

• Let op bij te vroege of te late leveringen van 

materialen

• Gebruik grote matten van kunstgras, kun je 

makkelijk en veilig met karren / heftruck 

overheen
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Besmetting vanuit eigen bedrijf (3)

• De drainslang krijg je nooit schoon

– Vervangen slangen � profiel zakt in, wordt 

ongelijk, wordt er niet beter op!

– Dek drainslang af met antiworteldoek

• Nieuw folie moet schoon blijven

• Pad afdekken met folie

• Loopfolie aan pad vastzetten

• Achteraf aan put / grond werken is risico!!
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Besmetting vanuit eigen bedrijf (4)

• Vanuit drainwater / regenwater naar 

druppelwater

– Drainslang / drainsysteem krijg je niet / moeilijk 

schoon

– Draintank moet schoon

– Hergebruik alleen na 100% ontsmetten

– Risico kwaliteit ontsmetten bij teeltwisseling  = 
afbraak wortelgestel = lichtdoorlating drainwater 

– Is regenwater schoon?

● © DLV Plant

Besmetting via uitzendpersoneel

• Uitzendbedrijf moet registreren op uren in gewerkte 
teelt, dit ook aantonen

• Personeel moet schoon zijn

• Controle bij binnenkomst op laatste werkplek en op 
hygiëne � niet schoon = weg wezen

• Voor aanvang handen ontsmetten, vervangend 
schoeisel en / of bedrijfskleding

• Controle op eigen handschoenen / messen

• Hygiëneprotocol in buitenlandse taal
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Besmetting via loonbedrijf

• Niet versnipperen!

• Alleen versnipperen als:

– Certificaat van 100% gestoomd = temperatuur in 

rol

– Machine 100% clean

– Overleggen gegevens vorig adres

• Pad afdekken extra folie etc
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Besmetting via thuishandel

• Bij alle deuren dunne matten met Easyclean

• Alleen buiten verladen van product

• Geen vreemd fust accepteren (niet ruilen)

• Nooit accepteren betreden van de kas

● © DLV Plant

Besmetting door bezoekers (1)

• Bij de kasdeur ook een grote mat, verplicht 
gebruik! Dagelijks nathouden

• De voorlichter / vertegenwoordiger komt 
tussen het gewas, dus
– Altijd handschoenen

– Geen blauwe sloffen maar stevig schoeisel

– Geen gastjas maar overall

– Geen gebruik eigen psu �telefoon, loep, mes, pen 
etc.
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Besmetting door bezoekers (2)

• Excursiegroep: als voorlichter

• Anderen blijven op het pad

• Onderhoudsmonteurs als een voorlichter, 

materialen ontsmetten
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Vanaf de start van de teelt:

• Keuze in hygiëne-niveau:

– Wel of geen melk o.i.d. gebruiken

– Vanaf welk tijdstip gebruiken

– Welke handschoenen gebruikt personeel?

• Advies:

– Baseren op bedrijfsverleden!

– Buren virus: wel melk gebruiken
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Beelden van een besmetting (1)

• Het begint met èèn eerste plant virus

• Er is dan al 2 - 3 weken mogelijkheid tot 

overbrengen geweest

• Plant met andere planten op de bak / mat eruit

• Neem 1-2 matten extra

• Plek ontsmetten met Jet5, een verbrand blad 

van buurplanten is ‘goed teken’ 

• Analyseer de oorzaak van de besmetting!
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Beelden van een besmetting (2)

• Plant naar de draad groeiend:
– Meestal vanaf 18e dag

– Verdamping en belasting neemt toe

– Heeft nog kracht over maar belasting neemt toe

– Felle zon: plant gaat slap, zwarte komkommer en 
gaat slap, plant red het niet.

• Rank over de draad: bij sterke groei duidelijk 
beeld

• Geen groei over, zwakke beelden
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Beelden van een besmetting (3)

• Drie weken na planten een enkele zieke plant:

– Vorige teelt gezond tot het eind 

– Besmetting vanuit de teeltwisseling

– Toename zieke planten / plekken matig

• Drie weken na planten veel virus

– Vorige teelt besmet geweest en niet gezien

– Aantal zieke planten zal snel en sterk toenemen

Succes in 2008

Piet van Adrichem


