
Wat kan u doen om virusaantasting te 
voorkomen?

Selecteer resistente of tolerante rassen.

Monitor bladluispopulaties en behandel het 
gewas tijdig. 

Verwijder onkruid zo goed mogelijk.

Verwijder geïnfecteerde courgetteplanten van 
het veld. 

Onderhoud algemene hygiëne bij de 
teelthandelingen.

Ontsmet oogstmessen na iedere rij 
gedurende minstens 10 minuten met Virkon 
of Virocid. Wissel indien nodig van mes. 

Oogst eerst niet geïnfecteerde velden en dan 
pas de geïnfecteerde.

Vraag advies bij teeltbegeleiders, proefstations of 
ILVO 

Meer info
kris.dejonghe@ilvo.vlaanderen.be
mathias.debacker@ilvo.vlaanderen.be 
 ILVO – Plant
 Burg. Van Gansberghelaan 96
 9820 Merelbeke

danny.callens@inagro.be
sofie.darwich@inagro.be 
 Inagro
 Ieperseweg 87
 8800 Rumbeke-Beitem

luc.de.rooster@proefstation.be
sofie.venneman@proefstation.be 
 Proefstation voor de Groenteteelt
 Duffelsesteenweg 101
 2860 Sint-Katelijne-Waver
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Welke planten zijn 
vatbaar?

Zowel courgette als 
nauw verwante soorten 
zoals komkommer, 
pompoen en meloen 
kunnen door deze 
virussen  worden 
geinfecteerd. 
Bij courgette is er 
wel een verschil in 
vatbaarheid tussen de 
rassen. 
 • Vatbare rassen: 
  Tosca, Mirza, Cora
 • Resistente/tolerante  
  rassen: 
  Milos, Canella, Vitullia,  
  Zodiac, ... 
  Ook meerdere  
  rassen in testfase

CMV en WMV kunnen 
naast courgette ook 
andere gewassen 
en verschillende 
onkruiden infecteren. 
Onkruiden die een bron 
van infectie kunnen 
zijn:  melganzevoet, 
klein kruiskruid, 
straatgras, herderstasje, 
vogelmuur,...
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DE BELANGRIJKSTE VRAGEN OVER 
COURGETTEVIRUSSEN BEANTWOORD:

• Welke virussen vinden we in    
 Vlaanderen?

• Wat wijst op een virusinfectie 
 in het gewas?

• Hoe verspreiden de virussen zich?

• Welke planten zijn vatbaar?

• Wat kan u doen om virusaantasting 
 te voorkomen?

Welke virussen vinden we in 
Vlaanderen?

Met de sterke groei van de courgetteteelt 
in Vlaanderen nam ook het belang van 
virusziekten aanzienlijk toe. Hierbij vormen 
het Komkommermozaïekvirus (CMV), het 
Watermeloenenmozaïekvirus  (WMV) en het 
Courgettegeelmozaïekvirus (ZYMV) de grootste 
bedreiging.

Virussen veroorzaken een verminderde opbrengst 
door bladmisvormingen, mozaïek en gedrongen 
plantengroei. Aangetaste vruchten kunnen ook niet 
meer worden vermarkt. Doordat courgettevirussen 
zich in gunstige omstandigheden zeer snel in het 
gewas kunnen verspreiden, loopt  de schade snel op. 

Een snelle herkenning van het probleem kan grote 
schade vermijden. De informatie in deze folder moet 
het u mogelijk maken om tijdig het probleem te 
herkennen en de gepaste maatregelen te nemen.

Wat wijst op  een 
virusinfectie in het 
gewas?

Een snelle vaststelling 
en diagnose is zeer 
belangrijk. Het 
onderscheiden van CMV, 
WMV en ZYMV op basis 
van symptomen is niet 
eenvoudig. Een correcte 
identificatie in het labo 
laat toe om het risico op 
de teelt verder te kunnen 
inschatten. 

Symptomen op 
blad: Mozaïek, 
vingervormigheid, 
opkrullen van bladeren, 
dwerggroei,...

Symptomen op vrucht: 
misvormingen, bulten, 
ringvormige vlekken 
(groen op gele vrucht, 
lichter op groene 
vruchten).

Bij een beginnende infectie 
blijven de symptomen 
beperkt tot enkele 
geïsoleerde planten, maar 
deze kunnen op korte tijd 
snel uitbreiding nemen in 
het gewas.

Hoe verspreiden de virussen zich?

De belangrijkste manier van verspreiding van 
courgettevirussen zijn bladluizen. Verspreiding 
gebeurt op een niet-persistente manier wat 
betekent dat de bladluis het virus kan doorgeven 
direct nadat ze de plant heeft aangeprikt. Hierdoor 
is een snelle verspreiding mogelijk, wat ook het 
effect van insectenbestrijding beperkt.

Een tweede verspreidingsmethode is 
contacttransmissie. Hierbij wordt het virus naar 
gezonde planten overgebracht door contact met 
geïnfecteerd sap na verwonding. Belangrijk bij 
contacttransmissie zijn niet alleen snoeimessen of 
kledij, maar ook over elkaar schurende bladeren 
van naburige planten. 
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