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Virussen

Virussen zijn heel klein en alleen zichtbaar met de elektronenmicroscoop. Ze hebben geen eigen stofwissel en 
vermeerderen zich uitsluitend in de cellen van hun waarden.

Virussen worden in de wereldwijde orchideeënkwekerij steeds belangrijker. De ontwikkeling van de aantas-
tingssymptomen van een bepaald virus is afhankelijk van de aard, soort en leeftijd van de aangetaste planten 
en van de kweekomstandigheden. Vaak komen de virussen ook voor in gemengde infecties, wat de visuele 
diagnose bovendien moeilijker maakt. Hybriden van de Phalaenopsis laten daarbij een hoge gevoeligheid voor 
de belangrijkste virussen zien: cymbidium-mozaïekvirus (CyMV), odontoglossum-kringvlekkenvirus (ORV), to-
matenbronsvlekkenvirus (TSWV), impatiens necrosevlekkenvirus (INSV) en het korte orchideeën rhabdovirus 
(OFV).

Cymbidium-mozaïekvirus (Cymbidium mosaic virus - CyMV) 
Odontoglossum-kringvlekkenvirus (Odontoglossum ringspot virus - ORV)
Het CyMV behoort tot de familie van de potexvirussen, ORV tot de tobamovirussen. De virussen zijn bijzonder 
duidelijk herkenbaar, vooral op jongere bladeren door kleine of brede, meestal hellere kleurschakeringen van 
het weefsel.

Op de Phalaenopsis veranderen deze ophelderingen zich na rijping van het blad tot ingezonken zwarte vlek-
ken, eerst hoofdzakelijk aan de onderkant van het blad, later ook op de bovenkant van het blad. Bij een ernsti-
ge beschadiging vallen de geïnfecteerde bladeren af. Op bloemen van donkerkleurige soorten duiden defor-
maties en streepachtige of bonte verkleuringen eveneens op een infectie met het cymbidium-mozaïekvirus, 
maar zijn er dergelijke verkleuringen door mutaties, vooral op donkere Phalaenopsis-soorten. Bloeisymptomen 
komen relatief zelden voor op de Phalaenopsis.

Op de Cymbidium ontstaan aan de jonge scheuten kleine langwerpige ophelderingen van het bladgroen. Eerst 
beginnend als strepen in de lengte in het midden van het blad, later als duidelijke contrasterende bladvlekken. 
Als het ziekteverloop toeneemt, ontstaan bij oudere planten zwarte strepen op de boven- en onderkant van 
het blad. De assimilatie wordt aanzienlijk geschaad, de bladeren vallen af. Bij de Cymbidium zijn bloemensym-
ptomen vaak te zien, op de Cattleya komen op volgroeide bladeren ingezonken, donkerbruine tot zwarte 
verkleuringen voor. Deze kunnen voorkomen als lengtestrepen die het hele bladoppervlak innemen, maar ook 
als cirkelronde vlekken. Nieuwe uitlopen zijn meestal opgehelderd. Op de geopende bloemen ontstaan eerst 
kleine stipvormige, bruine vlekken die later tot bruine strepen samenvloeien.

De Cattleya, Cymbidium en Phalaenopsis zijn de orchideeëngeslachten die het meest gevoelig zijn voor ORV 
en CyMV. De beiden virussen komen echter ook voor op de Odontoglossum en Laelia. Relatief zelden echter 
worden ze op de Paphiopedilum opvallend.

Virussen zijn licht mechanisch overdraagbaar, terwijl het gevaar van overdracht door zuigende insecten niet 
gegeven is. Een verspreiding van de virussen via gerecirculeerd gietwater mag niet onderschat worden. Beide 
virussen komen op orchideeën vaak in een gemengde infectie voor, een toewijzing op basis van de sympto-
men tot een van de beide virussen is praktisch niet mogelijk.
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Tomatenbronsvlekkenvirus (Tomato spotted wilt virus - TSWV) 
Impatiens necrosevlekkenvirus (Impatiens necrotic spot virus - INSV)
Beide virussen behoren tot de zogenaamde tospovirussen. De bladeren vertonen in de regel lichte ophelde-
ringen, chlorosen of wolkachtige vlekken. Als het langer duurt volgen necrosen, ontbladering en het afsterven 
van de planten. Tospovirussen zijn meestal lokaal in het blad aanwezig, verdelen zich echter in orchideeën 
niet systemisch in de plant. De belangrijkste overbrenger van tospovirussen is de Californische bloementrips 
(Frankliniella occidentalis Pergande).
In Azië werd ook het Capsicum chlorosis virus (CaCV) op de Phalaenopsis aangetoond.

Rhabdovirussen (Orchid fleck virus - OFV)
Het korte orchideeën rhabdovirus komt overwegend voor op de bladeren van de oudere Phalaenopsis, Pa-
phiopedilum, Cymbidium, Coelogyne, Oncidium en andere orchideeën, terwijl de jonge bladeren er nog gezond 
uitzien. Daarbij zijn er aan de bovenkant van het blad eerst stip- of streepvormige vlekken te zien, bij een zich 
verder ontwikkelende aantasting verdrogen de getroffen weefselpartijen, er ontstaan witachtig grijze, scherp 
afgebakende, diep ingezonken vlekken, die in de regel niet overgaan op de onderkant van het blad. Vervol-
gens worden de beschadigde plekken zwart door secundaire schimmelaantasting. Het virus kan lange tijd 
latent in de plant aanwezig zijn zonder dat het tot de beschreven symptomen komt. Elke stresssituatie kan 
dan echter leiden tot het vormen van bladeren die het symptoom laten zien. De overdracht van het virus volgt 
via Brevipalpus californicus.

Bestrijding van virussen
Orchideeën kunnen vaak latent geïnfecteerd zijn, d.w.z. dat virussen in de plant aanwezig zijn, maar dat er 
geen symptomen gevormd worden. Bij de overdracht op gevoeligere soorten kan er dan echter snel een 
symptoomontwikkeling ontstaan. Ook een stresssituatie of veranderingen in de klimatologische of tempera-
tuuromstandigheden kunnen virussen uit de latentie in de symptoomfase induceren.

• Bij een verdenking moet een onderzoek in het laboratorium uitgevoerd worden.
• Virussen zijn chemisch niet te bestrijden, in de broeikas moet een grondige positieve selectie volgen.
• Planten die symptomen laten zien moeten onmiddellijk en compleet verwijderd worden, het uitsnijden van  
    de afzonderlijke bladeren is niet voldoende.
• Een sapoverdracht door wederzijds contact van de planten, door irrigatiewater en bij het werken aan de  
    planten moet absoluut vermeden worden.
• Na elke werkfase, maar minstens bij het wisselen naar een andere soort, moeten de handen grondig  
    gewassen worden. Door werkzaamheden aan de plant worden virussen in de praktijk het vaakst  
    overgedragen.
• Voor de desinfectie van snoeigereedschap, oppervlakken en kweekflessen kunnen desinfecteermiddelen  
    gebruikt worden voor het doden van CyMV en ORV. Ook is de oppervlaktebehandeling van  
    snoeigereedschap met een hoog percentage alcohol mogelijk.
• De vectoren van virussen, vooral tripsen en bladluizen, moeten consequent bestreden worden.
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Cattleya: virus symptomen in bloemen

Phalaenopsis: Rhabdovirus (Orchidee vlekken virus)

Phalaenopsis: Tospo-Virus - chlorotische ringen patroon 

Phalaenopsis: Tospo-Virus - chlorotische ringen patroon 

Phalaenopsis: Tospo-Virus - chlorotische ringen patroon 

Phalaenopsis: Potex-Virus
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