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H
oewel die beginsel van 
virusbeheer in aartappel- 
produksie eenvoudig 
klink, is dit in werklikheid 
nie so maklik nie. In die 

meeste produksiestreke is die winter 
nie baie koud nie. Een of meer winter-
gewasse word steeds geplant en huis- 
en stadstuine word groen gehou.  
Daar is dus voortdurend bronne van 
gashere vir beide virusse en plantluise. 
As die winter nie koud genoeg is 
nie, neem die plantluispopulasie nie 
genoegsaam af nie en bou dit weer 
baie vinnig op wanneer die somer 
aanbreek.

Aartappelproduksie vind in die 
grootste gedeelte van die jaar, of 
in sommige streke regdeur die jaar 
plaas. Die bron van virusse in besmette 
plante en die verspreiding daarvan 
deur plantluise word dus uiters moeilik 
beperk. 

In Suid-Afrika is daar ook nie  
gebiede wat tot moerproduksie  
beperk word nie en in die meeste 
gebiede bestaan daar nie verpligte 
doodmaakdatums nie. Aartappels vir 
die varsmark word op verskillende tye 
van die jaar geproduseer en moere 
moet regdeur die jaar beskikbaar 
wees. Dit het tot gevolg dat sertifise-
ring al hoe meer op toetse steun,  
omdat virussimptome nie altyd sigbaar 
of herkenbaar is nie.

Beperk verspreiding van plantluise
Tot op hede is 21 plantluisspesies en 
spesiegroepe in Suid-Afrika as vektore 
van Aartappelvirus Y (PVY) geïdentifi-
seer. Data van suig- en geelbakvalle  
in vier moerproduksiestreke oor die  
afgelope tien jaar, het aan die lig ge-
bring dat agt plantluisvektore oorwe-
gend voorkom. Die mees algemene 
vektore verskil van produksiestreek 

tot produksiestreek, as gevolg van die 
gewasse wat in die omgewing geplant 
word, asook die klimaat.

Oorlewing in matige winters 
Plantluise skuil op plante, byvoorbeeld 
in okselknoppe, gedurende die winter. 
Wanneer die temperatuur in die lente 
toeneem, gee die luise ongeslagtelik 
lewe aan ongevleuelde, vroulike luise. 
Die kolonie vermeerder totdat die 
populasie in ’n spesifieke plek te hoog 
raak, en dan word gevleuelde individue 
gebore. 

’n Persentasie van die kolonie vlieg 
oor kort afstande na ander plante, of 
hulle vlieg hoog die lug in en word 
deur lugstrome en wind oor lang 
afstande na gasheerplante op ander 
plase of na ander streke vervoer. Daar 
word na sulke plantluise as migrerende 
individue verwys.

Hoe kies luise waar hulle voed? 
Plantluise wat deur lugstrome naby 
aan ’n aartappelaanplanting kom is nie 
in staat om gashere van voorkeur uit 
die lug te identifiseer nie. Plantluise 
word deur kleurkontras gelok. Daarom 
is hulle geneig om aan die rande van 
lande, in spuitpaaie en op oop rye te 
land. 

Heersende windrigtings kan ver-
oorsaak dat migrerende plantluise  
geneig is om aan ’n spesifieke kant 
van lande te land. Aartappelplante 
met ’n natuurlike ligter-groen kleur,  
’n voedingstekort, stres, siekte- 
simptome, of wat besig is om af te 
gaan, het ’n hoër waarskynlikheid om 
besmet te word as plante met ’n  
donkerder groen kleur.

Bestuur is ’n syferspeletjie 
Die lewensiklus van plantluise kan so 
kort as sewe tot tien dae wees, en 

wyfies kan elk ’n groot aantal kleintjies 
voortbring. Onder gunstige klimaats-
toestande kan ’n plantluispopulasie 
binne twee dae verdubbel. 

Wanneer plantluispopulasies toege-
laat word om in ’n aanplanting op te 
bou, is totale beheer byna onmoont-
lik. Indien slegs een plantluis in elke 
vierkante meter van ’n aanplanting 
voorkom en die klimaat gunstig is, sal 
’n enkele plantluis elke sewe dae sowat 
50 kleintjies voortbring. Waar geen 
program vir plantluisbeheer toegepas 
word nie, sal die populasie binne twee 
weke opbou na meer as 250 plantluise 
per vierkante meter. 

Dit is dus belangrik dat beheer van 
plantluise reeds vandat daar geplant 
word, toegepas word en geen verslap-
ping in die program toegelaat word 
nie.

‘Om te meet is om te weet’ 
Plantluismonitering is van uiterste 
belang om vlugpatrone van plantluise 
vas te stel of die teenwoordigheid van 
plantluise in ’n land te bepaal. Teen 
die tyd dat die plantluise waargeneem 
word wanneer daar deur die lande 
gestap word tydens inspeksies, is dit 
moeilik om die populasie te beheer, 
omdat groot getalle luise dan reeds op 
die plante voorkom. 

Geelbakvalle word gebruik om ’n 
rowwe beraming van die plantluisdruk 
in aanplantings op die plaas te gee. 
Suigvaldata word gebruik om vas te 

Beheer van virussiektes: 
Makliker gesê as gedaan  

Saamgestel uit Aartappels SA se feiteblad, Virussiektes en Plantluise 

Beginsels vir die beheer 
van virussiektes

Beperk die bron en verspreiding 
van plantluise (die vektore wat 

virusse versprei), asook die bron en 
verspreiding van virusse.
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stel wat die vlugpatrone in die streek is, 
en hoe dit deur die klimaat beïnvloed 
word.

Insekdoders 
Insekdoders is onontbeerlik in die 
beheer van plantluise, maar dit is slegs 
één element in die bestuursprogram 
en moet met omsigtigheid gebruik 
word om die opbou van weerstand 
teen middels te verhoed. 

Indien dit blyk dat spuitprogramme 
nie doeltreffend is nie, moet faktore 
soos toedieningstegnologie, die tyd 
van die dag waarop gespuit word en 
mengsels ook ondersoek word. Indien 
die plantluisdruk in die omgewing 
baie hoog is, is dit baie moeilik om 
plantluise alleenlik met insekdoders te 
beheer. 

Sistemiese middels wat in die grond 
toegedien word, kan plantluise goed 
beheer en die opbou van populasies 
in die vroeë seisoen te beperk. Dit is 
veral doeltreffend om oordrag van 
rolblad, wat op ’n blywende wyse 
oorgedra word, te beheer. Dit is egter 
nie doeltreffend om die oordrag van 
PVY, wat binne ’n paar sekondes op ’n 
nie-blywende wyse oorgedra kan word, 
te beheer terwyl die plantluis na ’n 
geskikte gasheer soek voordat dit deur 
die middel gedood word nie.

Indien die toediening nie doeltref-
fend was nie, kan die verspreiding van 
die virus aansienlik versnel, omdat 
insekdoders op die oppervlak van  
blare ’n toename in die aantal kere 
wat ’n luis aan selle proe kan ver-
oorsaak, omdat die middel hulle 
irriteer en hulle bly soek na ’n geskikte 
sel om aan te voed. 

Toediening van insekdoders
Plantluise skuil gewoonlik aan die  
onderkant van blare. Die bedekking 
aan die boonste gedeelte van die 
blaredak is gewoonlik goed, maar 
swakker op die onderliggende dele. 
Omdat die aksie van geregistreerde 
spuitmiddels óf kontak óf sistemies/
translaminêr kan wees, moet sorg 
geneem word om te verseker dat die 
spuitmiddels ál die blare van ’n plant 
bereik. 

Goeie resultate word verkry met 
die toediening van insekmiddels met 
kousbalkspuite wanneer die wind nie 
waai nie en dit koeler is. Dit bly egter 

belangrik om altyd die verskaffer se 
aanwysings te volg.

Beperk verspreiding van virusse
Virusse in en tussen aanplantings
Moere is die belangrikste wyse waarop 
virusse van een produksiestreek en 
selfs van een kontinent na ’n ander 
versprei word. Dit, tesame met die 
nadelige effek wat virusse op opbrengs 
kan hê, het daartoe aanleiding gegee 
dat sertifiseringskemas in die meeste 
lande tot stand gebring is. 

Virusdeeltjies is nie in staat om self 
te versprei en plante binne te dring 
nie. Hulle maak gebruik van plantluis- 
vektore om dié funksie vir hulle te 
verrig, en die verhouding tussen virus 
en vektor is gespesialiseerd en spesi-
fiek. Plantluise dien as vektore vir PVY 
sowel as aartappelrolbladvirus (PLRV), 
maar die wyse waarop die twee virusse 
van een plant na ’n ander versprei, 
verskil wesenlik. 

PVY word op ’n nie-blywende wyse 
deur plantluise oorgedra. ’n Plantluis 
wat op ’n blaar land, toets eers of die 
plant ’n geskikte gasheer is, deur sy 
monddele in epidermale selle te steek 
en die sap te proe/toets voordat hy 
daarop voed. Indien die plantsel met 
PVY besmet is, word die virusdeeltjies 
saam met die selsap ingeneem en 
bly dit agter in die monddele van die 
plantluis. 

Wanneer die luis ’n volgende plant 
besoek en weer proe, word die virus 
na ander selle oorgedra. Omdat die 
opname en oordrag van virusse deur 
plantluise binne ’n baie kort tyd  
(<60 sekondes) kan geskied en die 
plantluise vir ’n beperkte tyd infektief 

bly, word PVY meestal deur besoeken-
de plantluise (plantluise wat op soek 
is na ’n geskikte gasheer) versprei. 
Plantluise bly nie vir langer as 24 uur 
besmet nie en die virus word nie na die 
nageslag oorgedra nie.

PLRV word op ’n blywende wyse 
deur plantluise oorgedra. Dit kom 
slegs in die floëemvaatselle van plante 
voor, terwyl die vektore van die virus 
op die plantsap in die floëemvate 
voed. Wanneer ’n plantluis ’n geskikte 
plant gevind het, steek hy sy mond-
dele (stilet) tussen blaarselle deur, 
totdat dit die floëemselle bereik. Hy 
voed dan vir ’n tydperk van 15 minute 
of langer en neem die virusdeeltjies 
saam met die plantsap op. Die virus-
deeltjies word in die maag van die 
plantluis opgeneem en in die spysver-
teringskanaal van die plantluis gesirku-
leer. 

In hierdie tydperk van ongeveer agt 
tot 24 uur is die plantluis nie in staat 
om virusse na ’n ander plant oor te 
dra nie. Ná sirkulering in die liggaam 
van die plantluis beland die virusse in 
sy speekselkliere en kan dit dan na ’n 
volgende plant oorgedra word. As die 
virusse eers in die spysverteringskanaal 
van ’n plantluis gevestig is, is die be-
smette plantluis vir die res van sy lewe 
in staat om rolbladvirus te versprei. 

PLRV word nie na die nageslag 
oorgedra nie. Die virus word deur 
die floëemselle vermeerder en deur 
die floëemvate na ander dele van die 
plant versprei. Omdat opname, sirku-
lering en oordrag van virusse relatief 
lank neem, dien plantluise wat op 

Aartappelproduksie vind 
in die grootste gedeelte 

van die jaar, of in sommige 
streke regdeur die jaar 

plaas. Die bron van virusse 
in besmette plante en die 
verspreiding daarvan deur 
plantluise, word dus uiters 

moeilik beperk.



34 CHIPS    July / August 2022 

RESEARCH & TECHNICAL

aartappelplante voed as die vektore 
van PLRV.

Verspreiding van PVY deur plantsap 
is moontlik indien vars plantsap oorge-
dra word én nadat ’n vars, oop wond 
op die plant gevorm het, omdat enige 
plantsel ontvanklik vir die virus is. Groot 
insekte soos kewers, wat aan besmet-
te plante vreet, kan die virus deur 
plantsap na ander plante versprei. 

Plantsap wat tydens besproeiing, 
bespuiting en dies meer aan imple-
mente vassit, help ook om die virus te 
versprei. PVY word ook deur menslike 
aktiwiteit oorgedra en deur diere wat 
deur ’n aanplanting loop en teen blare 
skuur. 

Deur moere te sny, kan die persen- 
tasie moere wat sekondêr besmet 
is geweldig toeneem, deurdat die 
sap wat aan die lemme vassit, na 
’n volgende moer oorgedra word. 
Hantering van besmette knolle (ver-
wydering van spruite met die hand of 
borselmasjiene) kan virusse ook deur 
middel van plantsap versprei. 

Verspreiding van PLRV deur 
plantsap is onmoontlik, omdat die 
virus tot die floëemvate in plante be-
perk is. Navorsers maak van enting of 
besmette plantluise gebruik wanneer 
hulle PLRV na ’n plant wil oordra.

Kan ander insekte virusse oordra?  
Soos reeds genoem, kan groot vre-
tende insekte PVY deur middel van 
plantsap versprei. PVY kan nie toeval-
lig deur ander suiende insekte oor-
gedra word nie, omdat oordrag nie ’n 
toevallige proses is nie. PVY-deeltjies 
kan in die monddele van plantluise  
agterbly omdat vektor-spesifieke fak- 
tore in die speeksel of aan die stilet van 
die plantluis by die proses betrokke is.

Rolbladvirus word saam met 
plantsap uit die floëemvate deur 
vektore opgeneem en versprei. Insekte 
wat nie dieselfde voedingswyse het 
nie, is dus nie in staat om die virus 
op te neem nie. Daarby het die virus 
’n baie gespesialiseerde verhouding 
met vektore, aangesien die virus in die 
spysverteringskanaal aan baie unieke 
reseptore bind, wat toelaat dat virusse 
deur die plantluis sirkuleer.

Verspreiding in die aartappelplant
Indien PVY in ’n sel van ’n gasheer-
plant beland, vermeerder die virus 

in die sel en versprei dit daarna deur 
plasmodesmata (kanale in selwande) 
na ander selle om uiteindelik die hele 
plant te infekteer. Virusse kan in groot 
getalle in plantselle voorkom, en hulle 
kom veral in die epidermale selle en 
klierhaartjies voor. Dit is juis hierdie 
selle wat deur besoekende plant- 
luise getoets word en beskadig word 
wanneer plante teen mekaar skuur, 
of as mense en diere tussen plante 
deurloop. 

Wanneer besmette plante begin 
afgaan, word virusse in blare saam 
met voedingstowwe in plantsap na die 
knolle vervoer.

Rolbladvirus vermeerder die 
vaatweefsel en word in floëemvate 
versprei. Vaatweefsel in ’n spesifieke 
blaar word aan ’n spesifieke kant van 
’n halm voortgesit en uiteindelik na 
spesifieke knolle van die halm. Dit 
verklaar waarom nie alle knolle van 
’n besmette plant noodwendig met 
rolblad besmet is nie. 

Wanneer die plant laat in die 
seisoen besmet geraak het, is die titer 
(aantal virusse in ’n plant) geneig om 
baie laag te wees. Omdat rolblad- 
virusse slegs in floëem voorkom, kom 

minder virusdeeltjies in plante voor as 
wat die geval is met PVY.

Die mees ooglopende maatreël  
om verspreiding van virusse te 
beperk, is om moere met geen of 
baie min virusse te plant. Indien 
ander bronne van virusse egter in die 
omgewing teenwoordig is, kan die 
aanplanting baie vinnig met virusse 
besmet word, as gevolg van die 
doeltreffendheid waarmee plantluise 
versprei en virusse van een plant na 
’n ander oordra.

Belangrike bronne van aartappel-
virusse is opslag, tafelaanplantings 
en onkruid. Moeraanplantings, veral 
dié van lae generasies, moet sover as 
moontlik weg van tafelaanplantings 
wees – ten minste 500 m. Opslag en 
onkruid in en om moeraanplantings 
moet streng beheer word, nog vóór 
moere geplant word.

Vir meer inligting, stuur 
’n epos aan Dirk Uys, 
navorsingsbestuurder 
by Aartappels SA, by 
dirk@potatoes.co.za.
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Bestuur van virussiektes in Suid-Afrika

As gevolg van ons unieke situasie, is dit uiters belangrik dat ’n streng  
bestuursplan gedissiplineerd toegepas word:

• Slegs gesertifiseerde moere van ’n lae generasie en lae virusinhoud 
(ná-kontrole uitslae), moet in ’n moerproduksiestreek geplant word.

• Planttyd vir moere moet op ’n tyd wees wanneer plantluispopulasies laag is.

• Moeraanplantings moet doodgemaak word voordat die vektordruk hoog 
raak.

• Plantluise moet gemoniteer word. Suigvaldata gee inligting oor plantluise 
in ’n streek, en geelbakvalle oor die teenwoordigheid van plantluise op 
moerplase en in moeraanplantings.

• Opslagaartappels, onkruid en ander gashere moet streng beheer word 
om die bron van virusse in die omgewing te beperk.

• Moeraanplantings moet noukeurig gesuiwer word om verspreiding binne 
die aanplanting te beperk.

• Toetse vir virusse in die sertifiseringsproses moet, binne beperkings van 
die toets, akkuraat en aangepas wees vir die situasie. Om hierdie rede is 
daar in die toetsprotokol van Aartappellaboratoriumdienste streng bepa-
lings van wanneer moere as toetsgereed beskou word – alle ogies op die 
knol moet byvoorbeeld uitgeloop wees.

• Verdraagsaamheid vir virusse in moere moet streng wees om moere van 
goeie gehalte te verseker.


