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Virus verschijnselen in tomaat
Hoe herken je het probleem
Verkleuring van de bladeren: de bladeren hebben lichtgroene vlekken of 
vertonen een dwerg groei. De nerven verkleuren eerst. Deze verschijnselen 
zorgen voor een productie verlaging.

Achtergrond
Deze verschijnselen worden door virussen veroorzaakt. Deze virussen worden 
van plant tot plant overgedragen door kleine insecten zoals witte vliegen. 
Slechts één van deze insecten is al voldoende om de virusziekte over te 
dragen. Jonge planten moeten vrij zijn van insecten om deze ziekte in een later 
stadium te voorkomen. Infectie van de planten in een later stadium zal minder 
invloed hebben op de productie.

Management
Chemisch:
-Virussen kunnen niet bestreden worden. Maar de insecten zoals witte vliegen 
kunnen wel bestreden worden met chemische pesticiden. 

• Zaailingen kunnen wekelijks bespoten worden met imidacloprid 1-2 ml/l
• Na het overplanten kan er nog 2 weken doorgegaan worden met het 

gebruik van imidacloprid. De veiligheidstermijnl (VT) van imidacloprid is 
14 dagen.

() Imidacloprid kan afgewisseld worden met thiamethoxam, chlorfenapyr of 
pyriproxyfen (1 keer per week). De dosering van thiamethoxam is 13 g/20 l 
(VT is 3 dagen). De dosering van chlorfenapyr is 0.5 g/l (VT is 1 dag). De 
dosering van pyriproxyfen is 1-2 ml/l (VT is 7 dagen). Denk erom dat deze 
insecticide een groeiremmend hormoon is en de natuurlijke vijanden van de 
witte vlieg niet gedoodt wordt!                                         

Cultuurmaatregelen: 
• Goede ventilatie houdt de insect populatie lag, dus houdt een ruimer 

plantverband. 
• Jonge planten met virus verschijnselen moeten verwijderd en vernietigd 

worden.
• Oudere planten met verschijnselen kunnen met melk oplossing bespoten 

worden: 1 liter melk in 10 l water. 
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Virus symptomen. 

Witte vliegen. 

Draag altijd beschermenden kleding wanneer u pesticiden gebruikt en volg de instructies op het etiket, zoals 
dosering, tijdstip van toepassing, en veiligheidstermijn.
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