


Ond,rz"It"r'j,ellt,nijn,n",r/I,
Naut de rMda langer gekendem~, wen:! In 1990 In BeIgII voor hit
eerst ook het 'VIraal HaemGmIgIId'I Syndroom' (VHS) bij konijnen~.
Deze uIttntb88mettellJeevIruazIektekan eR masele......V8I"OOI'ZIIken
bij ZOW8I tamme konijnen • WIlde • l.8atItgenoemde blijken •
~ te fungeren voor het virus. T.. anzIen V8r'I de Jl8'tI8UIIere ..
commercIlIe konJjnenfok beteQnt dit ..., latent gevur. en aanzien V8r'I de
jacht betekent dit een 0I'N0Clr'IPfIIb1twld Inzake de , en dit 2DW8I nur
mogeIIjkejachtoogattoeaJaln verband meteventuele~~lSChede
Aanvankelijk bleek de ziekt. In V1a.nd.,....
verapreldingapatroon te vertonen, gunde V8n tDtaaI1;:::l::
unwezlg. Actueel I. d. beamettIng In zowat geheel VII gealgnaleerd,
waarbij er aanwijzingen zijn dat de ziekte pi.... zeer acuut la en de
konijnenstand zeer1tIrt<la teruggelopen.
Het beeIcI dat daaruit naar voren lijkt te tnIden la 8V8I1WII n8UW8ltka
gedocumenteerd un de hand van vestigde z\ektebeelclen .nlet
doodlOOl'Z8ken. Het la de bedoeling un de hend V8n ..,.. Rtekproef duJtn
enige klaarheid te Inngen. Dasgevalend kunnen op buis ven deD
bevindingen aanbevelingen gedaan en voor ven:I.. anderzIOIk enJaI
mutregelen. H8t JBW hHft d een ~
uitgeschreven, cIJ& geInancIerd wordt AMI afdeling Boa en Groen, en
toevertrouwd WÎl'd a., het Centrum voor Ond.rzoek In Diergeneeskunde en

~)te8lu"1.Voor het wordt gestreefd naar een zo ruim mogeIJke atulname van
de populatie WIlde kon,",". De besta ....nameperIode Ugttu.... 15
auguetua 15 november ; het ia evenMI __ wenHIIjk ook aIlIIen te
va buIt8n deze periode.
Enkel cIIe dood zijn (geschoten, terpIaatIte el'gemaald cri
dOOl:IgMinden) In aanmerking. ZIJ moeten~ In tut gIIheII
worden lneendlepvriez..bIj ·20·C.
All vaar dit Invriezen ven het gehele dier "all1OOda vaIIIun
worIen m het Invriezen van een deel V8n de lever (bij )*'het ftxeren ven
..n'" meen haIYe centimeter cIIcte I)... ...deII de
levarln 10% formol (minimum 10mi formol 10 gram lever). Het
geformoIeerde wordtblj~ ...,"·C .
Voor de centrallla1le van de verzamelde een gedaM warden
ophltbeltaande IBW-netwerkvoorlnzamellng...~.



tijdens hetworjaar.

001< de bacteriin Pseu
domonss syrlngae pv.
syt/ngae en ErwInla sellels
veroorzaken uitwendige
symptomen die Igken op
deze van Venturla. De
identificatie van de parasiet
Is dus wel belangrijk om een
correcte beslriJdlng uit te
voeren.
In eerste Instantie kan
gebruik gemaakt worden
van minder vatbare variA
fBIt8n.zoals Salbc albe, Salbc
lIIm1IIaIls, SaIix putpUf88 en
SeJIx :amygdallna. zeer ge
VOéIIge variitelten ziJn onder
andere Salhc albe subsp.
'vIreIlna, SeJIx con/ata, Salbc alegantlsslma,
88Ibc babylonIca en Salbc amerlcana en ook
SeJIx matsudena (W. Tortuosa. Deze laatste Is
beter bekend als de 'kurkentrekkerswilg' of
'kNlwUg'.
&ns de aantesllng Is vastgesteld, kan ziJ
:waden IngedQkt door snoei, waarbij de zieke
.... V8fW1jderd en verbrand worden. Zieke
'ld'gMlen bladeren, opgeraapt In de herfst,
ÎII08l1InoakvemlBtlgdworden•
• en chemische (preventieve of curatieve)

1i.IiI.~!k ~dlng ken ook uitgevoerd worden, maar Is

enkel economisch verant
woord in commercieel
uitgebate wIlgenpercelen
(wissenteelt) :

Preventieve ofvoorbehoeden
de methode

Enkele malen sproeien met
koperoxychloride of koper
oxycarbonaat met een
tussentijd van acht dagen,
vanaf het hernemen van de
groei tot aan het eind van de
ascosporen-v1uchten - liefst
na een regenperiode. Het zijn
contact-fungiciden die het
mycelium en de sporen
vernietigen.

Curatieve ofstoppende methode

Deze behandeling bestaet uit het bespuiten met
een combinatie van systemische (d.I. met
opname In de sapstroom) en oontactfunglclden.
Enkele malen uit te voeren om de acht dagen
(niet meer dan drie of vier keer), wanneer de
eerste symptomen verschijnen. Een lijst van
producten Isop het InstltuLttbeschikbaar.
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