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TBV vroege beelden 

Om TBV in tulp beheersbaar te houden is selecteren in een vroegtijdig stadium van belang. 

Om het juiste selectiemoment te bepalen is goede kennis van de cultivars nodig. Uw 

keurmeester kan helpen bij het bepalen van het juiste moment. In de onderstaande beelden 

is TBV in een vroeg stadium te zien. 

  

Cultivar: Apeldoorn’s Elite 
Symptomen: duidelijk licht- en donkergroen 
vlekkenpatroon. 

Cultivar: Erna Lindgren 
Symptomen: licht- en donkergroene mozaïekbeelden in 
het blad. 

  

Cultivar: Gander’s Rhapsody 
Symptomen: onregelmatige roodverkleuring aan de 
buitenzijde van het blad. De rode bladrand is GEEN 
TBV. 

Cultivar: Inzell 
Symptomen: licht- en donkergroep mozaïekpatroon in het 
blad. Bolvormige, geknepen, reeds kierende bloemknop. 
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Cultivar: Yokohama 
Symptomen: onregelmatige roodverkleuring aan de 
buitenzijde van het blad; geknepen “pijperige” stand. 

Cultivar: Yokohama 
Symptomen: onregelmatige roodverkleuring aan de 
buitenzijde van het blad; geknepen, “pijperige” stand. 

  

Cultivar: Yokohama 
Symptomen: onregelmatige roodverkleuring aan de 
buitenzijde van het blad; geknepen, “pijperige” stand. 
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TBV beelden in nabloei 

Om TBV in tulp beheersbaar te houden is selecteren in een vroegtijdig stadium van belang. 
Om het juiste selectiemoment te bepalen is goede kennis van de cultivars nodig. Uw 
keurmeester kunt u helpen bij het bepalen van het juiste moment. In de onderstaande 
beelden is TBV in een vroeg stadium te zien. 

  

Cultivar: Parade 
Symptomen: in de bloem donkere, lange, geveerde 
strepen vanuit het hart van de bloem. 

Cultivar: Parade 
Symptomen: geen TBV, maar TRV. Verschil met TBV is 
dat TRV korte, fijne donker gekleurde streepjes geeft: 
potloodstreepjes. 

  

Cultivar: Rococo 
Symptomen: gele kleurbreking van de bloem. 

Cultivar: Flair 
Symptomen: bij deze cultivar is niet alleen een 
bloemkleurbreking te zien bij een TBV-aantasting, maar 
verkleurt ook deze stempel. Deze wordt geel, goed te 
zien in rijpere bloemen. 

  

Cultivar: Golden Parade 
Symptomen: zilverachtige marmering en roodverkleuring 
vanuit de top van het blad. Te zien vanaf circa 3 weken 
na de bloei. 

Cultivar: Golden Parade 
Symptomen: zilverachtige marmering en roodverkleuring 
vanuit de top van het blad. Te zien vanaf circa 3 weken 
na de bloei. 
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