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De basis van een gezonde teelt is het herkennen van ziekten en plagen
Als de teelt stagneert of wanneer zich problemen voordoen door een ziekte of een plaag kan het zinvol zijn om snel de
veroorzaker te achterhalen. Een snelle en betrouwbare diagnose kan dan inzicht geven in de aard van de problemen en
antwoord geven op de vraag of een gerichte bestrijding nog zinvol of mogelijk is. Infectiegevaar voor andere gewassen kan
daarmee zoveel mogelijk worden beperkt.
PPO biedt u de mogelijkheid uw aangetast plantmateriaal in te zenden voor onderzoek. De afdeling Diagnostiek probeert dan
de oorzaak of mogelijke ziekteverwekker snel te achterhalen zodat u een gerichte actie of bestrijding kunt uitvoeren.

Diagnostiekservice van PPO

Hoe werkt Diagnostiekservice?

Een vertrouwde service met ruime kennis en ervaring op het
gebied van:
- schimmel- en bacterieziekten
- nematoden
- virusziekten en fytoplasma's
- afwijkingen door dierlijke organismen
- niet-parasitaire/fysiologische afwijkingen
- gebrekverschijnselen

-

monsters kunnen worden verstuurd naar:
PPO Randwijk, Postbus 200, 6670 AE Zetten
PPO Lisse, Postbus 85, 2160 AB Lisse

-

monsters kunnen ook worden afgegeven tussen 8.30 en
17.00 bij:
PPO Randwijk, Lingewal 1, 6668 LA Randwijk
PPO Lisse, Prof. v. Slogterenweg 2, 2161 DW
Lisse

-

bij de monsters is zoveel mogelijk informatie gewenst
Op onze website www.diagnostiekservice.wur.nl is een
formulier te downloaden dat U hiervoor kunt gebruiken
eventueel kan informatie worden gegeven via e-mail met
bovengenoemd formulier en foto’s:
diagnostiekservice.ppo@wur.nl
de uitslag wordt zo snel mogelijk schriftelijk meegedeeld
als nader onderzoek nodig is, wordt hierover met U
contact opgenomen
de kosten voor een diagnose bedraagt € 140,- tot
€225,- afhankelijk van het type onderzoek dat nodig is
bij schade-expertise wordt een consultancytarief in
rekening gebracht
informatie kunt U verder vinden op
www.diagnostiekservice.wur.nl

Diagnostiekservice levert
-

visuele en microscopische beoordelingen
het kweken van bacteriën en schimmels
serologische toetsingen voor virus- en bacteriedetectie
moleculaire technieken voor pathogeendetectie
herkenning en moleculaire detectietechnieken van
nematoden

-

-

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Sector Bloembollen, Bomen en Fruit
Prof. Van Slogterenweg 2, Lisse
Postbus 85, 2160 AB Lisse
Tel.: 0252 - 462121
Fax: 0252 - 462100
E-mail: diagnostiekservice.ppo@wur.nl

Wij adviseren altijd naar beste weten volgens kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder
daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. draagt
geen verantwoordelijkheid bij eventuele schade.
Overigens zijn op al onze vormen van dienstverlening onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. Op verzoek worden deze U toegezonden.

