Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

Referenties

Jansen, R.M.C., Hofstee, J.W., Verstappen, F., Bouwmeester, H.J. &
Henten, E.J. van, 2008. �����������������������������������������
A method to detect baseline emission and
plant damage induced volatile emission in a greenhouse. �����
Acta
Horticulturae (in druk).

Peter Bonants en Cor Schoen
Plant Research International (PRI), Wageningen

Gezond uitgangsmateriaal is van eminent belang
voor de land- en tuinbouw. Om de aan- of afwezigheid van allerlei plantenziekten in het uitgangsmateriaal te kunnen bepalen zijn in het verleden
allerlei detectiemethoden ontwikkeld. Detectie is
een activiteit die gericht is op het aantonen van de
aanwezigheid (of afwezigheid) van een bepaald pathogeen waarvan bekend is of vermoed wordt dat
het voorkomt. Dit kan zowel kwantitatief als ook
kwalitatief. Routinematige detectie heeft daarom
de neiging om het onbekende over het hoofd te
zien. In dit verband moet monitoring of screening
gezien worden als detectie omdat men in zo’n
geval op zoek gaat naar bepaalde pathogenen in
planten- en vectorpopulaties of specifieke planten
of vectoren, in het kader van ecologische of epidemiologische studies.
Vele verschillende pathogenen kunnen aanwezig
zijn in planten, grond, water en lucht. Wereldwijd
worden methoden ontwikkeld om deze pathogenen in een vroegtijdig stadium te kunnen detecteren zoals:
• directe observatie van het pathogeen in plantenweefsel of plantenextract met behulp van
microscopische technieken
• isolatie van het pathogeen, gebruik makend
van jonge planten, plantendelen of specifieke
media
• serologische methoden
• moleculaire DNA (of RNA)‑methoden.
Vroeger duurden de methoden nogal lang, maar
momenteel kunnen pathogenen snel en gevoelig
worden aangetoond. Ook de specificiteit, robuustheid en kwantitatiefheid zijn vereisten die momenteel sterk zijn verbeterd.
Wie kent CSI (Crime Scene Investigation) niet,
waarin daders van misdrijven door middel van
allerlei DNA-technieken worden opgespoord. Het
betreft hier echter plantenpathogenen die de daders zijn; de gebruikte technieken zijn hetzelfde. In
de toekomst zullen nog geavanceerdere methoden
worden ingezet om de daders sneller, gevoeliger,
kwantitatief, multiplex en on-site op te sporen om
zodoende sneller maatregelen te kunnen nemen.
Enkele voorbeelden zullen worden geschetst.
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Een groot voordeel van de gebruikte biosensortechniek is de prijs voor het sensorelement welke
niet meer dan één euro bedraagt. Een probleem
van dit type sensor is de korte levensduur van
het sensorelement van slechts enkele uren.
Een tweede moeilijkheid is de voortdurende
noodzaak tot calibratie, omdat de gevoeligheid
sterk fluctueert binnen een kort tijdsbestek.
Deze calibratie is verder essentieel omdat de
biologische component grote variatie vertoont
in gevoeligheid, wat de reproduceerbaarheid
van meetresultaten bemoeilijkt. In theorie kan
de toepassing van biosensoren het gebruik van
kostbare GC/MS-analyse vervangen. Tot nu
toe worden biosensoren vooral voor medische
diagnostiek gebruikt. Ook bij de analyse van voeding zijn de eerste toepassingen ontwikkeld en
zijn de verwachtingen hooggespannen. Met het
vooruitzicht van vroege niet-invasieve detectie
van plantaantasting zijn biosensoren dan ook
binnen de gewasbescherming een interessante
ontwikkeling.

1.2.4
Detectie vroeger, nu en in de
toekomst

VOORDRACHTEN

detectie is belangrijk voor gewasbescherming
omdat vroege opsporing van gewasaantasting
een efficiënte bestrijding mogelijk maakt. Echter,
de gebruikte techniek is zeer kostbaar en een
meting duurt minimaal een uur. Een alternatief
voor kostbare en relatief trage GC/MS-analyse
is het gebruik van biosensoren. Een biosensor
is een apparaat voor het opsporen van moleculen dat een biologische component als gevoelig
element combineert met een fysicochemische
uitlezing. In ons geval is gekeken naar de gevoeligheid van een biosensor voor de biomarker
(Z)-3-hexenol. Deze biosensor maakt gebruik
van een insectenantenne als biologische component. Hiervoor zijn antennes van de Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) gebruikt.
De antennes worden verwijderd van het insect
en vervolgens geplaatst tussen elektroden om
op deze wijze de actiepotentialen te bepalen na
blootstelling aan vluchtige componenten. Met
behulp van deze elektrofysiologische techniek is
een gevoelige en snelle responsie mogelijk.
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