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PEPEIRA is een binnen het EU-Kaderprogramma
6 gefinancierd onderzoeksproject dat de ontwikkeling van een EU-brede Pest Risk Assessment (PRA) voor Pepinomozaïekvirus (PepMV)
beoogt. Het project wordt gecoördineerd door
Plant Research International, Wageningen, en er
zijn twintig partners uit zeventien verschillende
EU-landen bij betrokken.

pese landen en het voorkomen van verschillende
stammen en isolaten. De eigenschappen van
die verschillende stammen en isolaten worden
onderzocht en gezocht wordt naar de beste en
meest betrouwbare methoden om het virus te
detecteren.
Een controversieel punt is de mogelijke verspreiding van het virus via besmet zaad. Of dit
plaatsvindt zal binnen het project door een
grootschalige proef vastgesteld worden.
PEPEIRA is op 1 februari 2007 van start gegaan
en zal op 31 januari 2010 afgerond worden. Het
eerste jaar van onderzoeken is inmiddels succesvol afgesloten en de resultaten tot nu toe zullen
gerapporteerd en toegelicht worden.
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PepMV is nog steeds een belangrijk probleem
in de tomatenteelt en met de komst van nieuwe
virusstammen naar Europa is het probleem
zeker niet kleiner geworden. Er is nog steeds
veel onduidelijkheid over de eigenschappen
van het virus, de gevolgen voor de teelt, zoals
voor opbrengst en vruchtkwaliteit, en de belangrijkste manieren van verspreiding. Daarom
concentreert het PEPEIRA-project zich vooral
op de epidemiologie van PepMV en het zo goed
mogelijk vaststellen van de economische impact van infecties met Pepinomozaïekvirus. Dit
wetenschappelijk onderzoek moet dan vervolgens de basis vormen voor de inschatting van
het werkelijke gevaar dat dit virus vormt voor de
Europese tomatenteelt.
Het project onderzoekt de directe gevolgen van
virusinfectie op de teelt door de uitvoering van
veldproeven in vier verschillende landen (Hongarije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland) onder de daar geldende teeltregimes en
met goed gekarakteriseerde virusisolaten. Door
middel van gestandaardiseerde protocollen worden vruchtkwaliteiten en opbrengsten bepaald
en onderling vergeleken.
Daarnaast onderzoekt het project de verspreiding van het virus over de verschillende Euro-

Botrytis cinerea is het belangrijkste kwaliteitsprobleem in de gerberaketen. Hoewel de besmetting vooral in de teeltfase ontstaat, spelen
alle schakels een belangrijke rol bij dit probleem: veredeling is belangrijk in verband met
rasgevoeligheid, terwijl bij de handel, veiling
en retail de schimmel zich verder ontwikkelt en
zich in deze na-oogst schakels veelal pas openbaart. Het relatieve belang van de verschillende
schakels in het optreden van Botrytis wordt
grofweg geschat op 30% veredeling, 40% teelt
en 30% na-oogst.
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de kennis over meetbare aanwezigheid van
schimmels in het substraat staat nog te veel in de
kinderschoenen om een bredere toepassing in
de tuinbouwsector mogelijk te maken.
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Hoewel de ideale klimaatregeling niet bekend
is, is wel bekend dat Botrytis-aantasting sterk
beïnvloed kan worden door het kasklimaat.
Om Botrytis-aantasting te verminderen wordt
er door telers relatief veel gebruik gemaakt
van minimumbuis, veel gelucht en vaak een
schermkier aangehouden. Al deze maatregelen
leiden tot een hoger energiegebruik, terwijl
onvoldoende bekend is hoe effectief deze maatregelen zijn. Botrytis-beheersing en energiegebruik zijn daarmee sterk verbonden zaken.
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