Tussentijdse rapportage
1. Datum:

19 oktober 2009

2. Projecttitel:

Voorstudie detectie en risico-inschatting vruchtrot

3. Projectnummer PT:

13406

4. Intern projectnummer: 3261084200
5. Projectleider:
Adres:
Tel:
Fax:
Email:

Bart Heijne
PPO-fruit, Postbus 200, 6670 AE Zetten, Nederland
0488-473718
0488-473717
bart.heijne@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

appel en peer

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1 maart 2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het in kaart brengen welke vruchtrotziekten op welk moment infectiedruk veroorzaken. Voor deze
ziekten nagaan welke detectie technieken geschikt zouden kunnen zijn om een risico-inschatting per
perceel of boomgaard te maken.

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
In 2008 is begonnen met een onderzoek in de literatuur naar diverse vruchtrot veroorzakende ziekten
van appel en peer. De bedoelde aanpak van de voorstudie is om eerst “snel” recente digitaal beschikbare
literatuur van ongeveer de laatste 10 jaar op te sporen en daarna via de literatuurverwijzingen gericht
naar oudere literatuur te kunnen zoeken, die nog niet digitaal beschikbaar is en wat meer tijd kost.
Daartoe is de digitale database van de bibliotheek van Wageningen Universiteit en Research Center
gebruikt via de programma’s “Scopus”, “CAB Abstracts” en “Web of Science”. Deze bevat hoofdzakelijk
recente literatuur van ongeveer de laatste 10-15 jaar. De samenvattingen van de gevonden recente
literatuur zijn on-line gelezen. Indien het artikel interessant leek is de gehele tekst gedownload of
opgevraagd, met het doel deze later grondiger te lezen en te analyseren. Er is nog géén start gemaakt
met het zoeken naar niet-digitale literatuur. Omdat er eerst informatie moet zijn over welke vruchtrot
soorten op welk moment infectiedruk veroorzaken kon Plant Research International (WUR/PRI) nog niet
kijken naar mogelijkheden van detectie en risico-inschatting.
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Er is van meer dan 50 recente artikelen die gaan over vruchtrotveroorzakende ziekten de samenvatting
bestudeerd. Daarbij is opgevallen dat er relatief weinig recente literatuur te vinden is, behalve voor
vruchtrot veroorzaakt door de schimmel Monilia (tegenwoordig aangeduid met Monilinia). Voor
Monilinia is in steenfruit veel bekend. Hier kunnen aanknopingspunten gevonden worden om van te
leren voor appel en peer. Relatief veel informatie is gevonden over vruchtrot veroorzaakt door
Penicillium. Deze ziekte infecteert wondjes van het fruit. De grote massa van de artikelen over Penicillium
gaat over de ontwikkeling van biologische bestrijding met antagonisten en niet over aanknopingspunten
om de ziektedruk in een boomgaard te meten (risico-inschatting) of te verlagen.
Uit analyse van de recente digitale literatuur van ongeveer de afgelopen 10 jaar, blijkt dat veel verwezen
wordt naar informatie die relatief oud is en nog niet digitaal ontsloten, bijvoorbeeld over Gloeosporium.
Deze oudere literatuur is nog niet opgespoord. Op grond van de verwijzing vanuit de recente literatuur is
de verwachting dat in deze wat oudere literatuur meer aanknopingspunten te vinden zijn voor de
doelstelling van dit project.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat in de recente (ongeveer laatste 10 jaar), digitaal
beschikbare literatuur relatief weinig artikelen zijn gevonden die de vraagstelling beantwoorden. Op
grond van de verwijzing vanuit de recente literatuur is de verwachting dat in oudere (niet digitaal
beschikbare) literatuur meer aanknopingspunten gevonden zullen worden om de doelstelling van het
project te behalen.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Er zijn nog geen producten opgeleverd.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Er is uitsluitend een begin gemaakt met het zoeken en lezen van samenvattingen van literatuur van
ongeveer de laatste 10 jaar. Deze is nog in een “on-af” stadium. In de recente literatuur wordt verwezen
naar oudere literatuur, waar meer informatie te vinden is over de doelstelling van het project. Een deel
van de verzamelde literatuur is scannend gelezen, om aanknopingspunten te vinden voor “detectie en
risico-inschatting”. Bestudering van oudere artikelen moet nog worden uitgevoerd. Daarna kan pas door
Plant Research International (WUR/PRI) gekeken worden naar mogelijkheden van detectie en risicoinschatting, omdat daarvoor eerst bekend moet zijn wanneer de infectiedruk ontstaat.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
Er waren geen go-no-go momenten voorzien.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Voor de komende periode is voorzien verder literatuur te zoeken vooral door gerichte zoekacties via
verwijzingen uit de al bestudeerde recente literatuur en deze te selecteren op relevantie voor dit
onderwerp. Daarbij zal vooral aandacht besteed worden aan niet-digitale literatuur. Van de relevante
literatuur wordt een samenvatting in begrijpelijke taal gemaakt. Deze informatie over wanneer de
infectiedruk ontstaat, dient als basis voor het werk van Plant Research International (WUR/PRI) om
advies te geven over detectie en risico-inschatting van de verschillende vruchtrot veroorzakende
schimmels. De resultaten worden in een rapport beschreven.
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Vanwege onduidelijkheid over een go-no-go moment is er een uitloop van werkzaamheden. Als daarover
duidelijkheid is, kan het project binnen het begrote budget en volgens de doelstellingen worden
afgerond. Als einddatum voor het project wordt nu voorgesteld: 31 mei 2010.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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