BO-06 Plantgezondheid
Resultaten 2008
Binnen de cluster Plantgezondheid voert Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR)
in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beleidsondersteunend
onderzoek uit (www.plantgezondheid.wur.nl).

Contact:
Piet Boonekamp
Plant Research International B.V.
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 26 - F 0317 41 80 94
piet.boonekamp@wur.nl
www.pri.wur.nl

Ernst van den Ende
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
T 0252 46 21 23 - F 0252 46 21 00
ernst.vandenende@wur.nl
www.ppo.wur.nl
Wageningen UR, februari 2009

Nieuwe lespakketten voor Groen Onderwijs
Thema: Plantgezondheid

BO-06-001-007.02a

Uitgangspunt
MBO-docenten hebben vaak weinig tijd en mogelijkheden om op
hun vakgebied bij te blijven en onderzoeksinformatie te verwerken
in hun lesstof. Er bestaat een grote behoefte aan contacten
met het onderzoek en materialen voor lesstof over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming.

Onderzoek
De Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC-Raad stelt jaarlijks
een verlanglijst op van gewenste lesonderwerpen en –materialen.
Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en
Plant Research International leveren de gevraagde kennis aan in
samenwerking met docenten.

Bijschrift

Resultaten
[Huidige, concrete (tussen-)onderzoekresultaten. Kwantiﬁceer
waar mogelijk.]
• Nieuw lespakket ‘Quarantaine Questies’
• Nieuw lespakket ‘(Akker-)onkruid vergaat wel’
• DVD’s met geactualiseerde en met nieuwe lespakketten
• Prakticumpakket voor MBO-dagonderwijs over natuurlijke
vijanden

Praktijk
•
•
•

De lespakketten zijn beschikbaar voor alle docenten via
LiveLink (www.groenkennisnet.nl) en DVD
Alle lespakketten zijn goedgekeurd door Bureau Erkenningen
voor spuitlicentieverleningsbijeenkomsten
In de afgelopen drie jaar zijn de lespakketten van Wageningen
UR meer dan 450 keer door de AOC’s gebruikt. De kennis
heeft zo ca. 9000 mensen uit de praktijk bereikt

Bijschrift

Gera van Os
Contact: Gera van Os
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
T 0252 46 21 52 - F 0252 46 21 00
gera.vanos@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Bijscholing docenten gewasbescherming
Thema: Plantgezondheid

BO-06-001-007.02b

Uitgangspunt
MBO-docenten hebben vaak weinig tijd en mogelijkheden om op
hun vakgebied bij te blijven.

Onderzoek
Op verzoek van de Stuurgroep gewasbescherming van de AOCRaad organiseert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)
jaarlijks scholingsdagen en excursies voor docenten gewasbescherming uit het groen onderwijs (mbo en hbo). Onderzoekers
van Wageningen UR verzorgen de scholingsdagen, cursussen en
excursies, samen met docenten.

Bijschrift

Resultaten
•
•
•

Mei 2008: 2-daagse excursie naar Belgische onderzoekinstituten en Plantenziektenkundig Symposium, Gent
Juni 2008: cursusdag Duurzame Onkruidbestrijding op
verhardingen
Oktober 2008: scholingsdag bij PPO op het
Fruitkenniscentrum in Randwijk

Praktijk
•

•

•

De scholingsdagen ontsluiten Wageningse kennis die anders
moeilijk of niet inpasbaar is in het hoger en middelbaaronderwijs
De kwaliteit van docentenscholingen gaat omhoog door de
inbreng van onderzoekers. Kennis uit de eerste hand zorgt
voor diepgang. Het onderwijs komt zo op een hoger plan
De scholingsdagen en de contacten tussen onderzoekers en
docenten, brengt kennis van Wageningen UR dichter bij de
praktijk

Bijschrift

Gera van Os
Contact: Gera van Os
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
T 0252 46 21 52 - F 0252 46 21 00
gera.vanos@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Vinger aan de pols bij kastanjeziekte
Koepel Plantgezondheid

BO-06-001-010

Uitgangspunt
De paardenkastanjebomen (Aesculus spp.) in Europa
worden bedreigd door een bloedingsziekte: de zogenaamde
kastanjeziekte. De ziekte grijpt in Nederland snel om zich
heen en als geen actie wordt ondernomen, kan grote schade
ontstaan. Beeld- en sfeerbepalende bomen zullen verdwijnen
uit stadsgezichten en landschap. Gemeenten en particuliere
bomenbezitters kijken naarstig uit naar een remedie.

Onderzoek
Gezocht wordt naar oplossingsrichtingen voor het beheersen en/
of voorkomen van de kastanjeziekte. Hiervoor zijn verschillende
onderzoekslijnen uitgezet, o.a.:
• Waar zit de ziekteverwekker en waar komt hij vandaan?
• Zijn er verschillen in gevoeligheid of resistentie tussen kastanjesoorten en –cultivars?
• Vertragen of stoppen van de bloedingsreactie met remstoffen
om de boom meer tijd te geven zich te verweren

Resultaten
•
•
•
•
•
•
•

De ziekteverwekker, een bacterie uit de groep van
Pseudomonas syringae, lijkt alom aanwezig te zijn
De bacterie is aangetroffen in regenwater in voldoende hoge
concentraties om infectie te veroorzaken
Kleine wondjes zijn een geschikte ingang voor infectie
Bij wondherstel aan de buitenzijde van de boom, kan de
bacterie nog steeds aan de binnenzijde aanwezig blijven
Effect van remstoffen om bloedingen te stoppen of te
vertragen lijkt te gering voor praktijktoepassing
Er zijn verschillen in gevoeligheid tussen kastanjesoorten en
ook tussen zaailingen van de witte paardenkastanje
Een kleuringstoets is in ontwikkeling waarmee de gevoeligheid
kan worden getoetst. Dit biedt mogelijkheden voor snelle
screening en selectie

Praktijk
Bijschrift

Het praktijkmanagementadvies voor gemeenten en
groenbeheerders wordt aangepast met bovengenoemde
resultaten. Kastanjeziekte is daardoor beter te beheersen.

Marijke Dijkshoorn-Dekker
Contact: Marijke Dijkshoorn-Dekker
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
T 0252 46 21 21 - F 0252 46 21 00
marijke.dijkshoorn@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Plant Research International

Betrokken kennisinstellingen

BO-06-002

Voor door de sectoren gekozen knelpunten in akkerbouw, vollegrondsgroenten, bollen, bomen
en fruit worden geïntegreerde maatregelen ontwikkeld en getoetst op effectiviteit. Schoon
uitgangsmateriaal, beheersing van infectiebronnen, bevordering van bodemgezondheid,
beslissingsondersteunende systemen, toetsing van chemische en natuurlijke middelen en
geïntegreerde onkruidbeheersing spelen hierbij een centrale rol. Er is veel aandacht voor
afstemming met praktijknetwerken en kennisoverdracht evenals voor evaluatie van economische
en milieueffecten.

Onderzoekresultaten uit dit thema leiden tot:
• Richtlijnen voor het verbeteren van de bodemgezondheid en de terugdringing van aaltjes
• Mogelijkheden voor het verkrijgen van schoon uitgangsmateriaal zoals bij aardbeiplanten en
bollen
• Verbeterde waarschuwingssystemen voor belangrijke ziekten in o.a. aardappel, ui, appel, peer
en lelie
• Milieuvriendelijke oplossingen voor diverse ziekten en plagen
• Geïntegreerde oplossingen voor onkruid in gangbare en biologische teelten

Voor de vragen en knelpunten uit de praktijk over voorkómen en beheersen van ziekten en
plagen levert het onderzoekprogramma BO-06 steeds nieuwe oplossingen. Thema 002 brengt
de vragen en knelpunten uit de praktijk samen met deze onderzoekoplossingen in geïntegreerde
beheersstrategieën. Hier worden de oplossingen getoetst op robuustheid en inpasbaarheid in
geïntegreerde teeltsystemen. Dit is nodig voor toepassing in de praktijk.

Innovatie en management - open teelten
Probleem
Onderzoek
Praktijk

Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen
Thema: Innovatie en management - open teelten

BO-06-002-001

Probleem
De land- en tuinbouw ontwikkelt zich naar intensievere
en complexere bedrijfssystemen. Het belang van een
gezonde bodem neemt sterk toe. Positieve en negatieve
bodemorganismen, zoals bijvoorbeeld aaltjes, spelen binnen
bodemgezondheid een cruciale rol.

Onderzoek
•

•

Binnen zowel biologische als geïntegreerde bedrijfssystemen
wordt in veldproeven de effectiviteit van een groot aantal
maatregelen op de bodemgezondheid onderzocht
De geselecteerde maatregelen zijn: biologische
grondontsmetting, afrikaantjes, compost, chitine,
niet-biologische grondontsmetting, de teelt van grasklaver, fysische grondontsmetting, de teelt van een
biofumigatiegewas en een combinatie van verschillende
factoren

Resultaten
•
•
•

•
•

In het najaar van 2006 is begonnen met de aanleg van de
verschillende maatregelen
De volgende jaren worden positieve en negatieve effecten
m.b.t. de bodemgezondheid geanalyseerd
Bij de aaltjes zijn er grote, signiﬁcante verschillen tussen
de behandelingen. De combinatiebehandeling bijvoorbeeld
vermindert de aantallen het sterkst
In de aardappelteelt zijn grote verschillen in kwantiteit en
kwaliteit gemeten
Uit moleculaire analyses blijkt dat er duidelijke verschillen in de
samenstelling van aaltjes- en bacteriënpopulatie zijn tussen de
behandelingen

Praktijk
•
•

Het project levert een set aan maatregelen op om de
bodemgezondheid beter te benutten
De veldproef blijkt zeer geschikt om telers en intermediairen
de (on)mogelijkheden in relatie tot bodemgezondheid te
demonstreren

Gerard Korthals, Marjan de Boer, Leendert Molendijk, Wianda van Gastel & Johnny Visser
Contact: Gerard Korthals
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 430, 8200 AK Lelystad
T 0320 29 14 25 - F 0320 23 04 79
gerard.korthals@wur.nl – www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Geïntegreerde onkruid- en ziektebestrijding in ui
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-002

Probleem
In de uienteelt worden veel fungiciden voor de bestrijding van
valse meeldauw gebruikt. Bestrijding van de bodemschimmel
Fusarium is niet mogelijk. Onkruid wordt hoofdzakelijk bestreden
met herbiciden, mechanische onkruidbestrijding vindt nauwelijks
plaats.

Onderzoek
Doel is verminderen van fungiciden- en herbicidengebruik in
de uienteelt door preventie en integratie van chemische en
mechanische onkruidbestrijding.
• Valse meeldauw: onderzoek naar de levenswijze van de
schimmel en bestrijdingsmogelijkheden
• Fusarium: onderzoek of de bodemweerbaarheid van
biologische percelen beter is dan die van gangbare en of de
weerbaarheid kan worden verhoogd met mycorrhizaschimmels
• Gezocht wordt naar betere mechanische onkruidbestrijding en
het combineren van chemische en mechanische methoden

Resultaten
•

•

•

Valse meeldauw: de regionale verspreiding is gevolgd in 43
praktijkpercelen. Op 4 locaties zijn sporen gevangen. Er is een
eerste aanzet voor een ziektedrukmodel
Bodempathogenen: Fusarium-biotoets toont geringe ziektewering in potgrond en hogere ziektewering in biologische en
gangbare grond. Op zwaar Fusarium-besmet perceel heeft de
toediening van mycorrhizaschimmels geen effect
Onkruid: clusterzaai van uien verruimt mogelijkheden voor
fysische onkruidbestrijding in de rij. Integratie van chemische
en mechanische methoden geeft lager gebruik van herbiciden
en goede onkruidbestrijding, zonder opbrengstverliezen

Praktijk
•

In het project de Smaak van Morgen worden de geïntegreerde
onkruidbestrijdingsmethoden in een semi-praktijksituatie getest

Huub Schepers e.a.
Contact: Huub Schepers
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 430, 8400 AK Lelystad
T 0320 29 16 36 - F 0320 23 04 79
huub.schepers@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Geïntegreerde onkruidbestrijding in maïs
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-003

Probleem
Maïsherbiciden als bentazon, dimethenamide-P en terbutylazine
worden in grond- en/of oppervlaktewater teruggevonden. De
toepassing van deze herbiciden kan hierdoor onder druk komen
te staan. Behoud van een deel van deze herbiciden is ook
essentieel voor de rentabiliteit van diverse kleinere teelten (o.a.
erwten, bonen, prei, diverse sierteelten). Ondanks het ruime
middelenpakket in de maïs, is bestrijding van o.a. wortelonkruiden
en enkele probleem onkruiden niet goed mogelijk.

Onderzoek
Onderzoekdoel is het bevorderen van milieukritische en effectieve
onkruidbeheersing in maïs i.s.m. Telen met Toekomst Maiscasus.
Speerpunten 2008:
• Haagwinde: combinatie van middel, timing en combinatie met
mechanisch voor effectieve bestrijding
• Diverse onkruiden: kritisch middelengebruik (demoproefveld
maïsmanifestatie en enquête)
• (Inter)nationale kennisuitwisseling geïntegreerde
onkruidbeheersing in maïs

Kappenspuit apparatuur in proefveld haagwindebestrijding.

Resultaten
•

•

Haagwinde: Toevoegingen aan de standaardmix hebben in
combinatie met voor opkomst eggen een redelijk effect op
haagwinde. Bij hoge haagwinde dichtheden en ongunstige
toepassingsomstandigheden is naspuiten echter nodig.
De correctiebespuitingen zijn effectief ook als er in de
standaardmix al Banvel of Starane werd toegevoegd
De droge meimaand zorgde voor een verminderde werking
van de voor opkomst toegepaste bodemherbiciden en van
Grounded (hulpstof) in de algemene maïsproef. Diverse kritisch
gedoseerde na opkomstobjecten presteerden goed

Praktijk

Discussie met bezoekers themadag gewasbescherming maïsmanifestatie.

Door interactie met maïstelers en loonwerkers zijn innovaties
getest op effectiviteit. Ook zijn de mogelijkheden van kritisch
en effectief middelgebruik onder de aandacht gebracht. Deze
kennis is direct toepasbaar en wordt door een deel van de
toedieners gebruikt. Omdat maïs een groot areaal beslaat met
veel belanghebbende actoren en nieuwe middelen, is milieukritisch
vervolgonderzoek en aanhoudende communicatie gewenst.

Rommie van der Weide, Marieke van Zeeland, Gerard Meuffels & Brigitte Kroonen
Contact: Rommie van der Weide
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 430, 8200 AK Lelystad
T 0320 29 16 31- F 0320 23 04 79
rommie.vanderweide@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Onderdrukking ziekten en plagen in de preiteelt
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-004

Probleem
In de Nederlandse preiteelt is bacterievlekkenziekte momenteel
de grootste bedreiging. Jaarlijks verliezen preiproducenten
inkomen door aantasting en uitval als gevolg van deze ziekte.



Onderzoek



        

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van maatregelen om
de gevolgen van bacterievlekkenziekte te beheersen.
Het onderzoek richt zich hierbij op:
• Het effect van gewasresten (terugstort) op ziekte-uitbraak
• Het effect van uitgangsmateriaal, rassen en teeltmaatregelen
op ziektebeheersing
• Het verbeteren van de gewasweerbaarheid door toediening
van (organische) meststoffen
• De relatie tussen bodemmicro-organismen en ziektewering
• De ecologie en epidemiologie van het pathogeen
Pseudomonas syringae pathovar porri, de veroorzaker van
bacterievlekkenziekte in prei


















   

Gewasresten wel (w) of niet (n) toegevoegd tijdens respectievelijk opkweek en
uitplant.

Resultaten
•
•
•

•

Er is een duidelijke relatie tussen preicultivar en besmetting
door het pathogeen
Terugstort van preiresten leidt tot een hogere besmetting en
aantasting in het productieveld (ﬁguur 2)
Bodemmicro-organismen waaronder arbusculaire mycorrhiza’s
spelen een belangrijke rol bij de onderdrukking van het
pathogeen in prei (ﬁguur 1)
Toedienen van droge kippenmest vermindert de aantasting en
leidde bij de opkweek op een besmet perceel tot 20% meer
plantbare planten. Nadere studie is gewenst

Praktijk
•
•
•

Toepassen van P. syringae pv porri – resistente rassen
zal leiden tot minder uitbraken en lagere infectiedruk
Terugstort van preiafval zoveel mogelijk beperken
om uitbraken en hogere infectiedruk te voorkomen
Diverse microbiële preparaten bieden perspectief om
P. syringae pv porri in prei te onderdrukken

Microscopische opname van een mycorrhiza arbusculaire structuur in een cel van
een preiwortel.

Leo van Overbeek, Johnny Visser & Gijs van Kruistum
Contact: Leo van Overbeek
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 06 - F 0317 41 80 94
leo.vanoverbeek@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Geïntegreerde teelt van vollegrondsaardbeien
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-005

Probleem
In de productieteelt zijn Botrytis, meeldauw en trips bedreigingen
voor de vruchtkwaliteit. De bodemgebonden ziekten, zoals
veroorzaakt door Phytophthora, kunnen leiden tot uitval van
plantmateriaal. Spint kan leiden tot opbrengstverlies.

Onderzoek
•
•
•
•
•
•
•

Ontwerpen beheersstrategie tegen vruchtrot en meeldauw
in aardbeien
Inventarisatie roofmijtsoorten in aardbeipercelen
Inventarisatie schadelijke tripssoorten
Veldproeftoetsing roofmijten tegen trips productieveld
Bepaling effect CA-behandeling en uitzetten natuurlijke
vijanden tegen spintmijt op wachtbed
Toetsen van beheersmaatregelen Phytophthora spp.
op wachtbed in een te ontwikkelen biotoets
Toetsing op interactie tussen trips en Botrytis

Resultaten
•
•
•
•
•

BeslissingOndersteunend Systeem: helft aan bespuitingen
maar dezelfde lage mate van vruchtrot als praktijk intensief
In aardbei zijn 13 soorten roofmijten gevonden. Amblyseius
barkeri lijkt enige werking tegen trips te hebben
Spintmijt in wachtbedplanten volledig gedood door CA-warmtebehandeling
Phytophthora: de rijenbehandeling (67% minder middel) is
even effectief als de volvelds toepassing
Interacties tussen Botrytis en trips-aantasting zijn in de
veldproeven niet aangetoond

Praktijk
•
•
•

•

Rijentoepassing tegen stengelbasisrot is beschikbaar
BOS Botrytis is praktijkklaar. De neerslagmodule moet nog
verder ontwikkeld worden
CA-behandeling van plantmateriaal toepasbaar voor
aardbeimijt en spintmijt. Bij toepassing op wachtbedplanten is
enig productieverlies mogelijk
Inzet roofmijten P. persimilis en A. californicus tegen spint op
wachtbedden kan op praktijkpercelen worden getoetst

Bert Evenhuis, Kees Booij, Jürgen Köhl, Gijs van Kruistum, Jan Lamers, Anton van der Linden & Jos Wilms
Contact: Bert Evenhuis
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0320 29 13 55 - F 0317 41 80 94
bert.evenhuis@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Geïntegreerde teelt van lelie
Thema: Innovatie en Management – open teelten

BO-06-002-006

Probleem
Onkruid, virus, katoenluis, schimmels, mijten en aaltjes veroorzaken
tijdens de teelt en bewaring van lelie problemen. Er worden relatief
veel middelen ingezet om ze te bestrijden.

Onderzoek
Reeds ontwikkelde oplossingen testen in een geïntegreerde beheersstrategie uitgaande van:
• Schoon plantmateriaal (beheersing mijten, aaltjes, schimmels);
door ontsmetten van leliebollen met warmte
• Gezonde grond (beheersing wortellesieaaltjes en schimmels);
door biologische grondontsmetting, groenbemesters, chitine,
compost en combinaties (Veldproef i.s.m. PPO-AGV,
BO-06-002-001)
• Geïntegreerde aanpak van:
Onkruid door gebruik wiedeg en padenspuit (niet volvelds)
Botrytis (vuur) door waarschuwingssysteem, GNO’s, aangepaste
dosering voor de bloei, gewasstadium afhankelijk spuiten
Virus, katoenluis door luis-vanggewassen en bloemranden

Resultaten
•
•
•
•

•

Schoon plantmateriaal; er is een effectieve warmtebehandeling voor leliebollen ontwikkeld
Gezonde grond; een aantal grondbehandelingen hebben een
duurzaam effect tegen wortellesieaaltjes
Onkruid; met het combineren van wiedeggen en de padenspuit wordt een goede onkruidbestrijding gehaald
Botrytis; het combineren van een waarschuwingssysteem,
een fungicide en een GNO resulteert in een goede bestrijding;
het gewasstadium afhankelijk spuiten biedt perspectief op
effectieve bestrijding met weinig middel
Virus, katoenluis; bloemranden met vanggewassen kunnen
helpen virusoverdragende luizen en katoenluis te bestrijden
maar moeten worden gezien als hulpmiddel

Praktijk
De warmtebehandeling van plantmateriaal wordt in de praktijk
getest. Voor een effectieve bestrijding van Botrytis met minder
middel testen we samen met TmT in 2009 verschillende mogelijkheden. Bloemranden worden regionaal getest.

Marjan de Boer, Arie van der Lans, Jan van der Bent, Bram Buitenwerf, Suzanne Breeuwsma, Hans Kok & Gerard Korthals
Contact: Marjan de Boer
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
T 0252 46 21 53 - F 0252 46 21 00
marjan.deboer@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Geïntegreerde gewasbescherming rozenteelt
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-007

Probleem
De rozenteelt wordt steeds meer geplaagd door
(bodem)schimmels, aaltjes en onkruiden. Bodemgezondheid
speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van deze problemen.
Voor de beheersing van onkruiden en schimmels kunnen
innovatieve spuittechnieken de emissie van gewasbeschermingmiddelen fors verminderen.

Onderzoek
•

•

De effectiviteit van enkele bodembehandelingsmaatregelen
op ziektewerendheid tegen wortellesieaaltje (Pratylenchus
penetrans) en verwelkingsziekte (Verticillium) is getoetst.
In een bakkenproef met grond met verschillende bodembehandelingen afkomstig uit de bodemgezondheidproef van
project BO-06-002-001 zijn rozenzaailingen geplant
Als voorbeeld van innovatieve spuittechnieken zijn de weed-it
en de greenseeker uitgetest in de teelt van rozenzaailingen

Resultaten
•

•

Er waren grote verschillen in opkomst en groei van de
rozenzaailingen tussen de verschillende behandelingen. De
bevindingen worden begin 2009 gepresenteerd
De precisie spuittechnieken leverden een aanzienlijke
besparing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op

Praktijk
•

•

De resultaten van de bodemgezondheidproef moeten worden
bevestigd in een herhalingsproef. Aanbevolen wordt om dit
samen met TmT uit te voeren
De resultaten van de precisiespuittechnieken zijn zo
perspectiefvol dat vervolgonderzoek wordt aanbevolen

Fons van Kuik e.a.
Contact: Fons van Kuik
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
T 0252 46 21 21 - F 0252 46 21 00
fons.vankuik@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Bouwstenen voor geïntegreerde teelt van
zomerbloemen en vaste planten
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-008

Probleem
•

•

Vaste planten voor export moeten vrij zijn van aaltjes.
Door de brede verspreiding van aaltjes en het ontbreken
van goede bestrijdingsmethoden in de bodem, is dit moeilijk
Valse meeldauw veroorzaakt grote problemen in verschillende
zomerbloemen. De schimmel is moeilijk te bestrijden, mede
door het ontbreken van goede (curatieve) middelen

Onderzoek
Speerpunten 2008:
• Waardplantenstatus vaste planten voor aaltjes
• Natuurlijke ziektewering tegen Meloïdogyne hapla
• Warmwaterbehandeling en GNO-middelen tegen aaltjes
• Beheersing valse meeldauw in zomerbloemen

Onderwerken compost en stalmest voor onderzoek naar natuurlijke ziektewering
tegen aaltjes.

Resultaten
•

•

•

•

Waardplant voor het wortelknobbelaaltje M. chitwoodi zijn
Geranium ‘Orion’, Geranium himalayense en Hosta ‘Elegans’.
Hosta ‘Aureomarginata’ en Geranium sanguineum zijn
nauwelijks waardplant. Hemerocallis is geen waardplant
Er was onvoldoende aantasting in de veldproef om effecten
van behandelingen op de ziektewering tegen M. hapla vast
te stellen
Warmwaterbehandeling leidde in het eerste jaar tot sterke
reductie van het aantal stengelaaltjes in Phlox. In het tweede
jaar namen populatie en schade echter weer sterk toe
Zoösporen van valse meeldauw verspreiden zich niet ver in de
grond. Natte grond, hoge RV en 16/20°C hebben een sterke
invloed op aantasting met valse meeldauw

Praktijk
Meer inzicht in de mogelijkheden die diverse teelttechnieken
bieden voor management van aaltjes. Kennis over beheersing
en bestrijding van valse meeldauw.
Proefveld waardplantenonderzoek M. chitwoodi.

Frank van der Helm e.a.
Contact: Frank van der Helm
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
T 0252 46 21 21 - F 0252 46 21 00
frank.vanderhelm@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Innovatieve geïntegreerde fruitteelt
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-009

Probleem
De perenteelt in Nederland groeit sterk. Als gevolg van kennishiaten
bij een aantal belangrijke ziekten en plagen is er kans op een
vergrote of onnodige inzet van pesticiden.

Onderzoek
Zwartvruchtrot:
• Vaststellen van het belang van dood organisch materiaal om tot
een betere preventie/bestrijding van zwartvruchtrot te komen
• Lokaliseren en kwantiﬁceren van pathogene Stemphyliumisolaten in de boomgaard
Vruchtboomkanker:
• Vermindering milieubelasting bij de bestrijding van vruchtboomkanker met handhaving van een goede kwaliteit vruchtbomen
uitgaande van gezond uitgangsmateriaal en nieuwe middelen
Perenbladvlo:
• Verbetering natuurlijke bestrijding door o.a. oorwormen.
Vaststellen effecten van pesticiden op oorwormen
Schurft:
• Resultaten van Repco zijn gepresenteerd



    

Een oorwormmoeder verzorgt haar jongen. Oorwormen werden in het
laboratorium gekweekt om de effecten van pesticiden te kunnen toetsen.

Resultaten
•
•

•

In dood organisch materiaal overleeft de veroorzaker van
zwartvruchtrot goed en is daarmee een infectiebron
Met de ontwikkelde kwantitatieve TaqMan-PCR is de aanwezigheid en populatiedynamiek van pathogene Stemphylium
(zwartvruchtrot) in 2 percelen in kaart gebracht
Met nieuwe methoden om het effect van pesticiden op
oorwormen te bepalen zijn tientallen pesticiden onderzocht.
Enkele veel gebruikte insecticiden zijn schadelijk

Praktijk
•
•
•
•

Bandjespatroon van Stemphylium vesicarium van asperge (AS), ui (ON),
niet-pathogene peer (NP) en pathogene peer isolaten (P1, P2, P3).

De kwantitatieve TaqMan-PCR toets is perspectiefvol maar
verdere ontwikkeling is nodig voor praktische toepassing
Toets om latente vruchtboomkanker op te sporen kan onder
begeleiding op kleine schaal worden gebruikt
Kalium bicarbonaat wordt getest in de praktijk
Met de kennis over neveneffecten kan de teler kiezen voor de
meest selectieve insecticiden om oorwormen te sparen.
Dit wordt voor enkele schadelijke middelen al daadwerkelijk
in de praktijk toegepast

Bart Heijne, Herman Helsen, Peter Frans de Jong & Jürgen Köhl
Bart Heijne
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 200, 6670 AE Zetten
T 0488 47 37 18 - F 0488 47 37 17
bart.heijne@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Interactie Plantgezondheid - Telen met Toekomst
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-010

Probleem
Geïntegreerde Gewasbescherming wordt gestimuleerd zodat de
milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen vermindert.
Binnen het project Telen met Toekomst implementeren telers
geïntegreerde gewasbescherming op hun bedrijf. Uitgangspunt
zijn de zgn. Best Practices (BP’s); economisch en technisch
uitvoerbare maatregelen gericht op verminderde afhankelijkheid
van chemische middelen. Er is behoefte aan het testen van nieuw
ontwikkelde BP’s.

Onderzoek
In het BO programma Plantgezondheid worden nieuwe BP’s voor
de beheersing van onkruid, ziekten en plagen ontwikkeld.
• Toetsen, aanpassen en implementeren van nieuwe BP’s
d.m.v. demo’s op (TmT) bedrijven
• Kennisverspreiding door lezingen en discussie-bijeenkomsten
• Naast telers worden stakeholders zoals toeleveranciers en
overheden betrokken bij ontwikkeling en implementatie van
nieuwe BP’s

Resultaten
Demo’s in diverse sectoren met als onderwerpen:
• Emissiebeperking (alle sectoren): gebruik driftarme doppen,
innovatieve spuittechnieken (Sensispray), alternatieve
toepassingsmethoden (rijenbehandeling aardbei, douchen/
dompelen bollen), beslissingsondersteunende systemen,
verbeteren effectiviteit middelen door hulpstoffen
• Onkruidbestrijding (akkerbouw en boomkwekerij): mechanisch,
innovatieve spuittechnieken, kritisch middelengebruik en
bodembedekkers
• Geïntegreerde beheersing van fruitmot en trips in prei
• Optimale inzet vruchtwisseling om (bodem)ziekten en - plagen
te voorkomen (bloembollen, aardbei)
• Biologische bestrijding spint en luis (vaste planten)
• Uitgebreid verslag van alle demo’s op kennisonline

Praktijk
Een aantal BP’s wordt gebruikt en gestimuleerd door telers en
stakeholders (zoals driftarme doppen). Andere BP’s worden
aangepast en opnieuw getest in Plantgezondheid en TmT.

Marjan de Boer, Rommie van der Weide e.a.
Contact: Marjan de Boer
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
T 0252 46 21 53 - F 0252 46 21 00
marjan.deboer@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Onkruidbeheersing in de biologische teelt
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-011

Probleem
Onkruidbeheersing is een knelpunt op biologische bedrijven. Het
is arbeidsintensief en onkruidgerelateerd opbrengstverlies kan niet
altijd voorkomen worden.
Nieuwe (technologische) ontwikkelingen in preventie, teelt- en
bestrijdingstechniek moeten nog verder worden beoordeeld
middels praktijktest en (economische) evaluatie. Daarbij is de
biologische teelt ook kraamkamer voor de reguliere teelt b.v. bij
geringe beschikbaarheid van herbiciden in kleine gewassen.

Onderzoek
Het project richt zich op het testen en verbeteren van nieuwe
mechanisatiemethoden en strategieën in samenwerking met
praktijkbedrijven (aansluitend bij Bioconnect en Smaak voor
Morgen). Op praktijkbedrijven vindt meerjarig onderzoek plaats
naar de beheersing van wortelonkruiden. Bekende technieken
zoals wortels snijden en de inzet van de kvick-up worden verder
geoptimaliseerd en vergeleken met nieuwe mogelijkheden als
biologische grondontsmetting.
Resultaat van biologische grondontsmetting op onkruidrijk perceel.

Resultaten
•
•

•

Wortelonkruidbestrijding door biologische grondontsmetting
werkt goed op akkermelkdistel
Wortel snijden op kleigronden geeft een behoorlijke reductie
van wortelonkruiden. De planten moeten wel minimaal 10 tot
15 cm groot zijn (5-7 blad)
Met precieze besturing (RTK-GPS) in combinatie met
mechanische bestrijding kan op handwiedwerk bespaard
worden

Praktijk

Wortelsnijder van de Jongh in Strijen ter beheersing van akkermelkdistel.

Nieuwe methoden verbeteren de effectiviteit van de
onkruidbeheersing en verminderen de handwied-uren en/of
onkruid gerelateerde opbrengstverliezen. Nieuwe inzichten in
mogelijkheden voor de beheersing van (wortel)veronkruiding
in bouwplanverband zijn bruikbaar voor zowel biologische
als gangbare telers. De resultaten van RTK-GPS besturing
en beheersing akkermelkdistel met wortelsnijden zijn direct
bruikbaar door de praktijk. Doorontwikkeling van de technieken en
verbreding naar andere wortelonkruiden is wenselijk.

Rommie van der Weide, Piet Bleeker, Marleen Riemens & Roel Groeneveld
Contact: Rommie van der Weide
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 430, 8200 AK Lelystad
T 0320 29 16 31 - F 0320 23 04 79
rommie.vanderweide@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Milieu- en economiemaatregelen
Evaluatie met MEBOT
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-012

Probleem
Om te voldoen aan diverse milieunormen op het gebied van
gewasbescherming zijn diverse maatregelen beschikbaar.
Voor een goede evaluatie van deze maatregelen moeten zowel
de milieutechnische als economische effecten op gewas- en
bedrijfsniveau in kaart worden gebracht. Het bedrijfsmodel MEBOT
is hiervoor een geschikt instrument.

Onderzoek
In 2007 is gestart met de uitbreiding van MEBOT met:
• gewasbeschermingsindicatoren (hoeveelheid actieve stof)
• BRI (blootstellingsrisico-index) en
• MBP (milieubelastingspunten)
In 2008 is nog een aantal aanpassingen en verbeteringen
doorgevoerd in de gewasbeschermingsmodule. Vervolgens is
Mebot getoetst aan de hand van een praktijkbedrijf in Flevoland.
Daarnaast is gestart met informeren van collega-onderzoekers
over het model.

Berekening van milieu-indicatiepunten (MIP) voor akk-bedrijf.

Resultaten
•

•

De gewasbeschermingsmodule is aangepast. Het betrof
vooral een aanpassing van de driftberekeningen en een update
van de gewasbeschermingsmiddelen. Het is nu ook mogelijk
milieu-indicatiepunten (MIP) te berekenen. Het laatste is mede
tot stand gekomen via een aanpalend WOT-project
Het aangepaste model is getest op basis van de situatie op
een praktijkbedrijf. Na enige aanpassingen functioneerde het
model naar behoren

Praktijk
MEBOT is een geschikt instrument om gewasbeschermingsmaatregelen te evalueren voor beleids-, onderzoek- en
onderwijsdoeleinden. Via het project Groen Onderwijs van de
gezamenlijke BO-programma’s zijn verdere afspraken gemaakt
voor gebruik van MEBOT in het onderwijs.

Workshop met collega-onderzoekers.

Wim van Dijk, Remco Schreuder & Jan Pauw
Contact: Wim van Dijk
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
Postbus 430, 8200 AK Lelystad
T 0320 29 15 43 - F 0320 23 04 79
wim.vandijk@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Beslissing Ondersteunende Systemen
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-013

Probleem
Na 50 jaar nematologisch onderzoek is in Nederland zeer
veel kennis beschikbaar. Deze kennis over schadeverwachtig,
populatieontwikkeling in de tijd, kosten-/batenanalyse
van bestrijdingsmiddelen etc. vraagt om het gebruik van
rekenmodellen. Slechts een fractie van de kennis bereikt de
praktijk. Er wordt naar manieren gezocht om de informatie
gestructureerd en snel toepasbaar aan te bieden.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en uitbreiden van
software die de kennisoverdracht bewerkstelligt. Er wordt
zowel gewerkt aan het beschikbaar stellen van een kwalitatief
kennissysteem via het internet en een kwantitatief kennissysteem,
een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) NemaDecide
met schadeverwachting en populatieontwikkeling in de tijd. De
bemonsteringsuitslagen worden via een webservice opgehaald
bij de monsternemer en kunnen met behulp van geograﬁsche
informatie ruimtelijk worden weergegeven. Beide systemen helpen
de teler bij het beheersen van zijn aaltjesprobleem.

Deﬁnitief ontwerp van de website www.aaltjesschema.nl.

Resultaten
•

•
•

•

In workshops is de gebruiksvriendelijkheid getest van het kwalitatieve
www.aaltjesschema.nl. De website is daarna aangepast aan de
wensen van de gebruikers
NemaDecide 1.5 is klaar. Dit is een verbeterde en uitgebreide versie
(vang-gewassen, korte teelten) van NemaDecide 1
NemaDecide 2.0, is uitgerust met competitiemodellen voor sedentaire
aaltjes, vrijlevende aaltjes en combinaties van beide, voor zowel
populatieontwikkeling als schadeberekening
Aan België en Canada zijn licenties voor het gebruik van NemaDecide
verstrekt

Praktijk
•
•

•
Gecombineerde schade veroorzaakt door Globodera pallida en G. rostochiensis
in een volvelds scenarioberekening van NemaDecide 2. NemaDecide 2 kan voor
verschillende aaltjessoorten, die elkaar beconcurreren op dezelfde waardplant, zowel
schade aan het gewas als populatie verloop van de aaltjes voorspellen.

Telers kunnen de website www.aaltjesschema.nl raadplegen
De testversies van NemaDecide 2 is via teeltbegeleiders (Agriﬁrm,
Agrico, Averis Seeds, HZPC, NAK AGRO, Van Rijn) beschikbaar voor
telers
Alle licentiehouders van NemaDecide 1 ontvangen NemaDecide 1.5 in
januari 2009. Veel kennis over aaltjes is daardoor ontsloten voor de
praktijk. Informatie over NemaDicide staat op www.nemadecide.com

Thomas Been & Leendert Molendijk
Contact: Thomas Been
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 44 - F 0317 42 31 10
thomas.been@wur.nl - www.plant.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Nieuwe ontsmettingsmethode tegen aardbeimijt
Thema: Innovatie en management – open teelten

BO-06-002-014

Probleem
Bij de vermeerdering van aardbeiplanten is een aantasting
door de aardbeimijt een bedreiging voor de kwaliteit van het
plantmateriaal. In de productiefase is de aardbeimijt schadelijk
voor de vruchtkwaliteit en opbrengst.
Door de sanering van methylbromide met ingang van 2008 is het
vinden van een bij voorkeur duurzaam en niet chemisch alternatief
voor de ontsmetting van basisplantgoed urgent.

Onderzoek
•
•
•
•
•

Inventarisatie mogelijke alternatieve ontsmettingsmethoden
Uitwerking en toetsing van de meest veelbelovende
ontsmettingsmethoden
Keuze voor Controlled Atmosphere (CA)-warmtebehandeling
als best haalbare mogelijkheid op korte termijn
Optimalisering CA-condities met zeer hoge doding aardbeimijt
en beperkte effecten op plantkwaliteit
Opschaling meest optimale CA-condities tot een
praktijktoepassing
Boven: Opschaling CA-warmtebehandeling, Montfoort, maart 2008. Onder: Ontwikkeling plantmateriaal na ontsmetting door CA-warmtebehandeling, Brabant, juni 2008.

Resultaten
•
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CA-behandeling bij minimaal 35°C van plantmateriaal geeft
tenminste 99,5% doding van de aardbeimijt
Nadelig effect van een CA-warmtebehandeling op de kwaliteit
van het plantmateriaal wordt beperkt bij hogere O2-gehalten en
een CO2-gehalte van maximaal 50%
Neveneffect op doding van enkele plantparasitaire nematoden
is onderwerp voor nader onderzoek
CA-behandeling van plantmateriaal doodt eveneens de
aanwezige spintmijten

Praktijk
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Afdoding aardbeimijt na warmtebehandeling bij 32, 35 of 38 °C onder
normale
luchtsamenstelling en onder CA-condities (1 % O2 en 50 % CO2). PPO-AGV Lelystad
en AFSG Wageningen, maart 2007.

Opschaling naar praktijktoepassing in 2008 met 20
plantpartijen verliep succesvol en bevestigde de gevonden
optimale CA-condities en behandelingstemperatuur
In een enkel geval kan de weggroei van de planten wat trager
zijn
Bevochtigen van het plantmateriaal bij aanvang van de
behandeling is gewenst

Gijs van Kruistum, Marian Vlaswinkel, Piet Spoorenberg, Charles Buddendorf, Alex van Schaik & Floris van der Zouwen
Contact: Gijs van Kruistum
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 430, 8200 AK Lelystad
T 0320 29 16 62 - F 0320 23 04 79
gijs.vankruistum@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Plant Research International, Wageningen UR Glastuinbouw

Betrokken kennisinstellingen

BO-06-003

•
•
•

•

Meer effect van biologische bestrijding door verbeterde prestaties van natuurlijke vijanden met
plaagdiversiteit, inzet complementaire predatoren, alternatief voedsel, substraatmanipulatie en
uitzetmethodieken
Nieuwe detectiemethoden pathogenen in glastuinbouw en champignonteelt
Sturing van klimaat en substraat op ziekten (komkommer en potplanten)
Nieuwe middelen en antagonisten (meeldauw roos, pythium komkommer, aaltjes ecoteelt)

Het doel is de afhankelijkheid en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in
gesloten teelten te reduceren door innovatieve concepten te ontwikkelen en maatregelen te
integreren waarmee plagen en ziekten beter worden voorkomen of bestreden.

Intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en champignonteelt belast
het milieu, en moet worden teruggedrongen. Daarvoor is het noodzakelijk preventieve maatregelen
en alternatieve beheersmaatregelen tegen plagen en ziekten te ontwikkelen. Er is daarbij behoefte
aan innovatieve concepten en integratie van maatregelen.

Innovatie en management - gesloten teelten
Probleem
Onderzoek
Praktijk

Voedselwebinteracties en plaagbestrijding in
komkommer
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-001

Probleem
Omdat biologische bestrijding van trips, spint en witte vlieg
in komkommer niet altijd effectief is worden milieubelastende
chemische middelen ingezet. Verschillende plagen en hun
bestrijders kunnen tegelijk aanwezig zijn op planten. Zij vormen
een complex voedselweb waarbinnen allerlei directe en indirecte
interacties plaatsvinden. Deze interacties bieden zowel voor- als
nadelen voor de biologische bestrijding van deze plagen.

Onderzoek
Het doel is de biologische bestrijding van trips, spint en witte vlieg
in komkommer te verbeteren door bestudering en benutting van
voedselwebinteracties in:
• Laboratoriumproeven die het gedrag en ontwikkeling van
predatoren bij verschillende plagen of combinaties van plagen
bestuderen
• Kasproeven die de effecten van voedselwebinteracties op
plaagbestrijding bestuderen

Resultaten
•

•

•

Plaagdiversiteit verbeterde aantoonbaar de bestrijding van
spint en witte vlieg op komkommer door interacties via de
plant en via een gedeelde predator
Generalistische roofmijten hadden voordeel bij een gemixt
dieet, waardoor de populatieontwikkeling gemiddeld een factor
10 groter was
Voedselverzadiging verslechterde plaagbestrijding op de korte
termijn, maar zonder gevolgen voor productie

Praktijk
•
•

Bewuste handhaving van plaagdiversiteit/voedselvariatie
vraagt om evaluatie in de praktijk (bijv. via TmT)
De resultaten vormen een aanzet voor gericht onderzoek aan
aanvulling van plaagdiëten met alternatief voedsel en het
benutten van geïnduceerde resistentie

Gerben Messelink, Renata van Holstein-Saj & Eric de Groot
Contact: Gerben Messelink
Wageningen UR Glastuinbouw
Postbus 20, 2665 ZG Bleiswijk
T 0317 48 56 49 - F 010 52 25 193
gerben.messelink@wur.nl - www.glastuinbouw.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Monitoring gesloten teelt - komkommer
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-003

Probleem
Nieuwe moleculaire detectietechnieken kunnen snel en speciﬁek
ziekteverwekkers in het teeltsysteem aantonen. Op basis
van deze moleculaire technieken bieden een aantal bedrijven
onderzoekspakketten aan voor gebruik in de Nederlandse
glastuinbouw om meerdere ziekteverwekkers in een monster te
monitoren. Waar en wanneer moet bemonsterd worden in het
systeem?

Onderzoek
•
•

•

Ontwikkelen probes voor kwantitatieve multiplex detectie op
praktijkmonsters
Praktijktest van kwantitatieve detectie in de teelt van komkommer, waarbij de detectie onderdeel vormt van een monitorings-/
adviessysteem voor bestrijding van Fusarium oxysporum
f.sp. radicis-cucumerinum
Vaststellen van pathogene/antagonistische populaties in het
recirculerende water

Resultaten
•
•
•

Succesvolle detectie van Pythium aphanidermatum en
antagonist Lysobacter in komkommer
Positieve kwantitatieve detectie mogelijk van Fusarium
oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum in komkommer
Demonstratie van de werking van multiplexdetectie van
ziekteverwekkers als onderdeel van een beheersplan. Deze
detectie genereert een advies voor de telers op basis van de
monsteruitslag

Praktijk
Een goed werkend adviessysteem op basis van multiplex detectie
van ziekteverwekkers in recirculatiewater geeft de telers meer
mogelijkheden voor een effectieve bestrijding. Hierdoor kunnen
telers op exact het juiste moment maatregelen nemen die op dat
moment noodzakelijk zijn.

Peter Bonants, Jantineke Hoﬂand-Zijlstra, Marjanne de Weerdt, Roel Hamelink, Richard van Hoof & Cor Schoen
Contact: Peter Bonants
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 49 - F 0317 41 80 94
peter.bonants@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Teeltmaatregelen tegen Botrytis en
Mycosphaerella in komkommer
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-004

Probleem
•

•
•

Botrytis en Mycosphaerella veroorzaken productieverlies
en een mindere vruchtkwaliteit bij komkommer. Er worden veel
middelen ingezet tegen deze bovengrondse ziekten
De effectiviteit van bestrijding met chemische middelen is
beperkt en klimaatmaatregelen kosten energie
Het is niet duidelijk in hoeverre deze ziekten met klimaat- en
teeltmaatregelen kunnen worden bestreden

Onderzoek
Onderzoekresultaten uit 2007 bevestigen door onderzoek naar:
• Verschillende watergeefstrategieën en de aantasting door
Botrytis en Mycosphaerella in die strategieën
• Effect op productie
• Klimaat, met name condens

Stengelaantasting door Botrytis.

Resultaten
•

•

In 2008 werden de planten bijna uitsluitend op de stengels
door Botrytis aangetast. In 2007 was er sprake van bijna
uitsluitend stengel- en inwendige vruchtaantasting door
Mycosphaerella
De effecten van watergeefstrategie en klimaat op aantasting
lijken verschillend en deels in tegenspraak met de resultaten
uit 2007

Praktijk
Omdat de resultaten in 2007 en 2008 niet eensluidend zijn
kunnen er geen uitspraken van watergeefstrategie en klimaat op
productie en aantasting worden gedaan. Daarom kan er op dit
moment nog geen protocol of strategie worden gemaakt om de
schimmelziekten met watergeefstrategie of klimaatmaatregelen te
beheersen.

Stengelvoetaantasting door Mycosphaerella.

Pim Paternotte
Contact: Pim Paternotte
Wageningen UR Glastuinbouw
Postbus 20, 2665 ZG Bleiswijk
T 0317 48 56 19 - F 010 52 25 193
pim.paternotte@wur.nl - www.glastuinbouw.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Biologische bestrijding van trips in paprika
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-005

Uitgangspunt
Biologische bestrijding van trips met bovengrondse predatoren
vormt het hart van de geïntegreerde bestrijding in paprika.
Trips is de enige vector van Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV).
Toenemende problemen met dit virus in de praktijk leidt tot
agressievere chemische bestrijding van de vector en zetten
daarmee de geïntegreerde bestrijding onder druk.

Onderzoek
•

•
•
•

Vaststellen van de onderlinge concurrentiekracht van de
roofmijten Amblyseius cucumeris, Iphiseius degenerans en
Typhlodromips swirskii
Evaluatie introductietechnieken voor roofmijten
(predator-in-ﬁrst, open kweken, banker plants)
Evaluatie introductietechnieken voor roofwantsen
(Orius laevigatus): direct vs. uitkweken van de nymfen
Monitoring van de plaag op bedrijven met TSWV

Zeer hoge dichtheid roofmijten in de omgeving van bankerplant.

Resultaten
•
•
•

De dominantieverhouding tussen genoemde roofmijtsoorten is
goed reproduceerbaar en is mogelijk ras-afhankelijk
Orius is de meest effectieve tripsbestrijder, maar ontwikkelt
zich trager (langere generatieduur)
Orius onderdrukt niet alleen de trips, maar ook alle
bovengenoemde roofmijtsoorten (intra-guild predation,
concurrentie om prooi)

Praktijk
•
•

•

Orius-soorten zijn de meest agressieve tripsbestrijders.

Telers kiezen vaker voor T. swirskii, maar blijven ook
experimenteren met de beide andere roofmijtsoorten
Telers met TSWV-problemen reageren met stringente
hygiënische maatregelen bij de teeltwisseling en verhogen de
inzet van Orius in het volgende teeltseizoen
In 2007 startte een grootschalige biologische campagne
in het Spaanse tuinbouwgebied rond Almeria. Orius laevigatus
en T. swirskii waren de speerpunten. Bij de aansluitende
tevredenheidsevaluatie scoorden paprikatelers verreweg het
hoogst

Pierre Ramakers & Wim van Wensveen
Wageningen UR Glastuinbouw
Postbus 20, 2665 ZG Bleiswijk
T 0317 48 56 39 - F 010 52 25 193
pierre.ramakers@wur.nl - www.glastuinbouw.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Beheersing van trips en witte vlieg met
roofmijten
Thema: Innovatie en management - gesloten teelten

BO-06-003-006.01

Probleem
In het PT-project ‘Geïntegreerde Bestrijding in Roos’ is gebleken
dat biologische plaagbestrijding in kasrozen goed mogelijk is.
Hiervoor komen verschillende roofmijtsoorten in aanmerking.
Blijvende vestiging van roofmijten in het gewas is in de praktijk
echter moeilijk te realiseren. Telers introduceren daarom
maandelijks roofmijten wat met hoge kosten gepaard gaat.

Onderzoek
Doel is om de beheersing van trips en wittevlieg te verbeteren
door roofmijten te ondersteunen met alternatief voedsel.
• In laboratoriumproeven eileg en overleving van de generalistische roofmijten Euseius ovalis en Amblyseius swirskii onderzoeken op diverse stuifmeelsoorten en voorraadmijten
• In kasproeven de populatieontwikkeling van genoemde roofmijtsoorten meten bij toepassing van diverse stuifmeelsoorten
en voorraadmijten
• Op commercieel bedrijf experimenteren met het verblazen van
stuifmeel ter ondersteuning van de roofmijt A. swirskii

Resultaten
•
•

•

Roofmijt Euseius ovalis domineert roofmijt Amblyseius swirskii
op roos
De roofmijten E. ovalis en A. swirskii accepteren de
voorraadmijten Acarus sp., Tyrophagus putrescenciae en
Carpoglyphus als prooi
Stuifmeel van lisdodde, maïs, wonderboom en cistus blijken
geschikt als substituut-voedsel voor beide roofmijtsoorten

Praktijk
•

•

Verschillende producenten van natuurlijke vijanden brengen de
roofmijt Amblyseius swirskii al op de markt. Een van hen heeft
nu ook een toelating gekregen voor Euseius ovalis
Het toepassen van stuifmeel op commerciële schaal stuit
op praktische bezwaren (verkrijgbaarheid van stuifmeel). In
vervolgonderzoek wordt daarom onderzocht of mengsels van
kunstmatige voedingsbronnen stuifmeel kunnen vervangen als
alternatief voedsel voor roofmijten (project BO-06-014-004)

Juliette Pijnakker
Contact: Juliette Pijnakker
Wageningen UR Glastuinbouw
Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk
T 0317 48 56 06 - F 010 52 25 193
juliette.pijnakker@wur.nl – www.glastuinbouw.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Geïntegreerde bestrijding echte meeldauw bij
roos
Thema: Innovatie en management - gesloten teelten

BO-06-003-006.02
2 .0

O n tw ikke lin g va n d e p o p u la tie n a ko m e lin g e
(le ve n d a a n ta l p e r m o e d e r A. swirskii)

Probleem
Voor de bestrijding van echte meeldauw in roos (Sphaerotheca
pannosa) is een effectief middel ontwikkeld dat bestaat uit een
combinatie van duurzame componenten. De vraag is of aanpak
van echte meeldauw met dit middel geïntegreerd kan worden met
biologische bestrijding van plaaginsecten in de kasteelt.

Onderzoek
Onderzoeken of de componenten en formuleringsadditieven
afzonderlijk en in combinatie verenigbaar zijn met de inzet van
praktijkrelevante adulten van sluipwespen (Encarsia formosa),
roofmijten (Amblyseius cucumeris en Amblyseius swirskii) en
larven van de galmug (Feltiella acarisuga) aan de hand van:
• Mortaliteitsstudies na blootstelling aan de residuen en na
directe blootstelling
• Monitoring van de populatieopbouw van roofmijten onder
praktijkcondities
• Studie van eileg en ontwikkeling van de tweede generatie
roofmijten na blootstelling van de ouders en/of blootstelling
gedurende verschillende ontwikkelingsstadia van A. swirskii
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•
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Toediening van pollen grondig behandeld met het middel leidde
niet tot verhoogde sterfte van (adulten) A. swirskii
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de ontwikkeling van larve naar pop bij galmug vertraagt
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Blootstelling aan residue gedurende de ontwikkeling van
ei naar adult leidde tot signiﬁcant verhoogde sterfte van
A. swirskii
Gebruik van het middel onder praktijkcondities leidde tot een
licht verminderde populatieopbouw van A. swirskii
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Onderschrift: Effectiviteit van LRP-cocktails, verschillend in concentratie en
formulering (behandelingen 1 t/m 7). Behandelingen 8 en 9 betreffen Meltatox en de
onbehandelde controle respectievelijk.

Praktijk
Het product tegen echte meeldauw in roos is (nog) niet
geregistreerd.

Luc Stevens, Juliette Pijnakker, Evert Davelaar & Carin van Tongeren
Contact: Luc Stevens
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 04 94 - F 0317 47 58 27
luc.stevens@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Bestrijding van droge mollen bij champignon via
monitoring
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-007

Probleem
De ziekte ‘droge mollen’ ontstaat als champignons geïnfecteerd
raken met sporen van de schimmel Verticillium fungicola
var. fungicola of Verticillium fungicola var. aleophilum. De
schimmel komt in teeltcellen via vliegen, stof of dekaarde.
Geïnfecteerde champignons zijn onverkoopbaar. Geschikte
chemische bestrijdingsmiddelen zijn steeds minder beschikbaar.
Bedrijfshygiëne is waarschijnlijk een belangrijk controlemiddel.
Betrouwbare monitoring is daarvoor nodig. De huidige visuele
inspectie op symptomen is te laat, omdat de ziekte zich op het
moment van waarnemen al aan het verspreiden is.

Onderzoek
Het doel van het onderzoek is om te voorkomen dat de schimmel
Verticillium fungicola zich ontwikkelt en verspreidt in champignonteeltbedrijven en dat dit leidt tot minder opbrengst.
• Het ontwikkelen van een toets die de veroorzaker van de
ziekte ‘droge mollen’ tijdig detecteert
• Onderzoeken hoe de ontwikkelde toets kan bijdragen aan de
controle op de ziekte ‘droge mollen’ in de praktijk

Hulpmiddelen voor veegtest.

Resultaten
•
•
•

Een TaqMan PCR-toets is ontwikkeld die speciﬁek V. fungicola
var. fungicola en V. fungicola var. aleophilum detecteert
De Taqman PCR-toets kan 10 sporen detecteren als ze van
schone sporensuspensie afkomstig zijn
Door remming van PCR in praktijkmonsters is detectie van
minder dan 1000-10.000 sporen op een veegdoekje van een
veegtest niet mogelijk. Detectie op vliegen gaat efﬁciënter

Praktijk
•

•

Besmettingen van minstens 10.000 sporen V. fungicola var.
fungicola of V. fungicola var. aleophilum zijn via veegtesten
aan te tonen in de champignonproductieketen
Detectie van de ziekte ‘droge mollen’ door analyse van
champignonvliegen lijkt doeltreffender. Toetslaboratoria
kunnen de testen uitvoeren

Symptomen van Verticillium infectie.

Carolien Zijlstra, Marjanne de Weerdt & Johan Baars
Contact: Carolien Zijlstra
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 35 - F 0317 48 10 43
carolien.zijlstra@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Substraateffecten op plagen en ziekten in
potplanten
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-008

Probleem
In de potplantenteelt worden breedwerkende pesticiden tegen
plaaginsecten nog veelvuldig ingezet en blijft de geïntegreerde
bestrijding achter. Een deel van de plagen en ziekten wordt sterk
beïnvloed door de samenstelling van het teeltsubstraat.

Onderzoek
Het doel is sturingsmogelijkheden te ontwikkelen om met
substraataanpassingen plagen en ziekten beter te beheersen.
Daarvoor zijn de volgende experimenten gedaan:
• Kasproeven met kalanchoë om te bepalen wat de effecten zijn
van substraatsamenstelling, droge mulch en bodemroofmijten
op de plagen Duponchelia en Sciaridae
• Kasproeven met kalanchoë om te bepalen wat de effecten zijn
van substraatsamenstelling, calcium en antagonisten op
Phytophthora spp.
• Kasproef met potchrysant om te bepalen wat de effecten
zijn van droge mulch en stuifmeel in het substraat op de
biologische bestrijding van trips met bodemroofmijten

Resultaten
•

•

•
•

Een droge mulchlaag en bodemroofmijten hebben een
sterk onderdrukkend effect op de plaag Duponchelia. De
mechanismen zijn complementair
Afbreekbaar organisch materiaal (verhoogde respiratiesnelheid) stimuleert bodemroofmijten, maar trekt ook meer
plagen aan
Toevoegingen van calcium of antagonisten (Trichoderma en
Pseudomonas) hadden géén effect op Phytophthora spp.
Toevoeging van stuifmeel aan een droge mulchlaag verbeterde
de bestrijding van trips

Praktijk
•
•

Het toepassen van droge toplagen en bodemroofmijten zijn
direct toepasbaar voor telers
De resultaten geven een aanzet voor verbetering van de
tripsbestrijding in potplanten door aanpassingen in het
substraat

Gerben Messelink, Chris Blok, Pim Paternotte & Joeke Postma
Contact: Gerben Messelink
Wageningen UR Glastuinbouw
Postbus 20 2665 ZG Bleiswijk
T 0317 48 56 49 - F 010 52 25 193
gerben.messelink@wur.nl - www.glastuinbouw.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Plantgezondheid in innovatieve teeltsystemen
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-009

Probleem
•

•

•

Wijzigingen in het teeltsysteem kunnen grote gevolgen hebben
voor de ontwikkeling van ziekten en plagen en hun chemische
of biologische bestrijding
In 2007 is een overzicht gegeven van de risico’s en kansen
die mobiele en (semi)gesloten teeltsystemen de geïntegreerde
gewasbescherming bieden (van der Lans en Beerling,
WUR Nota 498)
Bij een mobiel teeltsysteem voor chrysant op goten
(Mobyﬂowers) is Pythium de belangrijkste bedreiging

Onderzoek
•

•

Voor de mobiele teelt van chrysant is onderzocht waardoor het
optreden van Pythium wordt veroorzaakt en kan worden
beïnvloed
Er is een overzicht samengesteld van initiatieven in 2008
rondom monitoring van plagen en ziekten bij glastuinbouwinnovaties
Mobiel teeltsysteem chrysant op goten (Mobysant).

Resultaten
•

•

Een aantasting met Pythium blijkt systeemafhankelijk te zijn. In
een wortelbenevelingsysteem (Fleurago) levert Pythium geen
schade op
In het overzicht van glastuinbouwinnovaties 2008 zijn
initiatieven beschreven rond teelt in ander wortelmedium (1),
planmatige teelt (2), geconditioneerde teelt (3), gesloten teelt
(4), licht en belichting (5). We concluderen dat plantgezondheid
aandacht krijgt bij innovaties, maar meestal niet vanaf het
begin, waardoor later herstelwerk nodig is

Praktijk
•

•

Innovators worden geadviseerd in een vroeger stadium, in
de ontwerpfase, aandacht te besteden aan de gevolgen die de
innovatie kan hebben voor ziekten en plagen
Beide nota’s (van der Lans en Beerling, 2007 en Poot,
Beerling & van der Lans, 2009) brengen kansen en risico’s in
beeld waar nader onderzoek voor moet worden uitgevoerd

Mobiel teeltsysteem chrysant met wortelbenevelingssysteem (Fleurago). Rechts met
Pythium-aantasting; links zonder.

Ellen Beerling, Eric Poot, Pim Paternotte & Carin van der Lans
Contact: Ellen Beerling
Wageningen UR Glastuinbouw
Postbus 20, 2665 ZG Bleiswijk
T 0317 48 56 06 - F 010 52 25 193
ellen.beerling@wur.nl - www.glastuinbouw.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Beheersing wortelknobbelaaltjes in biologische
kasgroententeelt
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-010

Probleem
Wortelknobbelaaltje (Meloidogyne-soorten) is een groot probleem
in de biologische kasgroenteteelt. Grondstomen is gebruikelijk,
maar is duur en slecht voor de bodemweerbaarheid.

Onderzoek
•
•
•

•

Testen van middelen op bestrijdend effect op wortelknobbelaaltjes
Nagaan van mogelijke soortspeciﬁeke effecten van middelen
met behulp van moleculaire merkers
Bepalen van de effectiviteit van een wisselteeltsysteem
waarbij een teeltbed in de lengterichting fysiek in tweeën
wordt gedeeld door een ingegraven zeil. Aan de ene kant
van het zeil wordt het gewas geteeld en aan de andere kant
een aaltjes-onderdrukkend gewas
Anaerobe grondontsmetting werd getoetst op bestrijding van
wortelknobbelaaltjes en Verticillium

Resultaten
•
•
•
•

•

Er zijn geen middelen gevonden die een goede (doding van
75%) bestrijding geven
Een slow-release organische meststof gaf een sterke toename
te zien van wortelknobbelaaltjes
Een niet toegelaten middel werkt tegen M. fallax maar niet
tegen M. chitwoodi
Het wisselteeltsysteem met komkommer of tomaat geeft
dezelfde productie als een volvelds systeem terwijl 50% van
de ruimte vrijkomt voor alternatieve grondontsmetting
Voorlopige resultaten laten zien dat anaerobe grondontsmetting aaltjes dood in wortelpakketen. Niet alle
microsclerotiën van V. dahliae werden gedood, maar uitval van
planten werd verminderd

Praktijk
•
•
•

De slow-release meststof wordt niet meer gebruikt
Het wisselteeltsysteem wordt in 2009 ingezet bij twee
ondernemers
Anaerobe grondontsmetting is ingezet op twee bedrijven

Andre van der Wurff, Peter Bonants, Wim van Wensveen & Marc van Slooten
Contact: Andre van der Wurff
Wageningen UR Glastuinbouw
Postbus 20, 2665 ZG, Bleiswijk
T 0317 48 56 76 - F 010 52 25 193
andre.vanderwurff@wur.nl - www.glastuinbouw.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Hygiëneprotocol komkommer
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-011.01

Probleem
In komkommer komen diverse virussen voor, waarbij het
komkommerbontvirus (ﬁguur 1) momenteel voor de grootste
problemen zorgt binnen de Nederlandse komkommerteelt. Dit
virus is mechanisch overdraagbaar en wordt verspreid door
gewashandelingen of via besmet materiaal.
Onderzoek in voorafgaande jaren heeft veel informatie over het
komkommerbontvirus opgeleverd. Deze informatie moet nog
beschikbaar worden gemaakt voor de telers.

Onderzoek
•
•
•
•
•

Bundelen van onderzoeksresultaten uit voorgaande jaren
Opstellen van een ‘Hygiëneprotocol komkommer’
Evalueren van het protocol op basis van interviews met telers
Opstellen tipkaart ‘Hygiëne komkommer’
Verspreiden informatie onder telers

Figuur 2. Afbeelding van de tipkaart.

Resultaten
•

•
•

•

Het ‘Hygiëneprotocol komkommer’ is opgesteld aan de
hand van de onderzoeksresultaten en eerder opgestelde
hygiëneprotocollen voor tomaat en komkommer
Het protocol is verbeterd aan de hand van interviews met
komkommertelers
Het hygiëneprotocol is beschikbaar gesteld via internet (www.
glastuinbouw.wur.nl) en de tipkaart is verspreid via internet,
teeltadviseurs en de post
Via het vakblad Groente & Fruit is het gereedkomen van het
protocol aangekondigd

Praktijk
•

Het resultaat is van het onderzoek is direct bruikbaar in de
praktijk. Telers kunnen met het protocol en de tipkaart hun
bedrijfshygiëne verbeteren. Dit zal bijdragen aan een betere
preventie van virusziekten

Figuur 1. De symptomen van het komkommerbontvirus op blad.

Martijn Schenk & Ineke Stijger
Contact: Martijn Schenk
Wageningen UR Glastuinbouw
Postbus 20, 2665 ZG Bleiswijk
T 0317 48 57 52 - F 010 52 25 193
martijn.schenk@wur.nl - www.glastuinbouw.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Predatie en eileg van roofmijten op chrysant
Thema: Innovatie en management – gesloten teelten

BO-06-003-011.02

Probleem
Californische trips vormt een belangrijk knelpunt in de
(geïntegreerde) chrysantenteelt. Voor de biologische
tripsbestrijding wordt gebruik gemaakt van de generalistische
roofmijten Amblyseius cucumeris en A. swirskii. Uit voorgaand
onderzoek is gebleken dat aanwezigheid van spint een negatief
effect heeft op bestrijding van trips door deze roofmijten.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is te bepalen of predatie en eileg van
A. cucumeris en A. swirskii wordt beïnvloed door prooisoort.
• Laboratoriumproef op bladponsjes van chrysant (ras Euro):
per ponsje 1 bevrucht vrouwtje A. cucumeris of A. swirskii; 10
herhalingen per soort en behandeling
• Drie behandelingen met verschillend voedselaanbod (altijd een
overdaad): 1) alleen spint, 2) alleen trips of 3) spint + trips
• Dagelijkse beoordeling van het aantal gegeten trips en/of spint
en van het aantal gelegde eieren door roofmijten
A. swirskii met spintprooi (boven).
A. cucumeris met tripsprooi (onder).

Resultaten
•

•
•
•
•
•

Beide roofmijtsoorten aten veel meer bij een gecombineerd
voedselaanbod (trips + spint) dan bij een aanbod van alleen
spint of alleen trips
Tripspredatie was niet of nauwelijks minder bij een
gecombineerd aanbod van trips en spint
Spintpredatie nam wel (wat) toe bij een gecombineerd aanbod
van trips en spint
A. swirskii leek iets meer (trips) te eten dan A. cucumeris
Eileg van beide roofmijtsoorten was bijzonder laag: gemiddeld
minder dan ¼ ei per dag op elk voedselaanbod
Vermoedelijk hadden ‘gifstoffen’ chrysant een negatieve
invloed op de vruchtbaarheid van roofmijten

Praktijk
•

•

Onderzoek is nodig naar de mogelijk negatieve invloed van
chrysant op vruchtbaarheid van roofmijten en of alternatief
voedsel (stuifmeel, voedingsmijten) dit teniet kan doen
Voor effectieve tripsbestrijding moet onderzoek naar
natuurlijke vijanden afkomstig van chrysant plaatsvinden

Bladponsjes van chrysant met daarop elk één roofmijtvrouwtje.

Ellen Beerling, Renata van Holstein & Anton van der Linden
Contact: Ellen Beerling
Wageningen UR Glastuinbouw
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Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Plant Research International,
Wageningen UR Glastuinbouw

Betrokken kennisinstellingen

BO-06-004

Dit thema betreft het disciplineonderzoek. De nadruk ligt op het vinden van nieuwe oplossingsrichtingen op het gebied van teelttechnische maatregelen, chemische en niet-chemische
gewasbescherming, toedieningstechnieken en resistentiemanagement.
Subthema 4.1:
Schimmels
Subthema 4.2:
Bacteriën
Subthema 4.3:
Onkruiden
Subthema 4.4:
Insecten
Subthema 4.5:
Nematoden

Omdat hier het probleem (ziekte/plaag/onkruid in relatie tot gewas de ingang is), betekent dit dat
hier onderzoek en onderzoekers per discipline samenwerken. Waar de sectorwensen dit mogelijk
maken, worden deze problemen zoveel mogelijk gewasoverstijgend onderzocht. Per subthema
wordt aan die aspecten onderzoek gedaan, die het beste kunnen bijdragen aan de oplossing van
het probleem.

Voor de rentabiliteit en de maatschappelijke acceptatie van de Nederlandse land en tuinbouw is
een verdergaande verminderde afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen gewenst. In het convenant
gewasbescherming zijn afspraken gemaakt. Voor een aantal ziekten en plagen zijn er echter
belemmeringen om deze verminderde afhankelijkheid te combineren met de zekerheid van een
rendabele productie.

Effectief en duurzaam middelenpakket
Probleem
Onderzoek
Praktijk

Management van gewasresten
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-001.01

Probleem
Pathogene schimmels kunnen op gewasresten overleven en
zich vermeerderen. Gewasresten kunnen ziektebronnen zijn voor
vervolggewassen.

Onderzoek
Het onderzoek is gericht op de ringvlekkenziekte (Mycosphaerella
brassicicola) en witte roest (Albugo candida) in spruitkool:
• Hoe belangrijk zijn diverse gewasresten zoals bladeren, stelen
en voeten van spruitkool voor het overleven van pathogenen?
• Is er een toename of afname van pathogenen in gewasresten
in de loop van de tijd?
• Hoe snel verloopt de afbraak van de diverse gewasresten?
• Kan het overleven van pathogenen op gewasresten door
behandelingen worden verminderd?

Bijschrift

Resultaten
Uit veldproeven om, gedurende 2 jaar, de ontwikkeling in diverse
gewasresten te volgen blijkt:
• A. candida is niet aanwezig in de onderzochte gewasresten
• M. brassicicola is aan het eind van het teeltseizoen in
bladresten en in mindere mate in stengelresten aanwezig
• De hoeveelheid M. brassicicola neemt in de gewasresten
gedurende de weken na de oogst snel af. Van de pathogenen
Alternaria brassicicola en Xanthomonas campaestris zijn grote
hoeveelheden nog langer dan een jaar aangetoond

Praktijk
Ct-waarden

Kennis over pathogeenontwikkeling en microbiële activiteiten in
gewasresten is essentieel voor:
• De ontwikkeling van preventieve maatregelen en
• Het gericht bevorderen van nuttige micro-organismen
Concentratie

Boven: Community ﬁnger printing met DGGE. Onder: IJklijn voor qPCR voor het
kwantiﬁceren van schimmels in gewasresten.

Jürgen Köhl, Marian Vlaswinkel, Lia Groenenboom-de Haas, Richard van Hoof, Pieter Kastelein & Huub Schepers
Contact: Jürgen Köhl
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 05 94 - F 0317 41 80 94
jurgen.kohl@wur.nl - www.pri.wur.nl
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Waarschuwings- en controlesysteem voor
Botrytis in kasgewassen
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-001.02

Probleem

Resultaten

Heterogeniteit van het kasmicroklimaat leidt tot koude en
vochtige plekken in kasgewassen. In moderne goed geïsoleerde
teeltsystemen, zoals in gesloten en semi-gesloten kassen, is
de luchtvochtigheid vaak hoger dan in gewone kassen. Botrytis
cinerea is een van grootste problemen gerelateerd aan vocht in
zowel sierteeltgewassen als vruchtgroenten.
Met een te ontwikkelen waarschuwings- of controlesysteem kan
schade voorkomen worden.

•

Onderzoek

•

•
•
•
•

Verhelderen van het biologisch procesmodel van Botrytis voor
twee gewassen: gerbera en tomaat
Ontwikkelen van een sensorenset voor microklimaatmetingen
Ontwikkelen van een microklimaatmodel door sensor
technologie voor microklimaat te verbinden met modellen
Ontwikkelen van een voorspellingsmodel voor de aantasting
van Botrytis bij gerbera en tomaat

Meetsysteem

Botrytis-model

•
•
•

Er is een simulatiemodel voor besmetting en ontwikkeling van
Botrytis op gerbera ontwikkelt
Opzettelijke, experimentele besmetting van gerbera met
Botrytis toonde het verschil in resistentie tussen rassen aan
Er zijn relaties gevonden tussen microklimaatomstandigheden
en optreden van Botrytis in de naoogstfase van gerbera
Een droog en actief microklimaat door regeling met
ventilatoren, ramen en buisverwarming kan het Botrytis risico
sterk verminderen
Er is een multisensor systeem voor microklimaatmetingen
ontwikkelt en getest

Praktijk
De sterke participatie van de telers in het onderzoek heeft al
tot veel kennisdoorstroming geleid. Het project zal resulteren
in een voorspellings- en sturingsmodel dat via leveranciers van
tuinbouwsoftware verspreid zal worden in de sector.

Waarschuwing module

Controle module

Sporenbron

Assimilatiebelichting

Sporulatie

Scherm

Sensor
Input

Model B

Sporendepositie

Kieming

Berekening van
kans op Botrytis
en waarschuwing

Berekening van set points

Model A

Buistemperatuur

Ventilatoren

Model X
Penetratie

Raam
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Monitoren van schimmelsporen
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-001.03

Probleem
Veel plantenziekten worden door sporen van pathogene
schimmels via de lucht verspreid. Informatie over sporenvluchten
ontbreek vaak, maar de kennis is essentieel voor de beheersing
voor ziekten. Sporenvangsten moeten microscopisch worden
beoordeeld en automatisering is op dit moment niet mogelijk.

Onderzoek
Het onderzoek is gericht op Botrytis cinerea en Didymella
bryoniae in komkommer:
• Inventarisatie van eisen voor een nieuwe generatie
sporenvangers
• Ontwikkelen van moleculaire speciﬁeke detectie van sporen
van B. cinerea en D. bryoniae
• Meten van sporenvluchten in praktijkkassen met verschillende
sporenvangers
• Vergelijken van moleculaire en microscopische bepalingen van
sporenvangsten
• Onderzoek naar automatisering van sporenvangers

Resultaten
•

•
•
•

In twee kassen met aangetaste komkommers en in een kas
met gerbera’s zijn met diverse sporenvangers sporenvangsten
uitgevoerd
Uit de gevangen sporen is DNA is geïsoleerd
Er is een padlock probe toegepast met een detectiegevoeligheid van 1 spore van D. bryoniae
De nieuwe moleculaire technieken worden in de afrondende
fase van het project toegepast op de sporenvangsten uit de
praktijk

Praktijk
Geautomatiseerd monitoren van sporenvluchten van pathogene
schimmels zal o.a. toegepast kunnen worden bij:
• De ontwikkeling van waarschuwingssystemen
• Het sturen van kasklimaat
• Het onderzoek naar de epidemiologie van plantenziekten
Op lange termijn kan hierdoor het gebruik van fungiciden worden
verminderd.

Jürgen Köhl, Cor Schoen & Pim Paternotte
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Duurzame bestrijding van valse meeldauw in ui
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-001.04

Probleem
Valse meeldauw (Peronospora destructor) leidt tot lagere
opbrengst en mindere kwaliteit van uien. Er is geen effectief
duurzaam middel tegen valse meeldauw in ui beschikbaar.

Onderzoek
Doelstelling: ontwikkeling van een effectief middel tegen valse
meeldauw in ui door combinatie van componenten die qua type
en toegepaste hoeveelheden nauwelijks milieu-impact hebben.
Aanpak en uitvoering:
• Selectie van potentiële stoffen en screening in het lab tegen
valse meeldauw in kool (in het veld testen tegen valse
meeldauw in ui is niet mogelijk)
• Productformulering: selectie van hulpstoffen op fytotoxiciteit in
het veld, compatibiliteit met actieve componenten, en activiteit
m.b.t. depositie en regenvastheid
• Met jaarlijks opeenvolgende veldproeven beste (combinaties
van) actieve ingrediënten selecteren, om uit te komen op een
in het veld getest, optimaal geformuleerd, effectief produktprototype tegen valse meeldauw in ui

 


Behandelingseffecten op bladvlekkenziekte in ui (± sd) uitgedrukt op een schaal van
0 (geen aantasting) tot 5 (maximale aantasting). No.1: onbehandelde controle; No. 2
en 3: conventioneel middel; No. 4: formuleringsadditieven; No. 5 t/m 20: prototypen
LRP-middelen. De met een * aangegeven behandelingen vertoonden een effect dat
signiﬁcant verschilde van de onbehandelde controle (D=0.05; n=3). Deze veldproef
werd uitgevoerd in 2007 te Lelystad.

Resultaten
•
•
•
•

•

Met testsysteem (P. parasitica/kool) zijn stoffen gevonden die
potentieel effectief zijn tegen P. destructor in ui
Compatibele, niet-fytotoxische hulpstoffen geselecteerd
Formuleringen samengesteld met betrekkelijk goede depositieen regenvastheidseigenschappen
Wegens het 3 jaar achtereen uitblijven van ziektedruk konden
uit de veldproeven m.b.t. effectiviteit tegen P. destructor geen
conclusies getrokken worden
Uit een veldproef in Lelystad bleken enkele prototypen
signiﬁcant effectief tegen bladvlekkenziekte (Botrytis
squamosa Walker)

Praktijk
De geformuleerde, duurzame product-prototypen dienen in het
veld op effectiviteit getest te worden tegen valse meeldauw in ui.
Voordat één van deze middelen op de markt kan komen moet het
geregistreerd, geproduceerd en gecommercialiseerd worden.

Luc Stevens, Evert Davelaar, Geert Stoopen, Rinske Meier & Huub Schepers
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Nieuwe biologische bestrijders van bodempathogene schimmels
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-001.05

Probleem
Er is behoefte aan effectieve biologische bestrijders voor
economisch belangrijke bodempathogenen. Uit voorafgaand
onderzoek is gebleken dat de antagonist Lysobacter
enzymogenes 3.1T8 Pythium aphanidermatum in komkommer op
substraatteelt effectief kan onderdrukken (ﬁguur 1).

Onderzoek
In 2008 is aanvullend onderzoek gedaan aan:
• Detectie van de antagonist op komkommerwortels van
verschillende leeftijden en in verschillende teeltsystemen
• Effect van chitosan op activiteit en populatieomvang van de
antagonist
• Kweek in goedkoop medium
• Overleving na vriesdrogen
• Compatibiliteit van de antagonist met bestrijdingsmiddelen
tegen Pythium soorten

Figuur 2. Lysobacter enzymogenes komt in grote aantallen op de wortels van komkommer voor na inoculatie van de antagonist in combinatie met chitosan.

Resultaten
•
•
•
•

Aantallen L. enzymogenes namen sterk toe door toediening in
combinatie met chitosan
Ook een éénmalige toediening in een komkommerproductiesysteem gaf hoge populaties van de antagonist op de wortels
Kweek in goedkope media is mogelijk
L. enzymogenes kan gecombineerd worden toegepast met
Previcur en Ridomyl Gold. AAterra geeft een remming in de
groei van de antagonist

Praktijk
L. enzymogenes in combinatie met chitosan biedt goede
perspectieven om Pythium in de plantenopkweek te bestrijden.
Bestrijdingsperspectieven in productiesystemen moeten eerst nog
in geïntegreerd onderzoek verder onderzocht worden. Vervolgens
dient een toelating voor het product aangevraagd te worden.

Figuur 1. Komkommerplanten zonder (links) en met de antagonist Lysobacter
enzymogenes (rechts). Bij beide behandelingen is evenveel Pythium aphanidermatum
toegevoegd.

Joeke Postma
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Biologische bestrijding van appelschurft
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-001.06

Probleem
In de biologische appelteelt is op dit moment geen afdoende
schurftbestrijding mogelijk. In de gangbare teelt zijn hiervoor
aanzienlijke hoeveelheden fungiciden nodig.

Onderzoek
Doel van het project is schimmels en bacteriën te toetsen op hun
vermogen de vorming van conidia van Venturia inaequalis in de
zomer te voorkomen.
Aanpak van het onderzoek:
• Opbouw van een collectie van epifytische schimmels
• Uitvoeren van een selectie van antagonisten op eigenschappen
die voor de ontwikkeling van een biologisch bestrijdingsmiddel
cruciaal zijn (bijv. lage productiekosten, gunstige ecologische
eigenschappen zoals koude- en droogtetolerantie)
• Selectie op zaailingen van antagonisten
• Toetsen perspectiefvolle antagonisten in de boomgaard

Resultaten
•
•
•

•

De helft van de antagonisten heeft gunstige eigenschappen
voor een praktische toepassing
Slechts enkele isolaten remden de conidiaproductie op
zaailingen voor meer dan 80%
Alleen de antagonist Cladosporium cladosporioides H39
reduceerde de productie van conidia van V. inaequalis in de
boomgaard signiﬁcant. Dit effect is nu in drie opeenvolgende
jaren aangetoond
De werking van deze antagonist op de vorming van
ascosporen op dood appelblad in de winter moet nog worden
onderzocht

Praktijk
De antagonist H39 is een veelbelovende kandidaat voor de
ontwikkeling van een effectief biologisch bestrijdingsmiddel.
Gezien de biologie van de ziekteverwekker is hiervoor langetermijn
onderzoek noodzakelijk.
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Rotproblemen in bol en knol veroorzaakt door
Dickeya-soorten (Erwinia chrysanthemi)
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-002.01

Probleem
Rotveroorzakende Erwinia-bacteriën veroorzaken al jarenlang
grote schade in de Nederlandse teelt van (poot)-aardappelen
en bloembollen (>20 M€/jaar). Bactericide middelen zijn niet
beschikbaar. Er is een dringende behoefte aan strategieën om
infectie en verspreiding van Erwinia’s te voorkomen. Ook ligt er
een vraag naar behandeling van uitgangsmateriaal.

Onderzoek
•

•

•

Erwinia chrysanthemi (Ech) is opgesplitst in zes nieuwe
soorten binnen het genus Dickeya. Welke soorten komen er
in Nederland voor? Is er een verschil in ziekteverwekkend
vermogen tussen de soorten?
Hoe raakt vermeerderingsmateriaal besmet? Kan besmetting
van loof resulteren in besmetting van knol of bol? Kan de
bacterie via vrij grondwater worden verspreid? Dit onderzoek
kan goed worden uitgevoerd met gemerkte stammen
Hoe zijn de verschillende stammen goed te onderscheiden? Er
is behoefte aan identiﬁcatiemethoden












Resultaten
•
•
•
•
•

In de aardappelteelt komt een nieuwe Dickeya-soort voor
(D. solani) die sterk virulent is
Stammen van verschillende Dickeya-soorten zijn gemerkt met
een groen ﬂuorescent eiwit (GFP)
GFP-gemerkte D. solani-bacteriën kunnen vanuit de grond,
wortels infecteren en daarna de hele plant
Ook kan D. solani vanuit besmette stengels de ondergrondse
delen van de plant koloniseren
Er is een nieuwe identiﬁcatiemethode ontwikkeld op basis van
de ‘variable number of tandem repeat’-techniek

Praktijk
•
•
•

Een risico-analyse van D. solani, een nieuw pathogeen in de
aardappel, is noodzakelijk
Goede afwatering en grondmanagement voorkomen
verspreiding van Dickeya spp. via grondwater
Contactbesmetting in het veld moet voorkomen worden. De
bacterie kan zich via bovengrondse delen verspreiden naar
ondergrondse delen

Jan van der Wolf & Joop van Doorn
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Preventieve maatregelen om probleemonkruiden
beter te beheersen
Probleem
Er zijn steeds meer signalen dat bepaalde zaad- en
wortelonkruiden proﬁteren van:
• De schaalvergroting in de landbouw
• Een te smal pakket aan herbiciden
• Het feit dat standaardmaatregelen worden genomen in plaats
van maatwerk
Een voldoende effectieve en betaalbare bestrijding van deze
onkruidsoorten ontbreekt in zowel geïntegreerde als biologische
teelten.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is kennis verzamelen over de biologie
van deze de meest problematische zaad- en wortelonkruiden in
Nederland en met deze kennis een preventieplan maken. Hiervoor
is de levenscyclus van deze onkruidsoorten onderzocht zowel via
uitgebreide literatuur- en modelstudies als in veldexperimenten.

         

Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-003.01














  

    


   

    
  
   

Effect van een vals zaaibedbereiding vier weken voor het planten van sla gevolgd
door chemische en mechanische bestrijding, in vergelijking met een teelt zonder vals
zaaibed en alleen chemische bestrijding, naar Riemens et al., 2007, Weed Research
47 (2): 149-156.

Resultaten
•
•
•
•

De biologie van de meest problematische zaad- en
wortelonkruiden in Nederland is beschreven
Internationale experts hebben een aantal veelbelovende
preventieve maatregelen geselecteerd
Het inpassen van een vals zaaibed in een bouwplan verbetert
de beheersing van speciﬁeke zaadonkruiden
Voor de meest problematische soorten zijn basispreventieplannen opgesteld. De plannen integreren maatregelen
als; vals zaaibed, concurrentiekrachtige gewassen en
mechanische bewerkingen in die levensstadia van de soorten
waarin deze het meest ontvankelijk zijn

Praktijk
De resultaten uit dit project zijn nog niet toepasbaar in de praktijk.
De meest perspectiefvolle maatregelen worden aangeboden aan
Telen met Toekomst en BIOM voor nadere toetsing in de praktijk.
Daarnaast worden de plannen voor akkermelkdistel en knopkruid
praktijkrijp gemaakt door toetsing op praktijkbedrijven in diverse
systemen en gewasrotaties.

Marleen Riemens
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Innovatieve detectiemethoden voor pleksgewijze
onkruidbestrijding
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-003.02

Probleem
Bestaande methodes voor zowel chemische als niet-chemische
onkruidbestrijding maken geen onderscheid in gewas- en
onkruidplanten. Er kan op arbeid en middel worden bespaard
door een methode te ontwerpen die met behulp van sensoren en
innovatieve detectiealgoritmen onderscheid kan maken tussen
gewas- en onkruidplanten.

Onderzoek
Doel van het project is om voor de praktijk een robuust
plantherkenningssysteem beschikbaar te maken dat kan
worden ingezet bij zowel de niet-chemische als de chemische
onkruidbestrijding. Aan de hand van lab- en veldmetingen
worden speciﬁeke plantkenmerken geïdentiﬁceerd die kunnen
worden gebruikt om onderscheid te maken tussen gewas- en
onkruidplanten. Dit is de basis voor een systeem dat in staat is om
in real-time dit onderscheid te maken. Hiermee kan een actuator
(schoffel, spuit, etc.) worden bediend waarmee het onkruid wordt
bestreden. Daarnaast worden in de praktijk beschikbare sensoren
uitgetest op hun bruikbaarheid voor plantherkenning.

Door schoffelapparatuur fabrikant te realiseren opstelling voor 2008 (werkbreedte 3 m).

Resultaten
•

•

•

Met de database met digitale opnamen van gewasgroeistadia
(lab/veld) is met beeldverwerking een detectiealgoritme
ontwikkeld en geïmplementeerd in een werkend prototype
Voor de uitwisseling van (bestaande) detectiesystemen en
actuatoren is een testbank ontwikkeld die bruikbaar is voor
vergelijking van sensoren en actuatoren
De samenwerking met een fabrikant van schoffelapparatuur
om ontwikkelde methodologie in nieuw werktuig te bouwen
heeft geleid tot een werkend prototype voor sensing. De
precisie actuatie moet nog verder ontwikkeld worden

Praktijk
•

•

Innovatieve detectie maakt mechanische onkruidbestrijding
in de gewasrij mogelijk. Hierdoor wordt de hoeveelheid
handwieden (biologische landbouw) sterk gereduceerd
Innovatieve detectie maakt het mogelijk om alleen onkruiden te
bespuiten, de gewassen blijven onbespoten waardoor middel
wordt bespaard

Meetopstelling voor gewas en onkruid opnamen die is gebruikt in het veld.
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Innovaties in de mechanische en fysische
onkruidbestrijding in de gewasrij
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-003.03

Probleem
Good practice is om onkruiden zoveel mogelijk op niet chemische
wijze te bestrijden, mits economisch en duurzaam. Knelpunt bij de
mechanische of fysische onkruidbestrijding is om in de gewasrij
voldoende effectiviteit te bereiken met voldoende capaciteit
zonder gewasbeschadiging.

Onderzoek
•

•

•

Aansluitend bij sensing wordt gezocht naar betere, betrouwbare en betaalbare sensoren voor gewasdetectie waarbij het
mogelijk is om technieken rond de gewasplanten aan en uit te
zetten. Dit is vooral belangrijk in een gewas als uien of bieten
Om de capaciteit en het effect van de onkruidbestrijding
te verbeteren wordt naar verbeterde technieken gezocht.
Bijvoorbeeld het inzetten van twee schoffels in de gewasrij
in plaats van één, of het gebruik maken van een variërende
luchtstroom bij de gewasplanten
Nagegaan wordt of er technologieën in de industriële
productie bestaan, die bruikbaar zijn voor verdere innovatie
Prototype Pneumat die rond de gewasplanten aan en weer uit -gezet wordt en dan
de onkruiden uit de rij blaast.

Resultaten
Door gebruik van twee schoffels per gewasrij neemt de
onbewerkte oppervlakte rondom de plant met de helft af. Door
luchtcilinders van beide schoffels apart aan te sturen kan de
rijsnelheid omhoog. Door de kleppen dichtbij de daadwerkelijke
actuatie (schoffel, blazer, ...) te zetten wordt deze sneller.

Praktijk
•
•

•

Prototype hydraulische schoffel die met grotere snelheid in en uit de gewastij kan gaan.

De verbeterde Sarl Radis is op de markt beschikbaar en
inzetbaar
De nog snellere prototypen met luchtactuatie, branders of
snellere/robustere schoffels voor in de gewasrij, zijn op
beperkte schaal onder veldomstandigheden getest. Verder
onderzoek en doorontwikkeling zijn nog nodig
De toegenomen en bruikbare kennis over mechanische
onkruidbestrijding is (inter)nationaal gecommuniceerd. Deze
kennis wordt bij knelpunten in de onkruidbeheersing toegepast
(vooral in biologische landbouw; verdere verbetering van o.a.
capaciteit is nodig voor gangbare landbouw in grote gewassen
met voldoende herbiciden)

Rommie van der Weide, Piet Bleeker, Vincent Achten & Jan van de Zande
Contact: Rommie van der Weide
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 430, 8200 AK Lelystad
T 0320 29 16 31 - F 0320 23 04 79
rommie.vanderweide@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Precisiedosering herbiciden
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-003.04

Probleem
De gewenste reductie in drinkwaterknelpunten als gevolg van
residuen van gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen
is onvoldoende (tussenevaluatie van convenant Duurzame
Gewasbescherming). Ruim 75% van de knelpunten komt door
herbicidengebruik. De oplossing ligt bij minder gebruik en betere
toepassing. Dit project dient componenten te leveren voor
precisiedosering van herbiciden.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is beslisregels ontwikkelen en testen voor
belangrijke operationele methoden van onkruidbestrijding in open
teelten:
• Plaatsspeciﬁek doseren bodemherbiciden en
loofdodingsmiddelen
• Plaatsspeciﬁek bestrijden van meerjarig onkruid
• Plaatspeciﬁeke bestrijding van onkruid in de rij/
plantbehandeling
Tevens wordt zijdelings plaatsspeciﬁeke dosering van fungiciden
meegenomen in het onderzoek.

Voorbeelden van apparatuur voor pleksgewijs doseren.

Resultaten
•
•

•

Beslisregels die bodemeigenschappen doorvertalen in
minimum effectieve doseringen van drie bodemherbiciden
Testen van prototypes voor pleksgewijs doseren van
loofdodingsmiddelen en fungiciden (SensiSpray en N-Sensor
MLHD-PHK)
Inbreng in internationaal onderzoek over effecten weercondities op effectiviteit van twee grasherbiciden in granen

Praktijk
•
•
•
•

Bespreking resultaten informatiebijeenkomsten (TmT, SvM)
Publicatie resultaten in vakbladen, PSG-rapporten of op
websites en symposia
Inhoudelijke bijdragen voor Precisielandbouwprojectplan
(PKE-PL)
De resultaten leveren op termijn een bijdrage aan minder
gebruik en milieubelasting door pesticiden en verbetering van
het teeltresultaat

Voorbeeld van beslisregels voor pleksgewijs doseren van een bodemherbicide.

Corné Kempenaar & Rommie van der Weide
Contact: Corné Kempenaar
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 04 98 - F 0317 42 31 10
corne.kempenaar@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Tripsbeheersing met behulp van resistentiegenen
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-004.01

Probleem
Genetische modiﬁcatie voor tripsresistentie in sier- en
groentegewassen is gewenst omdat er onvoldoende resistentie
aanwezig is in wilde verwanten, veredeling in polyploide bloemen
ondoenlijk is en de virusproblematiek een nijpend economisch
probleem vormt.

Onderzoek
•
•
•
•

Analyse van natuurlijke tripsresistentie in chrysant en paprika
Testen van beschikbare genen (protease remmers of terpenen)
in verschillende gewassen (sla, komkommer, chrysant)
Isoleren van nieuwe genen voor de biosynthese van
jasmonzuur en pyrethrines uit chrysant (pyrethrum)
Testen van nieuwe genen in chrysant, sla en paprika op
resistentie

Microscopisch beeld van trichomen op de bloemen van pyrethrum. Deze trichomen
zijn mogelijk toxisch voor trips en worden onder andere gebruikt voor het isoleren
van de genen.

Resultaten
•
•

Resistentie in chrysant en paprika statistisch gecorreleerd met
vluchtige stoffen
De expressie van terpeen alcoholen leidt tot resistentie tegen
trips in chrysant en sla. Dit is dankzij een combinatie van
attractie op basis van de vluchtige componenten en afkeer op
basis van niet-vluchtige componenten (mogelijk derivaten)

Praktijk
•
•
•

Twee veredelingsbedrijven uit de sier- en groentesector
participeren in het TTI-Groene Genetica tripsresistentie project
Het project is ondergebracht bij TTI-GG en gehonoreerd met
ca 8 ton subsidie voor het aanstellen van 2 PhD studenten
In China zijn in samenwerking van studenten, NL-bedrijven en
PRI voor dit onderwerp businessplannen opgesteld om de
haalbaarheid van een marktintroductie daar te bepalen. Dit
proces werd begeleid door de Wageningen Business School

Bemonstering van de vluchtige stoffen van transgene chrysanten.

Maarten Jongsma, Geert Stoopen, Liping Gao, Gerrie Wiegers & Willem-Jan de Kogel
Contact: Maarten Jongsma
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 09 32 - F 0317 41 80 94
maarten.jongsma@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Trips-lokstoffen als hulpmiddel voor tripsbeheersing
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-004.03

Probleem

Onderzoek
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het ontwikkelen
van een lokstofdispenser voor verbeterde tripswaarneming met
vangplaten. Hierbij komen vragen aan de orde als:
• Welke formulering en dispenser is geschikt voor toepassing in
de praktijk
• Hoe effectief is de lokstof in verschillende gewassen in kassen
en vollegrondsteelten
Daarnaast is de vraag of lokstoffen ook ingezet kunnen worden
voor verbeterde bestrijdingstechnieken, bv door lokstoffen te
combineren met natuurlijke vijanden of chemie.
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Trips is een moeilijk beheersbare plaag in zowel kassen als
in de vollegrond. Gewasschade bestaat uit vraatschade en
virusoverdracht. Lokstoffen kunnen op verschillende manieren
bijdragen aan de beheersing van het probleem door:
• Verbeterde waarnemingstechniek
• Verbetering van bestrijding
Beide mogelijkheden worden in het project onderzocht.




















  

 

  

 

 

 

  











Resultaten
•
•

•

•

Het effect van trips lokstoffen in praktijkkassen is in kaart
gebracht
De lokdispenser Lurem-TR is voor de praktijk beschikbaar. De
werking in kassen en het effect in vollegrondsgewassen (prei,
kool) is vastgesteld
In 2008 is vervolg gegeven aan ervaring met het effect van
de lokstof in vollegrondsgewassen (prei, ui) ism Telen met
Toekomst
Het bestrijdingseffect van lokstof is in kassen nader
onderzocht

Praktijk
•
•
•

Trips lokstof voor verbeterde waarneming in de kas is
beschikbaar voor de praktijk (Lurem-TR)
De eerste ervaringen in vollegrondsteelten (prei, kool, ui) zijn
gepresenteerd voor telers en adviseurs ism TmT
Communicatie over de resultaten in demo’s, bijeenkomsten
met telers en adviseurs en via wetenschappelijke- en
vakbladartikelen

Rob van Tol, Antje de Bruin, Gerrie Wiegers & Willem Jan de Kogel
Contact: Rob van Tol
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 42 - F 0317 41 80 94
rob.vantol@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV



Engerlingen bestrijden met aantrekkelijke en
afstotende planten
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-004.04

Probleem
Bodemplagen zijn voor de praktijk een groot probleem omdat:
• Insecten niet/moeilijk zichtbaar zijn
• Insecticiden problematisch zijn ivm uitspoeling naar
grondwater
• Er weinig/geen alternatieve middelen beschikbaar zijn
In dit project wordt een oplossing gezocht voor engerlingen, de
larven van de meikever. In de boomkwekerij en op grasland is
de plaag een probleem. Er zijn geen middelen beschikbaar
voor bestrijding.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is na te gaan of:
• Er geschikte middelen zijn tegen engerlingen
• Of engerlingen gelokt of afgeweerd kunnen worden door
bepaalde planten (oa kruiden)
• Of een combinatie van lokken en bestrijden effectief is
Hiervoor wordt een serie van biologische bestrijders getest
op effectiviteit tegen engerlingen. De beste worden uiteindelijk
gecombineerd met aantrekkelijke of afstotende planten.

Voorkeur-respons index van engerlingen voor testplant t.o.v. controle (links) en kruid
14 (rechts) onder de nulhypothese (Ho) “geen voorkeur”.

Resultaten
•
•
•

Er zijn zowel afstotende als aantrekkelijke planten gevonden
Er zijn veldproeven met afstotende planten gepland/gestart in
Nederland, Zwitserland en Polen
Er zijn enkele biologische middelen gevonden die effectief zijn
in laboratoriumproeven

Praktijk
•
•

•

Het project wordt in 2009 voortgezet onder laboratoriumomstandigheden en in het veld
In samenwerking met praktijkbedrijven worden de effecten
van afstotende planten en/of biologische middelen op
praktijkschaal getest
Bij goed resultaat worden de methoden doorontwikkeld tot
toepasbare strategieën voor de praktijk

Rob van Tol, Gerrie Wiegers & Willem Jan de Kogel
Contact: Rob van Tol
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 42 - F 0317 41 80 94
rob.vantol@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Natuurlijke vijanden van citruswolluis
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-004.05

Probleem
Met het verdwijnen van bestrijdingsmiddelen en de toename
van de geïntegreerde bestrijding komen wolluizen (met name
Planococcus citri) bovendrijven, een plaag die vroeger door
breedwerkende middelen werd meegenomen.
In de teelt van o.a. roos moeten tegen deze plaag middelen
worden ingezet die schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden.

Onderzoek
Doel: het voorkomen van verspreiding van wolluis
• Testen van 5 soorten sluipwespen van de citruswolluis
P. citri bij hoge en lage dichtheid: Allotropa musae, Anagyrus
pseudococci, Coccidoxenoides perminutus, Leptomastidea
abnormis, Leptomastix dactylopii
• Testen van vijf roofmijtsoorten op roos: Amblyseius alpinus,
A. cucumeris, A. swirskii, Euseius ovalis en Iphiseius
degenerans

Resultaten
•

•

Van de sluipwespen voldeed L. abnormis en L. dactylopii het
beste, maar de actieve verspreiding van alle soorten was
zwak
Roofmijten doden rondzwervende ‘crawlers’, maar vermijden
wolluishaarden. Ze kunnen niet voorkomen dat er kolonies
ontstaan

Praktijk
•

•
•

Telers maken weinig gebruik van natuurlijke vijanden tegen
wolluizen. Deze worden beschouwen als dure producten met
matige effectiviteit
Hygiëne, scouten en pleksgewijze bespuitingen met
imidacloprid is momenteel de aangewezen strategie
Verwachtingen: meer bedrijven met wolluis, toenemend aantal
haarden in de loop van de teelt

Juliette Pijnakker
Contact: Juliette Pijnakker
Wageningen UR Glastuinbouw
Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk
T 0317 48 56 06 - F 010 52 25 193
juliette.pijnakker@wur.nl - www.glastuinbouw.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Optimalisering van een feromoonval voor
roze appelluis
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-004.08

Probleem
Roze appelluis is een plaag in appel waartegen fruittelers minstens
één keer per jaar spuiten. Roze appelluizen verhuizen in het najaar
van weegbree naar de appelboom, waar ze eieren leggen. Eerder
is aangetoond dat met een combinatie van een feromoon en
geuren van de appelboom, mannetjes van de roze appelluis in een
val gelokt kunnen worden.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is een val te ontwikkelen om in het najaar
de invliegende mannetjes te signaleren of weg te vangen zonder
teveel storende bijvangsten van andere luissoorten.
• In veldproeven werden varianten van het feromoon en
toegevoegde geuren van de appelboom getest op hun
aantrekkelijkheid voor mannetjes en op hun speciﬁciteit
• De meest aantrekkelijke geurmengsels werden in een reeks
verschillende valtypen getoetst

Appeltelers spuiten minstens één keer per jaar tegen roze appelluis.

Resultaten
•

•
•

De verhouding van de feromooncomponenten en toegevoegde
appelgeuren beïnvloeden de aantrekkelijkheid en de
selectiviteit van het geurmengsel voor mannetjes van de roze
appelluis
Vorm en kleur van de val hebben grote invloed op de
aantrekkelijkheid en de selectiviteit
De resultaten worden gepubliceerd in Bulletin of Entomological
Research (in press)

Praktijk
•

•

Met de feromoonval kan de vlucht van mannetjes in het
najaar worden vastgesteld, en daarmee het optimale
bestrijdingstijdstip
Feromoonvallen bieden de mogelijkheid om vooraf de
plaagdruk op een perceel vast te stellen. Daarop kan dan
de bestrijdingsstrategie worden afgestemd. Hiervoor is
aanvullend onderzoek nodig

Vorm en kleur beïnvloeden aantrekkelijkheid en selectiviteit van de val.

Herman Helsen, Rob van Tol & Frans Griepink
Contact: Herman Helsen
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 200, 6670 AE Zetten
T 0488 47 37 54 - F 0488 47 37 17
herman.helsen@wur.nl – www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
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Bodemindicatoren voor het meten van
bodemgezondheid
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-005.02

Probleem
Bodemgezondheid is een complex begrip. Het is belangrijk om
micro-organismen te kunnen bemonsteren (liefst verschillende
tegelijkertijd), de identiteit en kwantiteit zo nauwkeurig mogelijk
vast te kunnen stellen (Multiplex detectie) en de diversiteit van
alle of speciﬁeke groepen te kunnen bepalen met DGGE. DGGE
is een DNA ﬁngerprintmethode om de diversiteit van organismen
zichtbaar te maken. Dit kan gericht zijn op speciﬁeke groepen
of organismen of op functionele groepen. Momenteel is zo’n
benadering niet beschikbaar.

Onderzoek
De methode voor een nematoden DGGE is uitgetest op
aaltjessuspensies van een drietal jaren verkregen uit het
bodemgezondheidsproject BO-06-002-001. Voor een aantal
targets worden speciﬁeke PCR methoden en probes ontwikkeld
en getest op praktijkmonsters (Lysobacter, Streptomyces, all
bacteria, all fungi, chitinase, DAPG, e.a.).

Bodem is een complexiteit van allerlei organismen.

Resultaten
•

 




  
  

 
 
 



 
 
 

 





 
 
 
  



  

  



•

•

De DGGE methode om biodiversiteit van nematoden te kunnen
bepalen is op een aantal praktijk-grondmonsters (3x40) van
3 jaren uitgetest. Resultaten laten een grote variatie zien
tussen de monsters die correleert met de behandeling van de
bodem
De nieuwe methodiek om op snelle en objectieve wijze
meerdere targets tegelijkertijd en kwantitatief te kunnen
bepalen is op een 20tal praktijkmonsters uitgetest en laat zien
dat kwantitatieve detectie mogelijk is voor meerdere targets
tegelijk
De set van target speciﬁeke probes en PCRs is uitgebreid

Praktijk
%&'
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Metingen aan aaltjesgemeenschappen geven inzicht in het
bodemvoedselweb. In combinatie met (kwantitatieve) detectie
van overige organismen kan niet alleen advies gegeven worden
over bouwplankeuze maar ook m.b.t. maatregelen om de
bodemgezondheid te verbeteren.

Moleculaire methoden geven inzicht in diversiteit en aan- of afwezigheid van allerlei
organismen. In verschillende behandelingen van gronden.

Peter Bonants, Marga van Gent-Pelzer, Richard van Hoof, Jeroen Peters, Barbara Drigo & Cor Schoen
Contact: Peter Bonants
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 49 - F 0317 41 80 94
peter.bonants@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
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Combibemonstering van aaltjes
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-005.03

Probleem
In de Nederlandse open teelten veroorzaken aaltjes aanzienlijke
schade. De praktijk vraagt naar één betrouwbare grondcombibemonsteringsmethode die verschillende aaltjessoorten
nauwkeurig kan vaststellen. De momenteel toegepaste
incubatiemethoden en het langdurig telwerk zijn tijdrovend, geven
geen eenduidige resultaten en vereisen veel expertise bij de
uitvoering.

Onderzoek
Doel is het ontwikkelen van een betrouwbare methode voor
combibemonstering en -detectie van aaltjes in grond. Aanpak:
• Informatie verzamelen over distributiepatronen van
Pratylenchus penetrans. Dit combineren met aanwezige
informatie voor Globodera- en Meloidogyne-soorten en
uitwerken tot een combibemonsteringsmethode
• Testen of met real-time Sybr Green PCRs en het Biotrovedetectiesysteem aaltjes kwantitatief gedetecteerd kunnen
worden, waarbij een voor de praktijk gewenste gevoeligheid
behaald wordt

Ruimtelijke verdeling van Trichodoriden en Pratyelenchus spp in een aardappelperceel
op Texel.

Resultaten
•

•

Een verbeterd, tijdsafhankelijk bemonsteringsysteem voor de
detectie van vrijlevende aaltjes, met speerpunt Meloidogyne
spp.
In praktijkmonsters werden succesvol 1, 5 en 50 aaltjes per
250 g grond kwantitatief gedetecteerd, gebruikmakend van
een bestaande Sybr Green PCR op het Biotrove-systeem

Praktijk
•
•

Het ontwikkelde bemonsteringsysteem is aan alle
bemonsterende instanties aangeboden
De NAK toont interesse in een methode voor multiplex
kwantitatieve detectie van aaltjes

Biotrove Open-Array-detectiesysteem waarmee in een keer meer dan 9.000 onafhankelijke real-time PCR-reacties kunnen worden uitgevoerd, verdeeld over een aantal te
testen monsters.

Carolien Zijlstra & Thomas Been
Contact: Carolien Zijlstra
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 35 - F 0317 41 80 94
carolien.zijlstra@wur.nl - www.pri.wur.nl
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Schade en populatiedynamica van aaltjes
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-005.04

Probleem
•
•
•
•

•

Veel velden zijn besmet met verschillende aaltjessoorten
Aaltjes beconcurreren elkaar om ruimte en voedsel in de plant
Er zijn gevalideerde theorieën en modellen over intraspeciﬁeke
concurrentie tussen aaltjes
Over inter-speciﬁeke concurrentie tussen aaltjes en de
gevolgen daarvan voor schade en populatiedynamica is nog
weinig bekend
Deze kennis is nodig om telers te adviseren over de
beheersing van verschillende aaltjespopulaties in een veld

Onderzoek
•

•
•

Theorievorming over concurrentie tussen aaltjes: op welke
wijze beconcurreren verschillende verwante aaltjessoorten
elkaar op een gewas?
Analyse van bestaande databestanden
Analyse van data uit nieuwe experimenten met Pratylenchus
penetrans en Globodera pallida

Figuur 2. De relatie tussen G.pallida + P. penetrans en de opbrengst.

Resultaten
•

•

Schademodel voor P. penetrans en G. pallida samen op basis
van de PPO-AGV proef. G. pallida verhoogt in aanwezigheid van
P. penetrans bij hoge dichtheden van beide aaltjes (Pi >64) de
kans op meer dan 75% schade. Verder is er geen interactie
tussen beide soorten vastgesteld
Populatiedynamisch model voor P. penetrans en G. pallida
samen op basis van de PPO-AGV proef. G. pallida en
P. penetrans beïnvloedden elkaars vermeerdering niet

Praktijk
•

•

De modellen voor G. pallida en P. penetrans zijn
opgenomen in de volgende versie van NemaDecide, dat
telers en beleidsmakers adviseert over de beheersing van
plantenparasitaire aaltjes
De klankbordgroep vraagt om een solide basis voor advies
aan telers in de vorm van publicaties in wetenschappelijke
tijdschriften. Deze publicaties zijn te vinden zijn op
www.nemadecide.com

Figuur 1. De vermeerdering van G. pallida en P. penetrans op aardappel.

Corrie Schomaker & Leendert Molendijk
Contact: Corrie Schomaker
Plant Research International
Postbus 100, 6700 AC Wageningen
T 0317 48 06 43 - F 0317 48 35 54
corrie.schomaker@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Beheersing van Pratylenchus penetrans
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-005.05

Probleem
Het wortellesieaaltje is voor lelie, fruitteelt en akkerbouw een forse
kostenpost door opbrengstdervingen en kosten voor nematiciden.
Pratylenchus komt meestal voor in combinatie met andere
aaltjessoorten. De vraag is hoe deze elkaar beïnvloeden en wat
het effect is voor de opbouw van besmettingen en de schade die
ze veroorzaken.
Tweede projectdoel is het opsporen en doorontwikkelen van
P. penetrans onderdrukkende gewassen tot praktijktoepassing.
Een speciﬁeke vraag is hoe goed een Tagetesteelt P. penetrans
bestrijdt, wanneer Tagetes korter dan de aanbevolen drie
maanden wordt geteeld.

Onderzoek
In 2008 is de ontwikkeling van aardappelcysteaaltje (Globodera
pallida) en het wortellesieaaltje (P. penetrans) bepaald, alleen en in
combinatie en het effect op de groei van aardappel.
Op een besmet perceel is een proef uitgevoerd, met als behandelingen braak, bladrammenas (vatbare referent), Tagetes en
japanse haver, waarbij de grond op verschillende momenten is
bemonsterd.

Verschillende teeltduren van Tagetes op het proefveld.

Resultaten
De analyse van de data uit de interactiepotproef is uitgevoerd. De
beide besmettingen van G. pallida en P. penetrans lijken elkaar
niet te beïnvloeden.
Eerste resultaten veldproef: Tagetes geeft al na 7 weken een
sterke afname van P. penetrans (van gemiddeld 368 aaltjes
per 100 ml grond naar 45). Na 9 weken was dit nog verder
teruggelopen tot 9 aaltjes per 100 ml grond.

Praktijk
•

•

Nieuwe vanggewassen en een betere inpassing van Tagetes
binnen het bedrijfssysteem geven de telers meer en nieuwe
mogelijkheden in hun aaltjesbeheersingsstrategie
De ontwikkeling van P. penetrans alleen en in combinatie
met G. pallida levert parameterschattingen op voor het BOS
NemaDecide. Deze worden direct ingezet bij de advisering

Het effect van (gecombineerde) besmettingen op knolgewicht.

Leendert Molendijk & Ivonne Elberse
Contact: Leendert Molendijk
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T 0320 29 16 44 - F 0320 23 04 79
leendert.molendijk@wur.nl - www.ppo.wur.nl
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Alternatieve grondontsmettingtechnieken om
aaltjes te bestrijden
Thema: Effectief en duurzaam middelenpakket

BO-06-004-005.06

Probleem
Bodempathogenen als nematoden kunnen aanzienlijke
schade veroorzaken in vollegrondsteelten. Om het gebruik
en de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te
verminderen zijn alternatieven gewenst. Biofumigatie is een
grondontsmettingtechniek waarbij gewassen met toxische
inhoudsstoffen in de bodem worden ingewerkt.

Onderzoek
•

•

Het (veld)onderzoek richt zich op evaluatie (gewassen, rassen)
en optimalisatie (teelt- en inwerktechniek) van biofumigatie
voor de bestrijding van bodempathogenen
De effectiviteit van een groot aantal biofumigatie gewassen op
de bestrijding van het wortellesiaaltje (Pratylenchus penetrans)
en de bodemschimmel Verticillium dahliae en het effect op
de opbrengst en kwaliteit van een volgteelt aardappel wordt
onderzocht

Resultaten
•

•

•

Bij een (groot) aantal van de biofumigatiegewassen heeft
de teelt tot een toename van de besmetting met het
wortellesieaaltje geleid
Na inwerken treedt bij alle objecten sterfte op, maar de
afname van de besmetting is tot nu toe niet beter dan bij
zwarte braak
In de volgteelt aardappel is een (licht) positief effect van de
biofumigatiegewassen op de opbrengst waargenomen in
vergelijking tot zwarte braak

Praktijk
•

•

Na afronding van het project zal kennis met betrekking tot
effectiviteit van biofumigatiegewassen, en advies over teelt- en
inwerktechnieken voor de praktijk beschikbaar komen
De resultaten leveren bovendien inzicht op in de
waardplantgeschiktheid van de verschillende gewassen

Linksboven: Brassica juncea (Sarepta mosterd); Rechtsboven: B. oleracea L. italica
(Broccoli); Linksonder: Eruca sativa; Rechtsonder: Klepelen en inwerken van de
biofumigatiegewassen.

Gerard Korthals, Jan Lamers, Wianda van Gastel, Hans Kok, Leo Poleij & Johnny Visser
Contact: Gerard Korthals
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LEI, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Plant Research
International, Wageningen UR Glastuinbouw

Betrokken kennisinstellingen

Fytosanitair beleid

Uitvoerende organisaties zoals keuringsdiensten, maar ook de ondernemers zelf, hebben
direct belang bij toepassing van informatie en kennis over q-organismen en hun verspreiding.
Keuringsdiensten en de Plantenziektenkundige Dienst passen verbeterde identiﬁcatie- en
detectiemethoden toe. De Plantenziektenkundige Dienst benut verder modellen en de ontwikkeling
daarvan om besluitvormingsprocedures voor het treffen van maatregelen aan te scherpen. Het
Ministerie van LNV benut economische en bestuurskundige inzichten in het fytosanitaire stelsel om
de nationale organisatie daarvan aan te passen en daarvoor internationaal te pleiten.

De rijksoverheid stelt zich ten doel om met een effectieve inzet van publieke middelen en zo min
mogelijk verstoring van de handel de plantgezondheid te beschermen. Het fytosanitair beleid
beperkt zich tot de ziekten en plagen met een quarantainestatus. Om snel en adequaat te kunnen
opereren is informatie en kennis nodig over organisme, verspreiding en maatregelen. Daarnaast is
het fytosanitair beleid gebaat bij een goede verdeling van verantwoordelijkheden.

BO-06-005

Het onderzoek richt zich op het genereren van deze informatie en kennis voor de uitvoering
fytosanitair beleid. Dat vindt op een directe wijze plaats door onderzoek naar de biologie en
verspreiding van q-organismen. Op een indirecte wijze vindt dat plaats door ontwikkeling van
effectieve identiﬁcatie- en detectiemethoden en ontwikkeling van modellen waarmee de gevolgen
van maatregelen bepaald kunnen worden. Voor de vormgeving van fytosanitair beleid is het hele
fytosanitaire stelsel voorwerp van onderzoek.

Probleem
Onderzoek
Praktijk

Inventarisatie virulentie van Nederlandse
Globodera pallida populaties
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-001.01

Probleem
Resistentie tegen het aardappelcysteaaltje Globodera pallida is het
belangrijkste instrument in het beheersen van dit aaltje. Om zeker
te zijn dat de huidige resistentietoetsing zinvolle resistente rassen
tegen aardappelmoeheid oplevert voor de praktijk, is inzicht in de
virulentie van Nederlandse veldpopulaties nodig.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de mate
van virulentie van de Nederlandse Globodera pallida populaties
ten opzichte van de voor de resistentietoetsing gebruikte
referentiepopulaties.
• Verzamelen van verdachte populaties
• Vitaliteit van de populaties gelijkschakelen door vermeerdering
op vatbare aardappelrassen
• Virulentie van de populaties toetsen door het meten van de
vermeerdering op resistente aardappelrassen

Relatieve vatbaarheid op Santé van de getoetste veldpopulaties ten opzichte van
(rode en groene) referentiepopulaties.

Resultaten
•

•

•

In 2008 zijn drie nieuwe populaties aangedragen en
vermeerderd samen met een aantal populaties die in de eerste
toetsing (2007) nog niet voldoende cysten hadden
De Europese standaard Pa3 toetspopulatie Chavornay (groene
kolom in de ﬁguren) is vergelijkbaar met de Nederlandse
standaard Pa3 toetspopulatie
Data-analyse van de eerste virulentietoetsing heeft uitgewezen
dat in de praktijk populaties voorkomen die de hoogst
bekende graad van virulentie bezitten. Ze overschrijden de
meest virulente toetspopulaties niet

Praktijk
•
•
•
Relatieve vatbaarheid op Seresta van de getoetste veldpopulaties ten opzichte van
(rode en groene) referentiepopulaties.

Er ontstaat inzicht in de mate waarin de nu gebruikte
resistenties in staat zijn G. pallida beheersbaar te houden
Er zal duidelijkheid komen of de huidige standaardpopulaties
voor resistentietoetsing voldoen
Aanpassing van het formele toetsingsprotocol voor
resistentietoetsingen aan de laatste inzichten vindt plaats en
zal in Europees verband worden geharmoniseerd

Leendert Molendijk & Thea van Beers
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Natuurlijke afname van bodemgebonden
quarantaine-organismen (Q-organismen)
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-001.02

Probleem
Het aardappelcysteaaltje is nog steeds één van de belangrijkste
Q-organismen in de EU. Doordat informatie over de afname
van de cyste-inhoud en van de cysten zelf ontbreekt, is de duur
van de besmetverklaring van een perceel of perceelsdeel niet
wetenschappelijk te onderbouwen. Maatregelen rondom veilige
teeltfrequenties en teeltvrije perioden kunnen dan ook niet
onderbouwd worden. Ook de advisering van telers schiet te kort.

Onderzoek
Gegevens over de natuurlijke afname van het aardappelcysteaaltje op klei- en zavelgronden worden verzameld voor de
ontwikkeling en ondersteuning van het fytosanitaire beleid van de
Plantenziektenkundige Dienst en voorlichting aan telers.
• Het volgen van 20 proefvelden op klei- en zavelgronden
gedurende een hele rotatie om de natuurlijke afbraak van de
populatie in kaart te brengen
• Verslaglegging van de natuurlijke afname aan de hand van
bestaande gegevens op zand- en dalgronden
Figuur 2. Uit eerste metingen lijkt de afname van het aantal eieren/g grond gedurende het eerste jaar na teelt van een aardappelgewas lager dan op zandgronden.

Resultaten
•
•

•

De hoeveelheid cysten per kg grond nam niet af gedurende de
meetperiode; wel de inhoud van de cysten
Gedurende de beperkte meetperiode - populatiedichtheidmetingen zijn verricht in de herfst van 2006 (nulmetingen)
en in de herfst van 2007 (effectmeting) - lijkt de natuurlijke
afname gedurende het eerste jaar na de teelt van aardappelen
op klei en zavelgronden lager dan op zand- en dalgronden;
afname volgende jaren is vergelijkbaar
Verwerking van de herfstmonsters 2008 vindt momenteel
plaats

Praktijk

Figuur 1. Het aantal cysten/kg grond gedurende het eerste en tweede jaar na teelt
van een aardappelgewas is niet afgenomen gedurende de periode dat de velden zijn
gevolgd.

De afnamecijfers van aardappelcysteaaltjes op zandgronden
geven aan dat de populatiedichtheden in de aardappelteelt sneller
zakken dan verwacht, waardoor minder bestrijding noodzakelijk is.
De natuurlijke afname op zavel- en kleigronden is nog onbekend,
maar de eerste metingen duiden erop dat de afname minder snel
verloopt.

Thomas Been & Leendert Molendijk
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Detectie van belangrijke plantenvirussen met
generieke primersets
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-001.05

Probleem
Voor veel plantenvirussen zijn nog geen goede en algemeen
werkende detectie- en identiﬁcatiemethodieken beschikbaar.
Nu steeds meer sequentiedata van virussen beschikbaar
komen, geeft dit nieuwe mogelijkheden om generieke testen
voor virusgroepen te ontwerpen. Met deze testen kan men
sneller bepalen of sprake is van een virusinfectie in verdacht
plantmateriaal. Tevens zal het mogelijk zijn om het desbetreffende
virus te karakteriseren.

Onderzoek
De ontwikkeling van generieke PCR-toetsen voor de detectie en
karakterisering van bepaalde virusgroepen.
• Vaststellen van de belangrijkste virusgroepen in samenspraak
met eindgebruikers (PD en keuringsdiensten)
• Ontwerpen van generieke PCR-primersets op basis van
literatuurstudies en beschikbare sequentiegegevens
• Optimaliseren van de PCR-methoden en evaluatie op
virusbesmet collectiemateriaal en (semi) praktijkmateriaal
PCR-diagnostiek.

Resultaten
•

•

•

•

Generieke primersets zijn ontwikkeld voor detectie en
identiﬁcatie van Carlavirussen en zijn succesvol getest op
verschillende virussen uit dit genus
Generieke primersets zijn ontwikkeld voor detectie en
identiﬁcatie van Caulimovirussen en zijn succesvol getest op
verschillende virussen uit dit genus
Primersets zijn ontwikkeld voor detectie en identiﬁcatie
van speciﬁeke Crinivirussen en zijn succesvol getest op
verschillende virussen uit dit genus
Generieke primersets zijn ontwikkeld voor detectie en
identiﬁcatie van Ilarvirussen (subgroep 1 en 2) en zijn
succesvol getest op verschillende virussen uit deze
subgroepen

Praktijk

Virussymptomen.

De generieke primersets komen direct ter beschikking van de
eindgebruikers (PD en keuringsdiensten). Zij kunnen hiermee
sneller mogelijke virusproblemen identiﬁceren. Tijdig reageren,
vermindert directe en indirecte schade.

Annette Dullemans, Martin Verbeek, René van der Vlugt, Khanh Pham & Maarten de Kock
Contact: René van der Vlugt
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Aardappelvirus Y en bladluizen: samen efﬁciënt
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-001.06

Probleem
De laatste jaren nemen de problemen met Aardappelvirus Y (PVY)
in de pootaardappelteelt toe. Het beheersingssysteem dat in
Nederland in de tachtiger jaren werd ontwikkeld lijkt niet meer
afdoende te zijn om infecties met PVY in te dammen.
De toenemende problemen kunnen niet worden verklaard uit de
vangstcijfers van bladluizen, de overbrengers van het virus. De
aantallen bladluizen namen de laatste 10 jaar namelijk sterk af.

Onderzoek
Wij onderzoeken de factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor
de sterke toename van PVY in de pootaardappelteelt:
• Zijn er nieuwe bladluizen in het veld aanwezig die PVY kunnen
overbrengen?
• Zijn er nieuwe stammen van PVY aanwezig in de Nederlandse
aardappelteelt?
• Is de relatieve overdrachtsefﬁciëntie (REF) van bladluis-soorten
voor de verschillende PVY stammen anders?
• Daarnaast worden effectieve toetsen ontwikkeld om de
verschillende PVY stammen te kunnen onderscheiden

Resultaten
•

•

•

In Nederland zijn geen opvallend nieuwe bladluissoorten
gevonden. Wel zijn er nieuwe stammen van het virus aanwezig:
naast PVYN en PVYO vinden we ook de recombinante stammen
PVYNTN en PVYN-Wilga
Met een nieuw ontwikkeld systeem zijn voor 18 bladluissoorten de REF-waarden bepaald met PVYN, PVYNTN en
PVYN-Wilga als virusbron. Sommige bladluissoorten dragen
de nieuwe stammen efﬁciënter over dan PVYN. De overdracht
door Myzus persicae is voor de getoetste isolaten vrijwel
gelijk, behalve voor één PVYN-Wilga isolaat. Dit isolaat wordt
signiﬁcant beter overgedragen door deze bladluis
De sequentie van het type-isolaat van PVYC is opgehelderd,
waardoor speciﬁeke moleculaire detectie mogelijk wordt

Praktijk

PCR-diagnostiek

De nieuw bepaalde REF-waarden zullen gebruikt worden in het
Nederlandse PVY-beheersingssysteem. De kennis over de in
Nederland aanwezige nieuwe PVY-stammen is van belang voor
resistentieveredelingsprogramma’s.

Martin Verbeek, René van der Vlugt, Paul Piron, Chris Cuperus, Annette Dullemans (PRI) & Gé van den Bovenkamp (NAK)
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Vroege virusoverdracht door bladluizen in tulp
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-001.07

Probleem
De door bladluizen overgebrachte virussen veroorzaken de
meeste virusproblemen in bolgewassen. De schade wordt
geschat op ongeveer € 39 miljoen per jaar. Telers spuiten in veel
bolgewassen wekelijks tegen virussen en bladluizen. Bij de teelt
van bijvoorbeeld tulp of lelie wil men weten wanneer het risico op
virusverspreiding het grootst is en hoe deze verspreiding effectief
bestreden kan worden.

Onderzoek
Het doel is om de virusverspreiding door bladluizen in tulp en lelie
in kaart te brengen, waardoor effectieve bestrijding mogelijk is.
Dit wordt onderzocht door:
• Het in detail bestuderen van bladluizenpopulaties tijdens de
teelt van tulp en lelie
• Het bepalen van de periode waarin virusoverdracht
in tulp plaatsvindt, gevolgd door een correlatie met
bladluizenpopulaties en weersomstandigheden
Relatie tussen de waargenomen virusoverdracht in tulp en de corresponderende
bladluizenpopulaties.

Resultaten (tulp)
•

•
•
•
•

Virusverspreiding door bladluizen is vanaf begin april
waargenomen, terwijl de eerste bladluizen vanaf begin mei zijn
gevangen in vangbakken op vangplaten
De eerste vliegende bladluizen zijn hypermobiel, nauwelijks
waarneembaar en verspreiden meteen al virus
Risico op virusverspreiding ontstaat bij een buitentemperatuur
vanaf ± 12-13°C
Tijdens de groei- en bloeifase is er het meeste risico op
virusverspreiding. Na de bloei neemt dit risico snel af
Het gebruik van vangbakken en vangplaten is geen goede
methode om het risico op virusoverdracht te bestuderen; men
loopt ongeveer 2 weken achter op de werkelijke situatie

Praktijk
•

Nieuwe adviezen voor gewasbeschermingsmaatregelen die
moeten leiden tot minder economische schade voor telers en
minder schade aan het milieu

Impressie van de proefopstelling.
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Stengelaaltjesrassen in bolgewassen
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-001.09

Probleem
Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) veroorzaken een
quarantaineziekte in bloembolgewassen zoals tulp, narcis en
hyacint. De bloembollensector lijdt grote schade door het
teeltverbod op besmette percelen. Door de verschillende
stengelaaltjesrassen te onderscheiden, is wellicht een
gedifferentieerd teeltverbod mogelijk. Knelpunten hierbij zijn:
• De status van het taxonomische begrip ‘ras’ bij populaties
stengelaaltjes
• Het maken van onderscheid tussen stengelaaltjesrassen
• Informatie over welke (cultuur-) planten door welke
stengelaaltjesrassen kunnen worden aangetast

Onderzoek
•
•
•

Collectievorming van rassenpopulaties van D. dipsaci
Onderzoek naar het waardplantbereik van de verzamelde
stengelaaltjesrassen
Ontwikkelen van rasspeciﬁeke merkers

Q-faciliteiten van PPO voor het stengelaaltje (inundatiebakken).

Resultaten
•

•
•
•

•

Collectie en analyse van D. dipsaci--rassen (2 x hyacintenstengelaaltje, 1 x tulpenstengelaaltje en diverse andere
populaties, o.a. van ui en Phlox)
Aardappel en gerst lijken geen waardplant voor het
narcissenstengelaaltje
Ui is een waardplant voor het narcissenstengelaaltje
Nieuwe populaties stengelaaltjes uit hyacintachtigen
(Chionodoxa, Muscari) bezitten de merker speciﬁek voor dit
ras
DNA-merker lijkt toepasbaar voor onderscheid van
hyacintenstengelaaltje

Praktijk
•
•

Bij gewasrotatie moeten telers oppassen bij het telen van
(sier-) ui; gerst en aardappel lijken veel minder vatbaar
Meer gegevens over gevoelige waardplanten volgen in 2009

Geïnfecteerde hyacint (links), DNA-merker van het hyacintenstengelaaltje (rechts).
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Appelheksenbezem: op zoek naar de verspreider
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-001.14

Probleem
Appelheksenbezemziekte, veroorzaakt door het fytoplasma
(kleine, gespecialiseerde bacteriën) Candidatus Phytoplasma mali,
komt in toenemende mate in Nederland voor. In het buitenland
beschreven overbrengers (vectoren) van deze ziekte zijn de
bladvlooien Cacopsylla picta en C. melanoneura. Het is echter
onduidelijk of deze of wellicht andere insecten betrokken zijn bij de
verspreiding van appelheksenbezem in Nederland.

Onderzoek
In dit project proberen we de insecten die appelheksenbezemziekte kunnen overbrengen in de Nederlandse situatie in
kaart te brengen. Onderdelen van het onderzoek zijn:
• Tweewekelijks vangen van insecten in appelboomgaarden
(waar geen chemische bestrijding wordt uitgevoerd)
• Ontwikkeling van een detectiemethode voor appelheksenbezem-fytoplasma in plantmateriaal en insecten
• Toetsen van de gevangen insecten op aanwezigheid van het
appelheksenbezem-fytoplasma in het lichaam
• Voorbereiding van overdrachtsexperimenten

Resultaten
•

•

•

In de bemonsterde boomgaarden zijn weinig bladvlooien
gevangen, maar wel grote aantallen cicaden en wantsen, die in
principe ook fytoplasma’s over kunnen dragen
Er is een detectiemethode ontwikkeld, gebaseerd op in de
literatuur vermelde PCR-methoden, waarmee appelheksenbezem-fytoplasma in plantmateriaal (appelboom) en insecten
kan worden aangetoond. Met de PCR-methode kan worden
aangetoond dat een insect een fytoplasma bevat welke
behoort tot de zogenaamde 16SrX-groep
In één cicade is een positief signaal gevonden met PCR. Via
sequentiebepaling en RFLP kon worden vastgesteld dat het
gevonden fytoplasma Candidatus Phytoplasma mali was, de
veroorzaker van appelheksenbezemziekte

Praktijk
Kennis over de vectoren die in Nederland betrokken zijn bij de
verspreiding van appelheksenbezemziekte geeft inzicht in de
epidemiologie van de ziekte en is van belang voor de ontwikkeling
van beheersmaatregelen.
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Ontwikkelen van moleculaire detectietechniek voor
Agrilus planipennis (Buprestidae), essenprachtkever
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-001.15

Probleem
De kever Agrilus planipennis is in de VS een zeer belangrijk
plaagorganisme dat, vooral in het larvale stadium, grote schade
veroorzaakt in essen en andere waardplanten. Recent is deze
soort in Moskou (Rusland) gevonden en daarmee voor het eerst
op het Europese vasteland. Met klassieke methoden is deze kever
in de larvale en juveniele stadia nauwelijks te onderscheiden van
de inheemse soorten.

Onderzoek
Opzet van een moleculaire methode voor een snelle,
toegankelijke, betrouwbare toets die het op eenvoudige wijze
mogelijk maakt om A. planipennis-larven in een vroeg stadium of in
andere ontwikkelingsstadia te kunnen herkennen.

Essenprachtkever met symptomen en verwante kever.

Resultaten
•
•
•
•

DNA-sequenties (volgorde van nucleotiden) van A. planipennis
en verwante soorten uit Europa
Vergelijking van DNA-sequenties van A. planipennis en
verwante soorten uit West Europa
Een kwalitatieve A. planipennis speciﬁeke TaqMan PCR
detectie- en identiﬁcatiemethode
Validatierapport

Praktijk
Een moleculaire detectie- of identiﬁcatiemethode voor
A. planipennis, die losgelaten kan worden op één individu in elk
ontwikkelingsstadium, maakt het de PD mogelijk om in een vroeg
stadium te kunnen vaststellen of A. planipennis in een te toetsen
monster aanwezig is.

Moleculaire PCR-methode om essenprachtkever (Agrilus planipennis) van andere
Agrilus-soorten te kunnen onderscheiden.
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Bepaling schadelijkheid van wortelknobbelaaltje
Meloidogyne minor voor landbouwgewassen
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-001.16

Probleem
Meloidogyne minor is zeer recent als nieuwe aaltjessoort
beschreven (Karssen et al., 2004). De soort is in Nederland en
Groot-Brittannië op verschillende plaatsen gevonden. Uit een
recent Pest Risk Analysis (PRA) blijkt duidelijk dat nog onvoldoende
kennis aanwezig is over de schadelijkheid van dit organisme voor
landbouwgewassen.

Onderzoek
•

•

Onderzoek schaderelatie in het veld: directe schade van
M. minor aan gewas en opbrengst en het besmettingsrisico
voor het eindproduct
Onderzoek schaderelatie in kas en micro-plot: vergelijkbaar
met bovengenoemd onderzoek, maar dan uitgevoerd met
potproeven in de kas en/of cementkuipen in het veld

Bron: Karssen et al., 2004.

Resultaten
•

•

Op Texel is maïs, rogge, Italiaans raaigras, aardappel,
en suikerbiet geteeld met braak als referentie. Uit de
begindichtheden is gebleken dat er behoorlijke vermenging
van M. minor en M. naasi aanwezig is, waardoor de
determinaties extra lastig zijn. De resultaten over de
einddichtheden komen in 2009 beschikbaar
De huidige kweek met M. minor is opgeschaald om voldoende
inoculum te krijgen. Dit verloopt goed en gaat in 2009 door

Praktijk
De resultaten worden gebruikt om de Pest Risk Analysis
af te maken, waardoor de praktijk meer duidelijkheid krijgt
over de risico’s van deze nieuwe nematodensoort voor
landbouwgewassen.

M. minor proefveld, Texel.

Gerard Korthals, Wianda van Gastel & Johnny Visser
Contact: Gerard Korthals
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Keten Risico Model (KRM)
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-002.07

Probleem
De gevolgen van fytosanitair beleid zijn in de meeste gevallen
merkbaar in meerdere schakels van agrarische productketens.
Daarbij zijn vaak meerdere stakeholders betrokken. Agrarische
productketens kunnen meer of minder complex zijn. Om de
gevolgen van fytosanitaire maatregelen voor gehele ketens door te
kunnen rekenen is een Keten Risico Model ontwikkeld.





Onderzoek
•
•

•
•



Ontwikkeling van een productgeneriek
Ketenmodel. De schakels in de keten zijn uniform, ongeacht
het product en kunnen op iedere wenselijke manier worden
gerangschikt tot een keten
Twee cases zijn met KRM uitgewerkt, namelijk PSTVd bij
aardappel en Clavibacter michiganensis bij tomaat
Het model is in eerste instantie bedoeld voor gebruik door
medewerkers van de PD (Plantenziektenkundige Dienst). Een
werkgroep bestaande uit PD-medewerkers heeft in samenspraak
met LEI-onderzoekers de ontwikkeling van het model kritisch
gevolgd en zal in de nabije toekomst met KRM gaan werken



   



 














Vier onderscheiden klassen van geïnfecteerde partijen in ketenschakel in CRM,
zonder en met toepassing van maatregelen.

Resultaten
Seed multiplication

•
•

De opzet van een databank voor KRM
PD-medewerkers kunnen met het KRM-model werken

Praktijk
Import

Seed sales

Export

Plant multiplication

•

•

Het model biedt de mogelijkheid het verloop van infecties te
volgen en verschillende maatregelen of inzet van maatregelen
te vergelijken, waarbij de kosteneffectiviteit het belangrijkste
kengetal is
KRM is toepasbaar voor de Plantenziektenkundige Dienst en
andere stakeholders die fytosanitair beleid gestalte geven

Tomato production

Import

Tomato sales

Export

Weergave van een tomatenketen.

Jan Benninga, Wil Hennen & Jan Schans
Contact: Jan Benninga
LEI
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T 070 33 58 305 - F 070 36 15 624
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Verbetering van Pest Risk Analysis Techniques
(PRATIQUE)
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-002.08
 

Probleem
Pest Risk Analysis (PRA) is de methode die in Europa is voorgeschreven om risico’s van exotische plantenziekten en
-plagen te beoordelen. In Europa geldt het PRA-schema van EPPO
(European and Mediterranean Plant Protection Organization)
als de standaard voor toepassing. Middelen om de gebruiker
te faciliteren een kwalitatief hoogwaardige analyse te doen,
ontbreken.
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Onderzoek
Dit project ontwikkelt hulpmiddelen en methoden voor toepassing
van het PRA-schema. Het onderzoek bestaat uit:
• Data
• Methoden voor impact assessment
• Standaardisatie en aggregatie van risico’s
• Methoden voor pathway-analyse en systeembenadering
• Ontwikkelen van een draaiboek bij de uitbraak van ziekten en
plagen
• Testen en integreren van resultaten in EPPO-schema (digitaal)
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Projectstructuur PRATIQUE.

Resultaten
Tussentijdse resultaten zijn:
• Inventarisatie van benodigde data
• Review van methoden voor impact assessment
• Review van methoden voor standaardisatie en aggregatie van
risico’s
• Overzicht van best practices decision support systems

Praktijk
De data, methoden en handleidingen zijn voorzien van uitgewerkte
voorbeelden en komen digitaal beschikbaar. Ze worden gekoppeld
aan het PRA-schema van EPPO. Gebruikers krijgen daarmee
hulpmiddelen in handen om tot een betere risico-inschatting van
de insleep van plantenziekten en -plagen te komen.

Visuele inspectie (foto PD).

Johan Bremmer, Annemarie Breukers, Wil Hennen & Jan Benninga
Contact: Johan Bremmer
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Fytosanitaire risico’s vanuit de ondernemer
bekeken
Thema: Fytosanitair beleid

BO-06-005-002.09

Probleem
Plantaardige sectoren worden in toenemende mate
geconfronteerd met fytosanitaire risico’s zoals
aardappelspindelknolviroïde (PSTVd), Clavibacter en
het tulpenstengelaaltje. Om dergelijke risico’s in de
toekomst beter te kunnen beheersen, is betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel van alle betrokkenen in deze sectoren
nodig. Dit kan alleen als zij fytosanitaire risico’s ook echt willen en
kunnen beheersen.

Fytosanitaire
risicoperceptie

Attitude: kosten-baten
afweging

Onderzoek
Het doel is om inzicht te krijgen in de beleving van fytosanitaire
risico’s in sectoren en overwegingen van ondernemers om al dan
niet fytosanitaire maatregelen op hun bedrijf te implementeren.
Het onderzoek bestaat uit:
• Fase I: het ontwikkelen van een conceptueel kader
• Fase II: het implementeren van het kader door verkenning van
pootaardappel-, tulpenbollen-, en potplantensector
• Fase III: kwantitatieve praktijktoetsing voor de drie sectoren op
basis van het ontwikkelde kader (2009)

Subjectieve norm:
invloed van anderen

Gedragsintentie

Feitelijk gedrag:
nemen van
bedrijfsmaatregelen
die risico verkleinen

Verwachte zelfcontrole:
uitvoerbaarheid
Conceptueel kader voor fytosanitaire risicoperceptie en besluitvorming.

Resultaten
Fase I en II zijn afgerond met als resultaat:
• Conceptueel kader voor risicoperceptie en besluitvorming bij
het nemen van maatregelen, gebaseerd op de Theorie van
Gepland Gedrag (zie bovenstaande ﬁguur)
• Geïmplementeerd kader voor pootaardappel-, tulpenbollen-,
en potplantensector op basis van Group Decision Roomsessies met ondernemers, keuringsdiensten, adviseurs en
praktijkonderzoek

Praktijk
•
•
•
•

Beter inzicht in afwegingen van ondernemers bij het nemen
van maatregelen tegen fytosanitaire risico’s
Identiﬁcatie van knelpunten in de beheersing van fytosanitaire
risico’s op verschillende niveaus in de keten
Betere afstemming van communicatie en kennisoverdracht op
de behoeftes van ondernemers
Gerichtere zoektocht naar hulpmiddelen die ondernemers
helpen de insleep van schadelijke organismen te voorkomen

Deelnemers van een Group Decision Room sessie in actie.

Annemarie Breukers, Johan Bremmer, Bas Janssens & Youri Dijkxhoorn
Contact: Annemarie Breukers
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Alterra, Plant Research International

Research institutes involved

Water Framework Directive
Problem
Approach
Future use

Besides the above activities, advices are given to the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and
Food on scientiﬁc aspects of related policy documents as necessary.

The schemes and tools will be used by the Dutch pesticide registration authority (Ctgb) and
notiﬁers to assess the risk to aquatic organisms for Dutch pesticide registration.

Develop a risk assessment system for aquatic organisms that combines the requirements as
deﬁned by EU 91/414 and the WFD. The system will consist of a tiered assessment scheme for
exposure of organisms in surface water plus a tiered scheme for effects on these organisms in
surface water. Research includes the development of:
• Tools for assessing exposure concentrations of pesticides in water. Tests of these tools based
on ﬁeld experiments under realistic conditions
• User-friendly softwater packages
• Methods for assessing the risk from chronic exposure to low pesticide concentrations

The Water Framework Directive (WFD) implies that in larger surface waters environmental water
quality standards should not be exceeded in 2015. The EU directive 91/414 (and the new EU
regulation) prescribes less stringent acceptable concentrations for water courses adjacent to
agricultural ﬁelds. There is need for tiered risk assessment systems to assess both the WFD and
91/414 requirements consistently for pesticides newly introduced onto the market.

BO-06-006

Effects of chronic exposure to low-level herbicide
concentrations in mesocosms
Theme: Water Framework Directive

BO-06-006-001

Problem

To meet the scientiﬁc questions, we performed an experimental
study in mesocosms. The sulfonylurea herbicide metsulfuronmethyl was used as a model-compound. As this compound
is more toxic to aquatic macrophytes than to algae, and it is
rather stable at relatively high pH, it may pose a long-term risk
to macrophyte-dominated communities and ecosystems. Target
concentrations were low, the highest values equaling 1 and 3.3
times the 50%-effect concentration (EC50) of the standard-test
organism Lemna minor: Concentrations were kept at a constant
level. (No-)Effect concentrations (NOECs and EC50s) were based
on Time-Weighted-Average values.

   

Approach



Current knowledge of risks of long-term exposure to low
concentrations of pesticides is limited. Adequate methods which
evaluate these risks are not available. Experimentally derived
standards are required to underpin a tiered risk assessment
scheme.

Average root length of Myriophyllum spicatum.

Results
•

•
•
•

•

In the mesocosm experiment the macrophyte Myriophyllum
spicatum provided the most sensitive endpoint (range EC50
48 – 530 ng/L)
Macrophyte endpoints showed a high variability, which is often
observed for sub-lethal endpoints of macrophytes
Phytoplankton and periphyton Chlorophyll-a increased at higher
concentrations (> 926 ng/L)
The ﬁrst-tier acceptable concentrations according to 91/414/
EEC are 72 ng/L (EC50 Lemna/10) and 29 ng/L (NOEC
Lemna/10). The Water Framework Directive (WFD) Maximum
Permissible Concentration is 10 ng/L (NOEC Elodea/10)
Our study shows that the WFD approach seems to be
protective. The 91/414/EEC approach is also protective if the
standard is derived from the NOEC of Lemna

Future use in risk assessment
The experimental results contribute to a tiered risk assessment
scheme that harmonizes WFD and 91/414/EEC.
Experimental mesocosm.

Gertie Arts, Dick Belgers, Laura Buijse, Harry Boonstra, Caroline van Rhenen-Kersten & Jos Sinkeldam
Contact: Gertie Arts
Alterra
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gertie.arts@wur.nl - www.alterra.wur.nl
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Improved exposure assessment in Dutch ditches
Theme: Water Framework Directive

BO-06-006-002

Problem
At present the exposure of the aquatic ecosystem to plant
protection products is under-estimated in the Dutch registration
procedure. Only spray drift is considered to be a relevant entry
route in surface water. In reality drainage and surface run off may
also be important routes. The EU registration procedure does take
these routes into account.

Approach
We construct a Dutch ditch scenario with a 90th-percentile
probability of occurrence exposure concentration, that considers
the three relevant entry routes. We made two simpliﬁed sub
models to select the scenario:
• One for spray drift entries, based upon the geographical
distribution of ditch dimensions and the temporal distribution
of wind speed and direction
• One for drainage and surface run off entries, based upon the
geographical distribution of soils, drainage properties, ditch
dimensions and the temporal variation of precipitation and
water ﬂows in the ditch

Results
The contour plot for exposure concentration percentiles caused
by spray drift entries shows that:
• A range of wind vector and water body dimensions can result
in 90th percentile exposures
• Wind vector percentiles should be 60 and higher (i.e above
average) to result in 90th percentile exposures
Preliminary results for drainage entries show that rapid drainage
through macropores reaching into drainpipes may result in
important entries of plant protection products into surface waters.

Future use in risk assessment
The Board for the Authorisation of Plant Protection Products and
Biocides (Ctgb) will use this scenario to evaluate the risks for the
aquatic ecosystem in its registration procedure.

Contour plot of exposure concentration percentiles as a function of cumulative probability density functions for wind vectors and for waterbodies.

Paulien Adriaanse et al.
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A GIS-based study on regional pesticide
deposition
Theme: Water Framework Directive

BO-06-006-003

Problem
Spray drift is still a major factor in contaminating surface waters
in Europe. Many drift studies describe the single-ﬁeld case only. A
more realistic approach demands scaling-up to a regional study of
drift hazards.

Approach
The Cascade Project describes the modelling of spray drift and
pesticide fate for a network of interconnected water bodies in a
rural area. The Cascade Drift Module models the spatial and
temporal distribution of spray drift deposits onto the water bodies
in a realistic way. Results of the drift module are used as input for
the Cascade Fate Module, which models the fate of pesticides in
water bodies.
For the current set-up of the project a 10 km2 pilot region
was selected with primarily agricultural use. The region is
well described geographically and hydrologically using GIS
(TOP10Vector, LGN4).

Results
A prototype of Cascade Drift Module works well. Spray drift
onto a network of water bodies can be computed under varying
circumstances.
First sensitivity and uncertainty analysis give an impression of the
effect of wind speed, wind direction and waterway dimensions
on spray drift deposition in surface water. Additional ﬁeld
measurements are done to quantify the variation in spray drift
deposition alongside a ﬁeld edge.

Future use in risk assessment
The Cascade Drift Module offers a more realistic insight in the
problem of spray drift onto surface waters. Extension to other
representative regions is possible when geographical information
will be available for those regions.

Map of sprayed potato parcels (green polygons) and water body segments loaded
with drift deposits (segments bounded by red dots); red arrow indicates wind direction (aanpassen naar quantiteit).
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Development of a methodology to assess
atmospheric deposition on surface waters
Theme: Water Framework Directive

BO-06-006-004

Problem
For the assessment of the risk to exposure of aquatic organisms
to plant protection products (PPP), all relevant pathways of PPP
inputs need to be considered. Up to now, PPP loadings due to
atmospheric deposition have not been taken into account.

Approach
•












•

A prototype of a tool has been developed to assess the
exposure of surface waters due to atmospheric deposition at
the local and regional scales. For this tool, the PEARL model
that calculates the volatilization of PPP from crops has been
coupled to the OPS model for transport of PPP in air
The coupled PEARL-OPS model was run for the example area
of CASCADE. Land use data for this area were taken and a
grid of receptor points was deﬁned. Deposition rates of the
PPP at the receptor points were calculated. It was assumed
that all sugarbeet ﬁelds were treated at a rate of 1 kg/ha on
1 May






 





 





 



























Figure The deposition in the CASCADE example area computed with the coupled
PEARL- OPS model. Deposition rates are given on a relative scale.

Results
The results of the example run are shown in the Figure above.
• Highest deposition rates are calculated in the vicinity of the
sources
• The deposition decreases with downwind distance from
the source area. The rate of decrease depends on the
meteorological conditions
• The deposition rate at the receptor points depends on the
volatilization rate, the meteorological conditions and the
surface characteristics of the target surface

Future use in risk assessment
The tool can be used to assess atmospheric deposition on
surface water at a regional scale (tens of km2) in the risk
assessment for aquatic organisms to pesticides.

The CASCADE area with the watercourses.

Erik van den Berg, Cor Jacobs & Hans van Jaarsveld (PBL)
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Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Plant Research International,
Wageningen Universiteit

Betrokken kennisinstellingen

Phytophthora infestans

Parapluplan II heeft het volgende voor de praktijk opgeleverd:
• Een update van de jaarrond beheersingstrategie
• Type te gebruiken fungiciden in de verschillende groeifasen
• Nieuwe resistentiebronnen voor de veredelaars
Verder zijn er vorderingen die later via BOX naar de praktijk kunnen, zoals:
• Plaatsspeciﬁek verwijderen van opslag
• De rol van de knol in de levenscyclus
• Virulentie-ontwikkeling van Phytophthora in relatie tot bestrijding
• Gekarakteriseerde nieuwe R-genen voor resistentieveredeling

Phytophthora is de afgelopen decennia een toenemend probleem in aardappel geworden,
resulterend in een hoog fungicidengebruik.
LNV en de aardappelsector hebben in 2002 afgesproken om in 2005 de milieubelasting van
fungiciden tegen Phytophthora met 50% terug te brengen en om in 2013 wederom een halvering
te realiseren. Het ondersteunende onderzoek wordt uitgevoerd in het Parapluplan (2003 – 2013),
dat nu thema 008 is geworden.

BO-06-008

Begin 2007 is Parapluplan I (2003 – 2006) met succes afgesloten en voortgezet in Parapluplan II
(2007 – 2009). De succesformule van de thema’s is vrijwel gehandhaafd:
• Toolbox met kennis die rijp is voor overdracht naar de praktijk
• Epidemiologie met kennis over aanpassing van de P. infestans populatie en
bestrijdingsstrategiëen
• Veredeling met kennis over nieuwe resistentiebronnen (incl. knolresistentie)
• Genomica met kennis over mechanismen achter resistentie en virulentie

Probleem
Onderzoek
Praktijk

Verlaging van fungicidendosering in resistente
rassen
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-001.01a

Probleem
Bespuitingen met fungiciden zijn onmisbaar in de bestrijding van
Phytophthora. Uit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen de
mate van loof- en knolresistentie en de noodzakelijke dosering van
het fungicide Shirlan.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is de relatie bepalen tussen dosering van
verschillende Phytophthora-fungiciden en het niveau van loof- en
knolresistentie. Het onderzoek vindt plaats door:
• Uitvoering van een potproef waarin met 10 veelgebruikte
fungiciden in verschillende doseringen is gespoten. De
preventieve en curatieve werking van deze fungiciden is getest
• Testen van 6 fungiciden op twee locaties in meerdere rassen
onder veldcondities. Gekeken is naar zowel bescherming
van loof als knollen. Er werd gespoten op basis van het
beslissingsondersteunend systeem Plant-Plus

Bijschrift

Resultaten
•

•
•

Vergelijking van het spuiten van fungiciden in verlaagde
doseringen laat zien dat er mogelijkheden zijn om te spuiten
met verlaagde doseringen vooral in resistente rassen
De effecten van doseringverlaging op loofaantasting bepalen
deels de effecten gevonden op knolaantasting
De mate van knolresistentie en de eigenschappen van de
gebruikte fungiciden zijn vooral bepalend voor de mate van
knolaantasting bij doseringsverlaging

Praktijk
•

•

Bijschrift

Op basis van dit onderzoek kan een betere bepaling van de
minimumdosering per fungicide ter bestrijding van
Phytophthora op verschillende rassen worden gemaakt. Na
seizoen 2009 wordt een advies voor de praktijk opgesteld
We bieden de onderzoeksresultaten aan de producenten
van beslissingsondersteunende systemen aan; door een
gericht doseringsadvies kan optimalisatie van deze systemen
plaatsvinden. Reductie van de fungicideninput (meerdere
Phytophthora-middelen) behoort dan tot de mogelijkheden

Joanneke Spruijt, Harro Spits, Bert Evenhuis & Huub Schepers
Contact: Joanneke Spruijt
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
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Effectieve bestrijding combineren met lage
milieubelasting
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-001.01b

Probleem
De inzet van fungiciden is onmisbaar bij de bestrijding van
Phytophthora. Uit onderzoek is echter gebleken dat, afhankelijk
van het resistentieniveau van het ras, de dosering van het
fungicide Shirlan verlaagd kan worden. Alternaria is een ziekte die,
naast Phytophthora, steeds meer voorkomt.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is de beste spuitstrategie te vinden voor
de bestrijding van Phytophthora én Alternaria. Gehanteerde criteria
omvatten: effectiviteit, milieubelasting en kosten. Hiervoor wordt
op 5 praktijklocaties onderzocht:
• Is rasafhankelijke doseringsverlaging Shirlan mogelijk?
• Is zowel Phytophthora als Alternaria te goed beheersbaar?
• Kan spuittiming door beslissingsondersteunende systemen
Prophy en Plant-Plus leiden tot een lagere milieubelasting?
• Wat zijn de milieutechnische en economische gevolgen?

Bijschrift

Resultaten
In 2008 waren de omstandigheden in het noorden door het
extreem droge weer weinig kritisch voor Phytophthora, in het
midden en zuiden was de situatie gemiddeld.
• In Valthermond en Lelystad kon door het droge weer
aanzienlijk worden bespaard op het aantal bespuitingen, door
verlenging van het spuitinterval
• Op alle locaties kon met de aangepaste doseringen Shirlan
in de matig gevoelige rassen Phytophthora goed worden
bestreden
• Alternaria was op de 5 locaties nauwelijks van belang

Praktijk
•
•

Resultaten kunnen direct toegepast worden in Telen met
Toekomst en in de praktijk
Tijdens het seizoen worden de resultaten wekelijks
geactualiseerd op www.kennisakker.nl en gepubliceerd in
vakbladen (Phytophthora barometer), zodat deze beschikbaar
zijn voor adviseurs en telers

Bijschrift
Verschil in resistentie tegen Phytophthora tussen rassen.

Joanneke Spruijt, Huub Schepers, Bert Evenhuis & Harro Spits
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Voorkomen knolaantasting bij inschuren
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-001.01c

Probleem
Phytophthora infestans kan behalve het loof ook de knol
aantasten. Naast directe schade is aangetast pootgoed één van
de belangrijkste ziektebronnen voor Phytophthora wat zoveel
mogelijk moet worden voorkomen.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is een effectieve en bedrijfszekere bestrijding van P. infestans met een lage milieubelasting. In 2008 is het
knolbeschermende effect van een knolbehandeling met fungiciden
beoordeeld door:
• Teelt van aardappels waarbij aan het einde van het seizoen
loofaantasting ontstaat
• Beregening waardoor sporen naar de rug spoelen
• Oogst, 10 of 21 dagen na doodspuiten
• Wel en niet kunstmatige besmetting van knollen met
Phytophthora-sporen
• Knolbehandeling met fungiciden met praktijkapparatuur bij
inschuren
Bijschrift

Resultaten
Het aardappelgewas werd uitsluitend in de laatste drie weken voor
doodspuiten aangetast door Phytophthora.
• Bij de oogst bleken er al aardappelknollen te zijn aangetast
door Phytophthora
• Bij tweede oogsttijdstip (na 21 dagen) werden meer zieke
knollen gevonden dan bij eerste oogsttijdstip (na 10 dagen),
waarschijnlijk als gevolg van regenval na eerste oogsttijdstip
• Kunstmatige besmetting gaf na bewaring een groter aantal
zieke knollen
• Alle fungiciden op één na gaven een reductie van het aantal
zieke knollen na bewaring

Praktijk
Dit zijn de eerste resultaten van een inschuurbehandeling met
fungiciden. In overleg met toelatinghouders wordt de proef in
2009 herhaald om zo meer gegevens te verzamelen die kunnen
leiden tot een toelatingsaanvraag voor deze toepassing.
Bijschrift

Joanneke Spruijt, Bert Evenhuis & Huub Schepers
Contact: Joanneke Spruijt
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 430, 8200 AK Lelystad
T 0320 29 11 11 - F 0320 23 04 79
joanneke.spruijt@wur.nl - www.ppo.wur.nl
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Geactualiseerde jaarrond beheersstrategie
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-001.02

Probleem
Beslissingsondersteunende systemen bevatten alle relevante
kennis voor de bestrijding van Phytophthora infestans. Deze
systemen vormen samen met het voorkomen van primaire
infectiebronnen een belangrijk onderdeel van het beheersen van
Phytophthora. Informatie over effectiviteit, milieubelasting en
kosten integreren we zo goed mogelijk in de strategie.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is het realiseren van een goede jaarrond
beheersstrategie die Phytophthora optimaal bestrijdt met een zo
gering mogelijke belasting van het milieu.
• Alle resultaten van het P. infestans-onderzoek analyseren
en beoordelen op hun bijdrage aan het bestrijden van
Phytophthora
• Op basis hiervan een concept-strategie ontwikkelen en
voorleggen aan de klankbordgroepen thema’s Toolbox en
Epidemiologie
• De geactualiseerde beheersstrategie zal in voorjaar 2009
worden aangeleverd voor het Masterplan Phytophthora

Bijschrift

Resultaten
Jaarlijks worden de voor de praktijk relevante resultaten op
diverse manieren gecommuniceerd:
• Basisdocument met meest actuele bestrijdingsstrategie op
www.kennisakker.nl
• Nieuwsbrief/brochure uitgegeven door Masterplan
Phytophthora naar alle telers en adviseurs én op
www.kennisakker.nl
• Lezingen, interviews en artikelen in vakpers

Praktijk
Up-to-date overzicht van de stand van zaken rondom de
beheersing van P. infestans. Onderzoekresultaten stromen zo snel
door naar de praktijk.

Bijschrift
Verschil in resistentie tegen Phytophthora tussen rassen.

Huub Schepers & Bert Evenhuis
Contact: Huub Schepers
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 430, 8200 AK Lelystad
T 0320 29 11 11 - F 0320 23 04 79
huub.schepers@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
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Plaatsspeciﬁek verwijderen aardappelopslag
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-001.03

Probleem
Aardappelopslag is een belangrijke bron van verspreiding van
Phytophthora infestans omdat:
• De aardappelopslagplanten niet preventief en curatief worden
bespoten met fungiciden
• Opslag bestrijden arbeidsintensief en dus kostbaar is
• Geen werktuigen beschikbaar zijn die in de gewasrij
aardappelopslag automatisch verwijderen

Onderzoek
Een automatische methode voor het herkennen en verwijderen van
aardappelopslagplanten is gewenst en wordt ontwikkeld.
• Herkennen van aardappelopslagplanten met beeldverwerking
van kleuren- en nabij-infrarood beelden
• Verwijderen van planten door plantspeciﬁek gericht individuele
druppels bestrijdingsmiddel aan te brengen met een
innovatieve spuittechniek
• Integratie van herkennen en verwijderen in een prototype
werktuig
In verschillende proefvelden zijn beeldverwerkingsmetingen verricht
en is het eerste prototype uitgetest.
worden aangeleverd voor het Masterplan Phytophthora

Bijschrift

Resultaten
•
•
•
•
•
•

Microsprayer is succesvol gekoppeld aan beeldverwerking
Beeldherkenning en microsprayer werken real-time bij 3 km/h
in de veldsituatie
1.2 mg actieve stof (glyfosaat in gel) per plant is voldoende
om aardappelopslag dood te maken met microsprayer
Plaatsing druppels door microsprayer op planten is
nauwkeurig op ±10mm, elk blaadje kan geraakt worden
Hoogtemeting van aardappelopslag geïmplementeerd en
gekoppeld aan spuitactie
Demonstratie van prototype op de Aardappeldemodag in
Westmaas

Praktijk
•
•
•
Bijschrift
Verschil in resistentie tegen Phytophthora tussen rassen.

Reductie arbeidskosten door automatische bestrijding
aardappelopslag in de rij
Meer en betere aardappelopslagbestrijding en daardoor een
lagere ziektedruk van P. infestans
Contacten met geïnteresseerde bedrijven voor
doorontwikkelen prototype tot praktijkmachine

Jan Willem Hofstee, Ard Nieuwenhuizen, Jan van de Zande & Eldert van Henten
Contact: Jan Willem Hofstee
Wageningen Universiteit
Postbus 17, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 41 94 - F 0317 48 48 19
janwillem.hofstee@wur.nl - www.wageningenuniversiteit.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV
en wordt mede geﬁnancierd door de Technologiestichting STW

Monitoring van Phytophthora infestans als
‘early warning’
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-002.02

Probleem
Phytophthora infestans is berucht vanwege het gemak waarmee dit
pathogeen zich aanpast. Nieuwe resistenties werden doorbroken,
agressiviteit nam dramatisch toe en metalaxylresistentie is wijd
verbreid. Het vroegtijdig opsporen van aanpassingen binnen de
Nederlandse P. infestans-populatie m.b.t. waardplantresistentie,
fungicidenresistentie en andere fenotypische en genotypische
karakteristieken, functioneert als ‘early warning’ voor de
bestrijdingsstrategie, gewasbeschermingadviseurs en het
veredelingsbedrijfsleven.

Onderzoek
•

•

De Solanum demissum - differential set R1 – R11, geselecteerde aardappelrassen en resistent kwekersmateriaal werd,
onbeschermd, opgekweekt in ‘vangveldjes’ op drie Nederlandse
locaties in 2007 en 2008
P. infestans - isolaten uit de vangveldjes en uit de praktijk
(2007) werden tijdens het groeiseizoen verzameld en
gekarakteriseerd, (genotype, paringstype, fungicidenresistentie
en virulentiespectrum R1 – R11)

Vangveld: Sommige geniteurs blijven Phytophthora vrij, andere zijn zwaar aangetast.

Resultaten
•
•
•

•
•

P. infestans geïsoleerd van alle genotypes (vangveldjes)
Het A2-paringstype is dominant in de NL-populatie
Genotype ‘Blue 13’ domineert de NL-populatie. Dit genotype is
agressief, A2-paringstype en metalaxyl-resistent. Nog vier grote
en vele kleine groepen werden onderscheiden
P. infestans - isolaten bezaten in 2007 gemiddeld negen
virulentiefactoren tegen R1 – R11
50% van de isolaten uit de praktijk (2007) was resistent tegen
metalaxyl. Het aandeel resistente isolaten nam toe tijdens het
seizoen

Praktijk
•
•
•
•
Bijschrift
Verschil in resistentie tegen Phytophthora tussen rassen.

Karakterisering geeft inzicht in het virulentiespectrum en
agressiviteit van de huidige Nederlandse populatie
In vangveldjes werd aantasting op het nieuwe ras Bionica
gevonden
Vorming van oösporen en aanpassing van Phytophthora blijven
actueel
Praktijkrelevante resistentie tegen fungiciden blijft beperkt tot
metalaxyl. De bestrijdingsstrategie is hierop aangepast

Geert Kessel, Bert Evenhuis, Trudy van den Bosch, Marieke Förch, Harro Spits & Corina Topper
Contact: Geert Kessel
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 08 14 - F 0317 41 80 94
geert.kessel@wur.nl - www.pri.wur.nl
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Infectiekansen Phytophthora infestans,
minimaal spuiten met maximaal resultaat
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-002.04

Probleem
Beheersing van de aardappelziekte is gebaseerd op veelvuldige
toepassing van fungiciden. Doelstelling van dit project is de
fungicideninput (in kg actieve stof per ha) zoveel mogelijk te
reduceren met behoud van een effectieve bescherming tegen de
aardappelziekte.

Onderzoek
Nieuwe beslisregels zijn opgesteld voor:
• Doseringsverlaging op resistentere rassen
• Doseringsverlaging op vatbare en resistente rassen bij kortere
kritieke perioden
• Niet spuiten bij lage sporendruk
Beslisregels werden getoetst onder praktijkomstandigheden in Valthermond op de rassen Aveka (vatbaar), Seresta (matig resistent)
en Festien (hoog resistent) en vergeleken met (praktijk conforme)
systemen die spuiten bij:
• Onvoldoende fungicidenbescherming
• Onvoldoende fungicidenbescherming en kritiek weer
Verschil in resistentie tegen Phytophthora tussen rassen.

Resultaten
•
•
•

Beide praktijkconforme systemen resulteerden in respectievelijk
16 en 10 bespuitingen met een 100% dosering Shirlan
Toepassing van de diverse additionele beslisregels resulteerde in
een goede Phytophthora-beheersing
De fungicideninput werd met 66% en 75% gereduceerd op
respectievelijk vatbare (!) en resistente rassen door de nieuwe
beslisregels ten opzichte van bovengenoemde 16 bespuitingen

Praktijk
•

  

 









 


 









•






Er bestaan goede mogelijkheden de fungicideninput (in kg
a.i./ha) drastisch te reduceren door aangepaste beslisregels te
gebruiken bij zowel resistente als vatbare rassen. Tot op heden
is niet gebleken dat dit extra risico’s op aantasting met zich
meebrengt
Prototype van beslisregels worden in 2009 opgenomen in de
demonstratieproeven door heel Nederland

 



   

Geert Kessel e.a.
Contact: Geert Kessel
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
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Epidemiologie van Phytophthora in de knol
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-002.05

Probleem
•

•
•

Geïnfecteerde knollen (pootgoed, opslag en afvalhoop)
vormen een belangrijke primaire infectiebron, die onvoldoende
voorkomen kan worden
Speciﬁeke, objectieve beslisregels voor spuittiming en
middelenkeuze ter voorkoming van knolaantasting ontbreken
Risicofactoren voor knolaantasting rondom oogst en bewaring
zijn onvoldoende kwantitatief bekend

Onderzoek
•
•

•

Bepalen kwantitatieve relaties tussen aantasting van het gewas,
P. infestans-sporen in de rug en knolaantasting
Kwantitatief onderzoek aan factoren (zoals
gewasbeschermingsmiddelen, bodemomstandigheden, ras,
condities tijdens oogst en bewaring) die van invloed zijn op
sporendichtheid in de rug enerzijds en infectiekans anderzijds
Bestaande en nieuwe beslisregels worden geëvalueerd onder
praktijkomstandigheden

Phytophthorasporen op het blad; de bron voor knolaantasting.

Resultaten
•

•
•
•
•
•

Er is een vrijwel lineair verband tussen de sporendichtheid in
de rug en de mate van knolinfectie. Sporendichtheid in de rug
neemt af met de diepte
Fungiciden die met regenwater worden afgespoeld, beperken
de dichtheid van vitale sporen in de rug
Machinaal rooien geeft meer dan twee keer zoveel knolinfectie
dan handmatig rooien. Deze factor is rasafhankelijk
Direct na bewaring zijn knollen extra gevoelig voor infectie
Phytophthora-sporen in aanhangende grond kunnen tenminste
50 dagen in de bewaring overleven
Een prototype knolinfectiemodel is opgeleverd

Praktijk
•
•

Een verbeterd inzicht in risicofactoren rondom knolaantasting
voor de bestrijdingsstrategie tijdens de knolvullingsfase
Resultaten zijn direct beschikbaar voor aanscherping van
geautomatiseerde adviessystemen

Knolaantasting; één van de vroege Phytophthora-bronnen.

Bert Evenhuis, Petra van Bekkum & Geert Kessel
Contact: Bert Evenhuis
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0320 29 13 55 - F 0317 41 80 94
bert.evenhuis@wur.nl - www.ppo.wur.nl
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Nieuwe resistentiebronnen opsporen met
effectors
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-003.01

Probleem
Nieuwe resistentiegenen tegen Phytophthora zijn binnen dit project
in voorgaande jaren geïdentiﬁceerd. Echter, aangezien R-genen
doorbroken kunnen worden in het veld, is het nu essentieel om
meer kennis van de bijbehorende Avr-genen en R-Avr-interacties te
vergaren.

Onderzoek
Identiﬁceren van R-Avr-interacties in wilde Solanum-soorten
• Wilde Solanum-soorten zijn bron van nieuwe resistentiegenen
(R-genen) tegen P. infestans
• Avr genen zijn effectors, eiwitten van Phytophthora, die na
herkenning door de R-genen een resistentiereactie in gang
zetten
• Screenen van wilde Solanum-soorten voor een reactie op
effectors levert kandidaat R-Avr-interacties
• Correlatie tussen de reactie op effectors met resistentie tegen
P. infestans bevestigt de nieuwe R-Avr-interacties
• Kennis van R-Avr-interacties geeft inzicht in de werking van de
resistentie

Functionele screening met effectors. De zwarte zone rondom het prikwondje wijst op
een resistentiereaktie.

Resultaten
•
•
•

130 Solanum--genotypen zijn gescreend voor zichtbare
resistentiereacties met 95 effectors van P. infestans
Nieuwe kandidaat-R-Avr-interacties zijn geïdentiﬁceerd
Met functionele allele-mining zijn nieuwe bronnen opgespoord die
homologe R-genen bevatten

Praktijk
•
•

•
•

De klonering van nieuwe R-genen is aanzienlijk sneller als de
bijbehorende Avr bekend is
Met behulp van Avr-genen zijn we in staat R-genen te vinden in
Solanum soorten die goed kruisbaar zijn met aardappelrassen.
Hiermee komen meer wilde bronnen in aanmerking voor
introgressieveredeling
Fundamentele kennis over de R-Avr-interactie maakt gefundeerde
keuzes van R-gen stapeling mogelijk
Hierdoor komt een innovatieve en duurzame resistentiestrategie
beschikbaar voor de aardappelteelt

Resistentie tegen Phytophthora infestans in wilde Solanum-soorten.

Vivianne Vleeshouwers
Contact: Vivianne Vleeshouwers
Wageningen UR Plant Breeding
Postbus 386, 6700 AJ Wageningen
T 0317 48 41 57 - F 0317 48 34 57
vivianne.vleeshouwers@wur.nl - www.plantbreeding.wur.nl
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Resistentie tegen Phytophthora in de
aardappelknol
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-003.02

Probleem
•
•
•

Knolaantasting door Phytophthora infestans kan leiden tot
aanzienlijke problemen zoals opbrengstderving en bewaring
Aangetaste knollen in pootgoed, afvalhopen en opslag spelen
een grote rol in de Phytophthora-epidemie
Knolresistentie tegen P. infestans is aanwezig in het huidige
rassenassortiment, maar van de genetica achter deze
resistentie is weinig tot niets bekend

Onderzoek
•

•
•

Onderzoek naar knolresistentie van de R-gen-differentials
en enige rassen die in de praktijk nauwelijks problemen met
aantasting in de knol ondervinden
Ontrafelen van de genetica achter knolresistentie door middel
van populatieonderzoek
Onderzoek naar de correlatie van resistentie tegen P. infestans
in blad en knol

Functionele screening met effectors. De zwarte zone rondom het prikwondje wijst op
een resistentiereaktie.

Resultaten
•
•
•

•

In bijna alle R-gen-differentials is kwalitatieve of kwantitatieve
knolresistentie waargenomen
Beide R4-differentials bezitten geen enkele vorm van
knolresistentie
In zes van de zeven rassen in onderzoek is enige vorm van
knolresistentie waargenomen. Deze resistentie komt bij drie
rassen overeen met onze kennis over de in dit materiaal
aanwezige R-genen
Van onderzoekspopulaties voor het ontrafelen van de genetica
achter deze resistenties zijn zaailingknollen geproduceerd

Praktijk
•
•

De kennis van genetica van knolresistentie tegen P. infestans
geeft handvatten voor de veredeling
Identiﬁcatie van uitgangsmateriaal voor resistentieveredeling

Resistentie tegen Phytophthora infestans in wilde Solanum-soorten.

Ronald Hutten
Contact: Ronald Hutten
Wageningen UR Plant Breeding
Postbus 386, 6700 AJ Wageningen
T 0317 48 28 37 - F 0317 48 34 57
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Introgressieveredeling Phytophthora-resistentie
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-003.03

Probleem
•
•

•

In het huidige rassenassortiment zitten nauwelijks rassen met
afdoende resistentie tegen Phytophthora infestans
Wilde Solanum-soorten die deze resistentie wel bezitten worden
niet of nauwelijks in de aardappelveredeling gebruikt vanwege
onder andere hun primitiviteit en een afwijkend ploïdieniveau
Aardappelveredelingsprogramma’s met wilde soorten zijn
te kostbaar voor individuele kweekbedrijven vanwege de
benodigde omvang en tijdspanne

Onderzoek
Introgressieveredeling met resistentiegenen uit wild
plantmateriaal tot aan het stadium dat het plantmateriaal onder
langedagomstandigheden goed knollen produceert en kruisbaar is
met het gangbare plantmateriaal van de kweekbedrijven.

Functionele screening met effectors. De zwarte zone rondom het prikwondje wijst op
een resistentiereaktie.

Resultaten
•

•
•

Productie van hybride F1- en BC1-zaden op diploïd- en
tetraploïd-niveau van diverse Solanum-soorten die hoofdgenen
voor Phytophthora-resistentie bezitten
Productie van F1- en BC1-zaailingknollen van diverse
kruisingspopulaties
Selectie op een met IPO-C geïnoculeerd proefveld van diverse
Pytophthora-resistente F1-hybriden

Praktijk
Uitgangsmateriaal voor het ontwikkelen van een Phytophthoraresistent rassenpakket.

Resistentie tegen Phytophthora infestans in wilde Solanum-soorten.

Ronald Hutten
Contact: Ronald Hutten
Wageningen UR Plant Breeding
Postbus 386, 6700 AJ Wageningen
T 0317 48 28 37 - F 0317 48 34 57
ronald.hutten@wur.nl - www.plantbreeding.wur.nl
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Op zoek naar een alternatief voor duurzame
resistentie tegen Phytophthora infestans
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-004.01

Probleem
Er is een dringende behoefte aan duurzame resistentie tegen
de aardappelziekte, die veroorzaakt wordt door Phytophthora
infestans. Alle resistenties die tot nu toe in de praktijk gebruikt
zijn, bleken snel doorbroken te worden waardoor de teelt van
aardappels in Nederland ondanks vele jaren van veredeling nog
steeds afhankelijk is van een hoog middelengebruik.

Onderzoek
Doel van dit project is meer inzicht krijgen in de genetische basis
van niet-waardplantresistentie tegen P. infestans in Arabidopsis.
• Getracht wordt Arabidopsis-mutanten te vinden die een
zeldzame vatbaarheid vertonen voor P. infestans
• Via genetische studies worden de mutaties in de vatbare
planten opgespoord om zo te achterhalen welke genen mogelijk
een sleutelrol spelen bij resistentie
• Met genetische modiﬁcatie worden de gevonden genen
in aardappel gebracht om het effect op de resistentie te
onderzoeken
Microscopische beelden van vatbare interacties op de Arabidopsis mutanten
pen2 en deler-79.

Resultaten
•
•
•

De recombinaten-screeningen voor twee mutanten zijn voltooid
Mutant 1784 heeft een mutatie in een niet-coderend stuk RNA,
een zogenaamde microRNA
Mutant 1442 heeft een mutatie op chromosoom 1. Het is nog
niet duidelijk om welk gen het gaat

Praktijk
De resultaten uit dit project vergroten het inzicht in de genetische
basis van niet-waardplantresistentie tegen P. infestans. Voorzien
wordt dat dit soort onderzoek op de lange termijn kan leiden tot
innovatieve, GMO-gebaseerde resistentiestrategieën ter vervanging of
ondersteuning van de R-gen gebaseerde strategie.

Verzameling Arabidopsis planten waarvan een aantal vatbaar zijn voor Phytophthora.

Edwin van der Vossen & Gert van Arkel
Contact: Gert van Arkel
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
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Regulatie van genexpressie bij herkenning van
P. infestans door de aardappelplant
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-004.02

Probleem
Er is een dringende behoefte aan duurzame resistentie tegen
de aardappelziekte. Alle resistenties die tot nu toe in de praktijk
gebruikt zijn werden snel doorbroken, waardoor de teelt van
aardappels in Nederland ondanks vele jaren van veredeling nog
steeds afhankelijk is van een hoog middelengebruik.

-estradiol

+estradiol

Onderzoek
Effectoren van Phytophthora infestans worden via een induceerbare
promotor in de plant tot expressie gebracht. Onderzocht wordt
hoe R-genen van de plant en effectoreiwitten van Phytophthora
resistentiemechanismen kunnen beïnvloeden.
• Via gen-expressiestudies wordt geanalyseerd hoe vier
verschillende effectoren uit P. infestans resistentiemechanismen in de aardappelplant beïnvloeden
• Overlappen en verschillen in genexpressieproﬁelen geven aan
hoe de verschillende resistentiegenen werken
• Sleutelgenen worden geïdentiﬁceerd die essentieel zijn voor de
werking van Rpi-blb1, -2, -3 en/of R3a
Figuur 1. Na inductie van AVR-genexpressie door estradiol wordt een HR zichtbaar in
planten die het herkennende R-gen bevatten.

Resultaten
•
expression levels Desiree + R gene + avr gene

•

8 .0 0

expression norm to EF1a

7 .0 0

•

6 .0 0
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Praktijk
•

2 .0 0
1 .0 0
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Desiree-planten met Rpi-blb1, -2, -3 en R3a zijn getransformeerd
met het bijbehorende AVR-construct achter een estradiol
induceerbare promotor
Dezelfde AVR-constructen zijn getransformeerd naar Desireeplanten zonder R-gen
De AVR’s komen functioneel tot expressie, gezien de HR die
optreedt na inductie van expressie met estradiol

•

R-gen stapeling kan een oplossing bieden voor het snelle
doorbreken van R-genen. De resistentiemechanismen bestudeerd
in dit project zullen direct gebruikt kunnen worden om een keuze
te kunnen maken voor R-gen combinaties
De geïdentiﬁceerde sleutelgenen kunnen dienen als target voor
germplasm-variatie-screens, mutatieveredeling of cis-genese
benaderingen

AVR-genexpressie wordt geïnduceerd in de transgene planten door estradiol. Planten
met een laag basaal expressieniveau en en een hoog geïnduceerd niveau worden
geselecteerd.

Jack Vossen & Annelies Loonen
Contact: Jack Vossen
Wageningen UR Plant Breeding
Postbus 386, 6700 AJ Wageningen
T 0317 48 50 47 - F 0317 41 80 94
jack.vossen@wur.nl – www.plantbreeding.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Nieuwe aangrijpingspunten voor bestrijding van
Phytophthora infestans
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-004.04

Probleem
Beheersing van de aardappelziekte is in belangrijke mate
gebaseerd op preventieve bespuitingen met fungiciden die moeten
voorkomen dat Phytophthora infestans de plant binnendringt. Om
de druk op het milieu te verminderen, vindt onderzoek naar nieuwe
aangrijpingspunten voor Phytophthora-bestrijding plaats.

Onderzoek
Het Phytophthora infestans genoom codeert voor ± 18.000
eiwitten waarvan een groot deel uniek is. Voorbeelden van
unieke eiwitten zijn bepaalde fosfolipase D (PLD) enzymen en
‘GPCR-PIPKs’. Beide zijn betrokken bij de synthese en afbraak
van fosfolipiden en spelen een rol in signaaloverdracht. We
onderzoeken met biochemische en moleculaire technieken wat
hun functie is en of het geschikte aangrijpingspunten zijn voor
bestrijding van Phytophthora infestans.

Expressie van PLD-like en sPLD-like genen in planten resulteert in celdood, hier te
zien als grijze vlekjes (middenkader) en met behulp van een kleuring speciﬁek voor
dode cellen (zijkaders).

Resultaten
•
•

•
•

P. infestans beschikt over zes typen PLD-enzymen, waarvan er vijf
uniek zijn qua domeinsamenstelling
Twaalf genen verdeeld over twee subfamilies coderen voor
de sPLD-likes die waarschijnlijk worden uitgescheiden door
P. infestans
Expressie van PLD-like en sPLD-like genen in planta resulteert in
celdood
PLD-likes en de sPLD-likes spelen mogelijk een rol tijdens infectie
en vormen een geschikt aangrijpingspunt voor bestrijding

Praktijk
•

•

Remmers van de unieke typen PLDs kunnen dienen als actieve
stof in een nieuwe generatie bestrijdingsmiddelen tegen
P. infestans
Micro-organismen die zulke remmers van nature produceren,
kunnen worden ingezet als antagonisten

Domeinorganisatie van PLD-eiwitten in Phytophthora. Het aantal leden per subfamilie is
aangegeven. Alle subfamilies zijn uniek voor Phytophthora, met uitzondering van PXPHPLD.

Harold Meijer & Francine Govers
Contact: Francine Govers
Wageningen Universiteit
Postbus 8025, 6700 EE Wageningen
T 0317 48 31 38 - F 0317 48 34 12
francine.govers@wur.nl - www.wageningenuniversiteit.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

RxLR-effectors en avirulentiefactoren van
Phytophthora infestans
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-004.05

Probleem
•

•

•

Phytophthora infestans, de veroorzaker van de aardappelziekte,
gebruikt effectors om de plant binnen te dringen en te
koloniseren
Effectors dienen ook als antennes die herkend kunnen worden
door resistentie (R)-eiwitten in de plant. Dit leidt tot een
afweerreactie en tot resistentie van de plant
Kleine veranderingen in de effector voorkomen herkenning en
dit leidt tot verlies van resistentie

Onderzoek
•
•
•
•

P. infestans beschikt over meer dan 500 effectors die zeer
divers zijn maar een herkenbaar RxLR-motief hebben
Avirulentiefactoren die gen-om-gen interacteren met R-eiwitten
zijn RxLR-effectors
Duurzaamheid van R-genen is afhankelijk van de stabiliteit van
de bijbehorende effector
RxLR-genen gebruiken voor het opsporen van R-genen in wilde
Solanum-soorten

RxRL-effectors behoren tot een grote, variabele familie.

Resultaten
•

•

•

Aan de hand van bepaalde eigenschappen is vastgesteld welke
RxLR-genen mogelijke avirulentiegenen zijn die herkend worden
door R-genen
Een subset van deze kansrijke kandidaten en de varianten hiervan
zijn gekloneerd in vectoren waarmee de RxLR-genen in wilde
Solanum-soorten tot expressie te brengen zijn
Als expressie leidt tot een afweerreactie is dit een aanwijzing dat
de betreffende Solanum-soort het bijpassende R-gen heeft

Praktijk
•

•

De gekloneerde RxLR-genen zijn in een ‘effector screening pijplijn’
opgenomen. Dit betekent dat in verder geïntegreerd onderzoek
wordt gekeken welke wilde Solanum-soort speciﬁek reageert op
de aanwezigheid van een bepaalde RxLR-effector
Dit zal leiden tot de identiﬁcatie van nieuwe R-genen die gebruikt
kunnen worden in de resistentieveredeling

Effectors hebben een signaalpeptide en een RxRL-motief.

Francine Govers & Rob Weide
Contact: Francine Govers
Wageningen Universiteit
Postbus 8025, 6700 EE Wageningen
T 0317 48 31 38 - F 0317 48 34 12
francine.govers@wur.nl - www.wageningenuniversiteit.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Virulentie voorspelling op basis van effector
genen
Thema: Phytophthora infestans

BO-06-008-004.06

Probleem
De aardappelziekte is een plantenziekte die wordt veroorzaakt
door Phytophthora infestans. Om het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen in Nederland terug te dringen, is een
efﬁciëntere bestrijding van de aardappelziekte van groot belang.
Een van de meest veelbelovende mogelijkheden is het gebruik van
resistentie genen (R-genen) in aardappel rassen. De effectiviteit
van deze R-genen is echter afhankelijk van de aanwezigheid van
corresponderende en functionele avirulentie genen (Avr-genen) in
P. infestans.

A llele V

A llele III

Onderzoek
Voor duurzaam gebruik van R-genen is stapeling van R-genen
en monitoring van lokaal aanwezige functionele polymorﬁsme
(verschijningsvormen) in de Avr-genen van groot belang.
Op basis van eerder gekloneerde en gekarakteriseerde Avrgenen is een set van TaqMan-toetsen ontwikkeld. Hiermee is
het functionele polymorﬁsme in Avr-genen te bepalen en kan de
virulentie op aardappellijnen met overeenkomstige R-genen worden
voorspeld.

Taqman-toets met daaronder de verschillen in virulentie voor aardappellijnen met en
zonder R4. Op basis van de TaqMan kan worden voorspeld dat het linker isolaat virulent is op aardappellijnen met het R4 gen, terwijl het rechter isolaat niet virulent is.

Resultaten
•
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TaqMan-toetsen zijn ontwikkeld voor vijf functionele
polymorﬁsme in twee Avr-genen (Avr3a en Avr4) die het
mogelijk maken om voor Avr3a en Avr4 alle gekende allelen in
te delen naar virulent of avirulent
Deze methodiek is in principe uit te breiden naar alle
functionele polymorﬁsme die in P. infestans te vinden zijn

19

Praktijk

18.5

18

17.5

17

16.5
16.5

17

17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

Op dit moment worden jaarlijks tientallen P. infestans isolaten op
virulentie getoetst. Deze analyse is tijdrovend, arbeidsintensief,
kostbaar en relatief onnauwkeurig. Om potentiële verschuivingen
sneller en betrouwbaarder vast te stellen, is de ontwikkelde
moleculaire toets voor virulentie op aardappellijnen met
verschillende R-genen van groot belang.

Links: Principe van de TaqMan PCR met naast de gebruikelijke primers een probe
waarvan de ﬂuorescente groep door het Taq-polymerase wordt afgesplitst. Deze
ﬂuorescentie wordt kwantitatief na elke PCR-cyclus gedetecteerd. Rechts: detectie
van allelen met behulp van CT waardes van de verschillende probes uit de TaqMan.

Theo van der Lee, Marga van Gent-Pelzer & Richard van Hoof
Contact: Theo van der Lee
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 07 32 - F 0317 41 80 94
theo.vanderlee@wur.nl – www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Alterra, Plant Research International, Praktijkonderzoek Plant &
Omgeving (PPO), RIVM, RIZA, Wageningen UR Glastuinbouw

Betrokken kennisinstellingen

BO-06-009

Inzichtelijk maken wat het belang van de verschillende emissieroutes is en oplossingsrichtingen
bepalen en onderzoeken op hun effect en toepasbaarheid. Voor drift en driftreducerende
maatregelen is het onderzoek gericht op de fruitteelt en laanbomenteelt. Verlaagde
doseringsmethoden worden onderzocht op hun depositie, dosering en emissiereductie in de
verschillende sectoren. Oplossingsrichtingen worden onderzocht voor puntbelastingen die een
belangrijke bijdrage leveren aan normoverschrijdingen in het oppervlaktewater in de verschillende
sectoren.

De resultaten geven aan welke emissieroutes aangepakt dienen te worden om emissiereductie te
kunnen realiseren. De uitkomsten worden gebruikt in voorlichting naar stakeholders, maar ook bij
de toelating.
De dopclassiﬁcatie voor fruitteelt wordt gebruikt door het Ctgb en de fruittelers om te
bepalen hoe de benodigde driftreductie bereikt kan worden. Diverse oplossingsrichtingen
en maatregelen kunnen opgepakt en verder uitgewerkt worden door overheden en
bedrijfsleven om emissiereductie te bereiken en het risico op het wegvallen van middelen door
waterkwaliteitsproblemen te verkleinen.

Er is dringend behoefte aan mogelijkheden om emissies van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden naar het milieu terug te dringen, vooral voor waterkwaliteitsproblemen (convenant
gewasbescherming, EU, KRW). Emissiereductie vraagt om een gedegen toelatingsbeoordeling en
om het terugdringen van emissie in de praktijk voor, tijdens en na het toepassen van middelen.

Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen
Probleem
Onderzoek
Praktijk

Ontwikkeling van een doppenclassiﬁcatiesysteem
in de fruitteelt
Thema: Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen

BO-06-009-001

Probleem
In de fruitteelt worden de doelstellingen voor driftreductie naar
oppervlaktewater nog niet gehaald. Door toepassing van driftarme
spuitdoppen is de reductie te realiseren. Hiervoor is ontwikkeling
van een doppenclassiﬁcatiesysteem op basis van driftreductie,
zoals in de akkerbouw wordt gebruikt, nodig.

Onderzoek
Het doel is om een dopclassiﬁcatiesysteem op basis van
driftreductie te ontwikkelen die bruikbaar is in de fruitteelt.
• Van een groot aantal spuitdoppen worden de druppelgrootteverdelingen (karakteristieken) bepaald
• Op basis van de karakteristieken worden referentiedoppen
voor (driftreductie) klassengrenzen vastgesteld
• In veldmetingen wordt de spuitdrift van de geselecteerde
referentiedoppen vastgesteld
• Op basis van druppelgrootte- en veldmetingen wordt een
model voor een doppenclassiﬁcatiesysteem in de fruitteelt
opgesteld

Resultaten
•

•

Eerste veldmeting met referentiedoppen voor de
klassengrenzen 50%, 75%, 90% en 95% driftreductie in kale
bomen geven verwachte verschillen in drift
Het druppelgroottespectrum geeft een goede voorspelling van
de drift naast de boomgaard

Praktijk
•
•
•

Voor fruittelers komt een groter aantal driftreducerende
doppen beschikbaar en deze worden steeds meer gebruikt
In praktijkprojecten, zoals Telen met toekomst, wordt ervaring
opgedaan met driftarme spuitdoppen
Het bedrijfsleven (machinefabrikant) ontwikkelt in
samenwerking met fruittelers een meerrijige spuitmachine met
standaard driftarme spuitdoppen

Jan van de Zande & Marcel Wenneker
Contact: Jan van de Zande
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 88 - F 0317 42 31 10
jan.vandezande@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Onderbouwing van drift en driftreducerende
maatregelen in de fruitteelt
Thema: Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen

BO-06-009-002

Probleem
•

•

Driftreducerende maatregelen voor de fruitteelt zijn in principe
mogelijk, maar zijn voor de toelating vaak nog onvoldoende
wetenschappelijk onderbouwd
Een verdergaande driftreductie in de fruitteelt is gewenst
om straks aan de doelstellingen van de Nota Duurzame
Gewasbescherming te kunnen voldoen

Onderzoek
•

•

•

Het uitvoeren van aanvullende driftmetingen met eenzijdige
bespuiting van de buitenste bomenrij ter verbreding van het
doppenclassiﬁcatiesysteem voor de fruitteelt
Een eerste evaluatie is gemaakt van een nieuwe generatie
spuiten (meerrijenspuit, tunnelspuit en variabele lucht) en van
een aantal spuitdoppen
De opzet van de driftmetingen is dusdanig dat resultaten
direct voldoen aan de opgestelde toelatingseisen, het
Lozingenbesluit en de internationale afspraken rondom
erkenning van driftmetingen

Resultaten
Vergelijking van driftmetingen tussen een standaard dwarsstroomspuit en een axiaalspuit geeft aan dat er geen verschil is tussen
beide spuiten.

Praktijk
•

•

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT-CIW)
van het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft de
resultaten beoordeeld en de axiaalspuit goedgekeurd binnen
het Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderij
Voor beperking van de teeltvrije zone zijn aanvullende
maatregelen noodzakelijk, zoals driftreducerende doppen.
Welke doppen daarvoor in aanmerking komen, moet het
project ‘Doppenclassiﬁcatie voor driftreductie in de fruitteelt
(ER1)’ uitwijzen

Marcel Wenneker & Jan van de Zande
Contact: Marcel Wenneker
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 200, 6670 AE Zetten
T 0488 47 37 45 – F 0488 47 37 17
marcel.wenneker@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Vermindering van drift bij bespuitingen
in de laanboomteelt
Thema: Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen

B0-06-009-003

Probleem




 

De boomteeltsector moet een drifreductie van 90% realiseren
om te voldoen aan de toelatingseisen van gewasbeschermingsmiddelen en opgelegde, verscherpte eisen vanuit het Lozingenbesluit. Met de in de praktijk gangbare axiaalspuit valt het niet
mee om spuitvloeistof effectief tot in de toppen van laanbomen te
brengen. Daarnaast geeft meer luchtondersteuning een grotere
kans op drift.



Onderzoek
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in en onderbouwen van
drift en het effect van driftbeperkende maatregelen bij
bespuitingen in laanbomen.
Vermoedelijk is met een dwarsstroomspuit (mastspuit) die in
samenwerking met het bedrijfsleven is ontwikkeld, een aanzienlijke
vermindering van drift mogelijk. Daarom zijn tien bespuitingen
(herhalingen) uitgevoerd met de gangbare axiaalspuit voorzien
van werveldoppen (TXB 80.03) in vergelijking met de mastspuit
voorzien van spleetdoppen (XR 80.015) of driftarme
venturidoppen (ID 90.015).









 


 



    

Drift op verschillende afstanden vanaf de buitenste bomenrij bij een bespuiting van
een perceel laanbomen met een axiaalspuit (met TXB 80.03 werveldoppen) en een
experimentele dwarsstroomspuit (mastspuit) voorzien van standaard spleetdoppen
(XR 80.015) of driftarme venturi spleetdoppen (ID 90.015), in de standaardsituatie en
bij een 5 meter spuitvrije zone.

Resultaten
•

•

•

Bij de (verplichte) teeltvrije zone van 5 meter geeft de
mastspuit een driftreductie van 25-74% ten opzichte van de
standaard axiaalspuit
Een spuitvrije zone (bomen op teeltvrije zone) van 5 meter
in combinatie met de standaard axiaalspuit geeft een
driftreductie van 90%
Een spuitvrije zone van 5 meter in combinatie met de
mastspuit uitgerust met driftarme venturidoppen geeft een
driftreductie van 99%

Praktijk
•

•

In de teelt van hoge laanbomen kan de gangbare axiaalspuit
worden vervangen door een mastspuit die effectiever en
efﬁciënter spuit en de drift aanzienlijk vermindert
Resultaten zijn bruikbaar voor differentiatie van de driftcijfers
van de hoge laanboomteelt in het toelatingsbeleid en
implementatie van de effecten van een 5 meter spuitvrije zone
in combinatie met een mastspuit

Uitvoering van driftmetingen met een mastspuit in de hoge laanboomteelt.

Arie van der Lans & Jan van de Zande
Contact: Arie van der Lans
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
T 0252 46 21 21 - F 0252 46 21 00
arie.vanderlans@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV



Drift en depositie bij (precisie-) toedieningstechnieken in de akkerbouw, bollen- en fruitteelt
Thema: Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen

BO-06-009-004

Probleem
Een verdergaande driftreductie is gewenst om straks aan de
emissiereductie doelstellingen van de Nota Duurzame
Gewasbescherming te kunnen voldoen. Nieuwe (precisie-)
toedieningstechnieken kunnen hiervoor een oplossing zijn en
moeten worden geïdentiﬁceerd.

Onderzoek
Het doel is om aan te geven hoe toedieningstechnieken die
gebruikt kunnen worden met een verlaagde dosering (bijvoorbeeld
precisiebespuitingen), kunnen leiden tot een verminderd
middelgebruik en een (extra) vermindering van de emissie.
Potentieel nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot verlaagde
dosering worden in beeld gebracht en geëvalueerd:
• Gewasafhankelijke toediening van gewasbeschermingsmiddelen (ENDURE)
• Ontwikkeling van een gewasgezondheidssensor die vaststelt of
het gewas door ziekten of plagen wordt aangetast (ISAFRUIT)
• Fruitteelt: (dubbele) tunnelspuit, sensorspuit en spuit met
reﬂectieschermen

Resultaten
•

•
•

Plantspeciﬁek en bladmassa afhankelijk spuiten in een vroeg
gewasstadium van aardappel en bollen leidt tot meer dan 80%
middelbesparing
ISAFRUIT – appelschurftaantasting op blad is met lichtreﬂectie
eerder vast te stellen dan met het oog
Verlaagde middeldosering is onder andere realiseerbaar door
alleen de planten te bespuiten die bescherming nodig hebben,
dosering aan te passen aan gewasontwikkeling of door een
verbeterde efﬁciëntie van de toediening

Praktijk
•

•

De praktijk geeft aan geïnteresseerd te zijn in de
geïdentiﬁceerde toedieningstechnieken die plantspeciﬁek en
bladmassa afhankelijk kunnen spuiten
Canopy Density Spraying, systeem dat zorgt voor plaatsspeciﬁeke bespuiting (alleen op planten) en middel-dosering,
afgestemd op het groeistadium, is genomineerd voor de
Innovatieprijs Duurzame Gewasbescherming

Jan van de Zande, Arie van der Lans, Marcel Wenneker & Huub Schepers
Contact: Jan van de Zande
Plant Research International
Postbus 16, 6700 AA Wageningen
T 0317 48 06 88 - F 0317 42 31 10
jan.vandezande@wur.nl - www.pri.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Ondersteuning project ‘Schone Bronnen’ met
oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen
Thema: Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen

BO-06-009-005

Probleem
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden veroorzaken waterkwaliteitsproblemen. Binnen het project ‘Schone Bronnen’ zoeken
de deelnemers aan het ‘Convenant Duurzame Gewasbescherming’
naar oplossingen. Van een aantal stoffen en emissieroutes is nog
onvoldoende bekend om tot oplossingen te komen.

Onderzoek
•
•
•
•

Het zuiveren van onder andere lek- en waswater van
spuitapparatuur met bioﬁlter
Het zuiveren van condenswater bollenbewaring met bio- en
koolstofﬁlter
Kritisch doseren van herbiciden 2,4-D en MCPA
Optimaliseren van recirculatie voedingsoplossing in bedekte
teelten

Filter voor condenswater met resten pirimifos-methyl.

Resultaten
•
•

•

•

Het bioﬁlter wordt in de praktijk getest. Voor conclusies is een
langere meetperiode nodig (vervolgmetingen 2009)
Koolstofﬁlter blijkt in laboratoriumopstelling effectief voor
zuivering van condenswater met pirimifos-methyl tot 99,99%.
Praktijktest volgt in 2009
Effectiviteit van lagere dosering herbicide met toevoeging van
hulpstof is vergelijkbaar met die van volle dosering herbicide.
Herhaalde toepassing blijkt wel noodzakelijk. Eindbeoordeling
vindt in 2009 plaats
Intensief overleg met het bedrijfsleven heeft geresulteerd in
gezamenlijk onderzoek naar zuivering van voedingsoplossing
(zie ook BO-06-009-007)

Praktijk
•
•
•

Het koolstofﬁlter wordt beproefd in ‘Telen met toekomst’
Voor de bioﬁlters en het zuiveren van voedingswater in de
glastuinbouw is verder praktijkonderzoek nodig
Nufarm kan de resultaten met betrekking tot doseringsverlaging opnemen in zijn adviezen

Test fytotoxiciteit voedingsoplossing rozen voor en na zuivering.

Rik de Werd, Wim Beltman, Marcel Wenneker, Marieke van Zeeland, Arie van der Lans & Bram van der Maas
Contact: Rik de Werd
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 200, 6670 AE Zetten
T 0488 48 06 00 - F 0488 47 37 17
rik.dewerd@wur.nl - www.ppo.wur.nl

Dit project is onderdeel van BO-programma
Plantgezondheid van het Ministerie van LNV

Puntbelastingen in open teelten – kwantiﬁceren
van restwaterstromen en oplossingsrichtingen
Thema: Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen

BO-06-009-006

Probleem
Er is onvoldoende inzicht in routes of handelingen die tot
puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden.
Daarnaast is onvoldoende bekend welke bijdrage puntemissies
leveren aan de overschrijding van normen voor oppervlaktewater
in Nederland.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van bijdragen van
puntemissies aan de overschrijding van oppervlaktewaternormen
en het aandragen van oplossingsrichtingen die op draagvlak
kunnen rekenen.
• Scenarioberekeningen waaruit duidelijk moet worden welke
handelingen tot puntemissies van middelen kunnen leiden of
op welke momenten een relevant risico hierop ontstaat
• Op veel teelt- en loonbedrijven blijken puntemissies van
gewasbeschermingsmiddelen een reëel risico voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater te zijn. Risico’s ontstaan onder
andere bij het vullen en reinigen van spuitapparatuur op het erf

Resultaten
•

•

Er zijn vier proeﬁnstallaties met bioﬁlters in de fruitteelt,
akkerbouw en bollenteelt gebouwd waarmee een gemiddelde
middelafbraak van meer dan 99% haalbaar lijkt
Een aantal emissieroutes is verwerkt in een model voor
kwantiﬁcering en vergelijking van emissieroutes

Praktijk
In ‘Telen met toekomst’ en andere praktijkprojecten wordt
het risico op puntemissies door het ontbreken van juiste
voorzieningen, zoals een was- en vulplaats, bespreekbaar
gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:
• Maïscasus akkerbouw
• Puntbelastingen door vervuilde spuiten in akkerbouw
en bollenteelt
• Vul- en spoelplaatsen in de fruitteelt

Marcel Wenneker, Wim Beltman, Arie van der Lans, Marieke van Zeeland, Rommie van der Weide & Rik de Werd
Contact: Marcel Wenneker
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Puntbelastingen in de glastuinbouw - zuiveren
recirculatiewater in de rozenteelt
Thema: Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen

BO-06-009-007

Probleem
Een belangrijke emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen in
de glastuinbouw is het lozen van recirculatiewater. Rozenkwekers
noemen naast een oplopend zoutniveau, groeiremming als
belangrijke reden om water te spuien. Oorzaken van de
achterblijvende groei zijn nog steeds onduidelijk.
Een werkbare oplossing voor de groeiremming kan de noodzaak
tot het lozen van recirculatiewater en daarmee de emissie van
gewasbeschermingsmiddelen sterk reduceren.

Onderzoek
•

•

Aantonen van groeiremming in recirculatiewater van
rozenbedrijven met behulp van biotoetsen (kiemproef
en gewasproeven met Chinese kool en roos)
Onderzoek naar de werking van selectieve
zuiveringstechnologie in recirculatiewater op
experimentele schaal

Biotoets roos.

Resultaten
•
•

•

Met biotoetsen is groeiremming aangetoond bij gebruik van
het voedingswater van rozenbedrijven
De Fytotoxkit-kiemtoets is met zijn beperkte teeltduur en
relatief geringe kosten een goede eerste screenings-methode
gebleken voor het aantonen van groeiremming
In een zuiveringsopstelling van UV in combinatie met
waterstofperoxide zijn voor verschillende doseringstrappen
duidelijke verschillen aangetoond in de samenstelling van
het voedingswater en in de groeisnelheid van gekiemde
zaden. Een tweede meetronde volgt begin 2009

Praktijk
Bij goede resultaten en economische haalbaarheid van de
zuiveringsapparatuur vindt in 2009 een praktijkproef plaats.
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Research institutes involved

BO-06-010

Besides the above activities, advices are given to the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and
Food on scientiﬁc aspects of related policy documents as necessary.

Products are detailed guidance documents and software packages that are needed to perform the
risk assessments. End users are the Dutch pesticide registration authority (Ctgb), notiﬁers (crop
protection industry) and other EU registration authorities who use these products for performing
risk assessments.

The guidance is developed in scientiﬁc workgroups (both at the EU level and the Dutch national
level) with participants from different research institutes. In 2008 this was done for the following
issues:
• Risk to aquatic organisms (NL+EU)
• Persistence in soil (NL+EU)
• Drinking water from surface water (NL)
• Leaching to groundwater (NL+EU)
• Atmospheric deposition (EU)
• Emissions from covered crops (NL+EU)

Currently the European Commission is ﬁnalising the new EU regulation for placing plant protection
products on the market. This implies that risk assessment procedures of the EU member states
should be harmonised as much as possible.
The Dutch risk assessment procedures for pesticide registration have to be scientiﬁcally at
the state-of-the-art. In the past years the Dutch government also identiﬁed new environmental
protection goals for which new risk assessment procedures have to be developed.

Risk assessment procedures for pesticide registration
Problem
Approach
Future use

Linking aquatic exposure and effects in the
registration procedure of pesticides
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration

BO-06-010-001

Problem
Current EU procedures for pesticide risk assessment have not
been able to adequately address the uncertainties arising from
time-variable surface water exposure proﬁles that are more
often rule than exception in the ﬁeld. Hence, there was a need
to organise a workshop to provide guidance on the linking of
exposure to effects in the risk assessment procedure.

Approach
An EU workshop (ELINK) was organised, supported by
BO-06-010-001. The ELINK workshop comprised of two meetings,
one in Bari (Italy) and the other in Wageningen (The Netherlands).
The Bari meeting focused on problem formulation while the
Wageningen meeting focused on actual guidance development.
The 53 environmental scientists involved in the workshop
represented 12 European countries and the USA. They offered
expertise in aquatic exposure assessment, aquatic ecotoxicology,
risk assessment and risk management of plant protection
products.

Results
•

•

A guidance chapter and a decision tree how to link
time-variable exposure predictions to effects in the risk
assessment procedure for pesticides. In addition, several
recommendations for future research were proposed
ELINK chapters have been written dealing with interaction
between fate and effect experts, extrapolation tools and
ecological characterisation of edge-to-ﬁeld surface waters

Future use in risk assessment

Linking expertise

Linking People

It is emphasized that the proposed risk assessment procedures
described in the ELINK document will be considered by:
• The European Food Safety Authority (EFSA) when updating the
‘Guidance Document on Aquatic Ecotoxicology’ in support of
EU Directive 91/414/EEC
• The Dutch work group ‘Beslisboom Water’ to improve the
aquatic risk assessment procedure for water organisms
for national registration of pesticides by The Board for the
Authorisation of Plant Protection Products and Biocides

Problem formulation: The chain of the risk assessment procedure for plant protection
products is as weak as the weakest link.
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Exposure in surface waters for the aquatic risk
assessment at EU level
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration

BO-06-010-002

Problem
In the FOCUS Surface Water Scenarios, an important entry route
for plant protection products (PPP) into the water course is run-off
from the adjacent ﬁeld. Not much is known on the effect of run-off
on the concentration in the FOCUS stream.

Approach
The TOXSWA and PRZM models were used to perform calculations
with two FOCUS run-off scenarios. Firstly, the PRZM model is run to
calculate the run-off of PPPs from the ﬁeld into the water course.
Next, the TOXSWA model calculates the concentration of the PPPs
in the water course. The runs in this study were deﬁned as follows:
• The R2 and R4 scenarios for maize were taken, as these are
expected to give the highest run-off
• The sorption coefﬁcient in soil ranged from 0 to 10000 L kg-1.
Other properties did not vary
• A run-off event was introduced at 14 days after application,
ranging from 0 to 50 mm
• The maximum concentrations at the end of the FOCUS stream
were calculated

Concentration of PPPs with different Koc at the end of the stream of the R4 scenario as a
function of run-off. Koc = 0 L kg-1 (– i–); KOC = 100 L kg-1(–Ÿ–); Koc = 10 000 L kg-1 (–*–).

Results
For weakly sorbing PPP the concentration in run-off water may be
as high as 1000 μg/L at small run-off events (<0.1 mm).
Concentrations of strongly sorbing PPP (Koc > 1000 L kg )
are low and do not depend on the size of the run-off event.
PPP concentrations at the end of FOCUS streams increase rapidly
with the size of the run-off event and reach their maximum at
approximately 0.3 mm run-off (see ﬁgure).
At larger run-off events concentrations remain relatively constant.

Future use in risk assessment
This study provides insight in concentrations of PPP in surface
waters caused by run-off. This is used for improvement of the
run-off scenarios in the EU registration procedure.

Lay-out of the FOCUS Stream.
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Development and validation of methods for the
estimation of spray drift deposition on surface water
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration

BO-06-010-003

Problem
Risk assessment methodologies are to be developed, validated,
reviewed or improved for the protection goal: risk to aquatic
organisms. A major input route for the risk to aquatic organisms is
spray drift. Differences in spray drift data and the risk to the
surface water do occur between countries.

Approach
The research objective is to harmonize information on drift
deposition by analyzing spray drift data and identifying the main
differences.
• The results from spray drift ﬁeld measurements are collected
in a spray drift database to come to generalized spray drift
curves to be used in the authorization procedures of crop
protection products
• International spray drift data are collected and compared with
the Dutch spray drift data to identify sources of differences
• Harmonization of spray drift data is prepared in international
working groups (ISO)

Map of sprayed potato parcels (blue shaded) and water body segments loaded with drift
deposits (blue segments, thickness of line refers to amount of drift deposition); wind
direction east.

Results
•
•
•

New Dutch standard spray drift deposition curves in fruit crop
and arable crop spraying are presented
First outline of a probabilistic methodology to evaluate spray
drift risk at different surface water bodies
Analyses of the exchangeability of drift reducing technology on
spray drift deposition between EU member states

Future use in risk assessment
The results can be directly used for the development of a higher
tier approach for aquatic risk assessment in the registration
procedure for crop protection products.

Cumulative Probability Density Functions of water body dimensions and lengths in the
Netherlands and spray drift based on 10 years distribution of wind speed and wind
direction to determine the 90-percentile predicted environmental concentration of
surface water.
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Development of model for macropore ﬂow of
plant protection products in soil
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration

BO-06-010-004

Problem
•

•
•

The current exposure assessment of aquatic organisms in the
Netherlands is based on input via spray drift only and ignores
input via leaching from drain pipes. This is scientiﬁcally not
justiﬁable
Cracking clay soils are expected to represent realistic worst
case conditions for leaching from drain pipes
No model was available that could describe adequately
leaching in such soils including ﬂow through macropores

Approach
•

•

•

A model for preferential ﬂow of water was developed (i.e. part
of the water ﬂow model SWAP). Main assumption is that the
macropores in the soil can be divided into a bypass domain
and an internal catchment domain (see ﬁgure)
Coupled to this, a module for preferential ﬂow of solutes was
developed (i.e. part of the PEARL model describing behaviour
of plant protection products in soil)
The coupled SWAP-PEARL model was parameterised for the
area of arable land in the Netherlands

Schematic representation of the macropore model: the macropores in the main bypass
domain reach into the groundwater whereas the macropores in the internal catchment
domain stop at shallower depths.

Results
•

Simulations indicate that including macropore ﬂow leads to a
distinct increase of the concentrations leaching from the drain
pipes (see comparison in ﬁgure)

Future use in risk assessment
•

•

In 2009 calculations will be made for the area of drained
arable land in the Netherlands. On the basis of this a 90th
percentile worst-case soil proﬁle will be selected
This soil proﬁle will become part of the so-called NL interim
scenario for exposure of aquatic organisms that will be
introduced in Dutch registration of plant protection products
early 2010
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Clean drinking water from surface water
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration
Problem

BO-06-010-005
 

Since years the drinking water standard of 0.1 μg/L is regularly
exceeded at surface water abstraction points. The Board for the
Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb)
experienced difﬁculties in evaluating the drinking water standard
during their registration procedure, because it lacked a
methodology to estimate possible concentrations of plant
protection products at drinking water abstraction points.

   

  

Approach
First we developed a simple model to estimate the concentration
at each of the nine Dutch abstraction points. Next we created a
user friendly software tool, called DROPLET, which enables the
Ctgb to calculate the expected concentrations in an easy way on
the basis of:
• Application pattern of all crops on which the plant protection
product is used, i.e. application method, use rate and
frequency
• Physicochemical properties of the plant protection product

 








Tiered assessment scheme to evaluate risks for drinking water from surface water.

Results
Representatives of the three involved ministries agreed to
implement the assessment scheme shown above into the Dutch
registration procedure.
The approximate impact was estimated at:
• For 5% of the registered compounds the registration may not
be continued
• For 10-15% post-registration monitoring may be required to
demonstrate whether or not the compound will be found at
one of the surface water abstraction points

Future use in risk assessment
The Board for the Authorisation of Plant Protection Products and
Biocides (Ctgb) will use the user friendly software tool DROPLET in
their registration procedure. With the aid of DROPLET they can
evaluate the risks of Good Agricultural Practice of plant protection
products for drinking water production from surface water.
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Exposure assessment for soil organisms at
EU level
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration

BO-06-010-006

Problem
•

The existing guidance for exposure assessment of soil
organisms for the registration of plant protection products at
EU level is not state of the art. A number of EU member states
(including the Netherlands) have asked the European Food
Safety Authority (EFSA) to improve this guidance

Approach
•

•

•

The basis of the exposure assessment is the concept of the
Ecotoxicologically Relevant Concentration (ERC) deﬁned as
the type of concentration that gives the best correlation to
ecotoxicological effects
EFSA established two scientiﬁc workgroups: one for the
exposure assessment itself and another for the selection of
the most appropriate type of ERC
The exposure assessment will be based on a tiered approach

Results
•
•

•

•

The pore water concentration is the most appropriate type of
ERC for soft bodied soil organisms and plants
For a number of relevant soil taxa no information is available
on the most appropriate type of ERC; as a consequence
exposure assessment methods have to be developed both for
the pore water concentration and for the concentration in total
soil
A tiered approach has been proposed for the exposure
assessment; the core is a limited number of sophisticated
exposure scenarios
A draft version of the guidance document for exposure
assessment will be sent to stakeholders in May 2009

Future use in risk assessment
The guidance document is expected to be ready by end 2009.
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Development of methodology to assess
atmospheric deposition on nature areas
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration

BO-06-010-007

Problem
For the assessment of the risk to exposure of aquatic organisms
to plant protection products (PPP), all relevant pathways of
pesticide inputs need to be considered. So far, loadings due to
atmospheric deposition have not been taken into account.



Approach







A tool has been developed to assess the exposure of nature
conservation due to atmospheric deposition at the local and
regional scales. Two models were selected to build this tool:
PEARL for emission from crops and OPS for transport via the air.
The procedure to develop this tool was as follows:
• Coupling the PEARL model to OPS. To that purpose,
physicochemical properties and application data have been
added as input data for OPS
• The deposition module of OPS has been extended to take
differences in surface characteristics into account
• The PEARL model has been modiﬁed to create the emission
output data for OPS










































Example of an area with various sources (red) in the vicinity of a nature conservation
area (green, receptors indicated by points) .

Results
Example calculations were done with the coupled PEARL-OPS
model described above.
• The emission source conﬁguration can be speciﬁed by the
user
• The receptor area (nature conservation area) can be speciﬁed
by the user
• The deposition module is ﬂexible, so different approaches to
calculate deposition rates can be used

Future use for risk assessment
This prototype tool is a good basis in the development of a tool
that can be used to include atmospheric deposition in the Dutch
registration procedure of plant protection products.

Emission during spraying of a potato crop.
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Knowledge development on spray drift
deposition and the effect on non-target plants
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration

BO-06-010-008

Problem
Risk methodologies are to be developed, validated, reviewed or
improved for the protection goal: non-target plants. Improved
estimates of spray drift deposition onto non-target plants and the
effects on the plants are necessary to be evaluated for
authorization of safe use.

Approach
Knowledge development is needed to better understand the
relation between short range spray drift deposition, the effect
relations on and the protection of non-target plants in the
evaluation zone next to the ﬁeld. Important elements are:
• Effect of the place and size of the non-target evaluation zone
on spray drift deposition level at that evaluation zone
• Effect of spray application and crop situations on spray drift
deposition at the evaluation zone
• Inventory of effect relations on non-target plants at the
evaluation zone
• Inventory of the potential development of higher tier pesticide
registration procedures for non-target plants

Results
•

•

Discussion in 2009 with stakeholders on relevance of the
deﬁnition of size and place of the non-target evaluation zone
next to the ﬁeld in the authorization procedure
Inventory of international data on ﬁeld edge and short distance
spray drift deposition related to non-target plant protection

Future use in risk assessment
Results can be directly used for the development of a higher tier
approach for non-target terrestrial plants in the registration
procedure for pesticides.
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Estimation of emission of plant protection products
from protected cultivation to surface water
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration

BO-06-010-009

Problem
For authorization purposes in the Netherlands, a ﬁxed emission
percentage of 0.1% of the application rate is used to assess the
risk for aquatic organisms. Findings of horticulture related plant
protection products and higher water quality standards have led to
the question whether this emission percentage is still adequate for
current growing systems. A working group has been formed to
further analyze and quantify these emissions.

Approach
We want to develop assessment procedures for emissions from
most important systems of protected cultivation.
The group started making an inventory of different ways to
quantify the emissions. For soil-bound cultivations, it seems
sufﬁcient to establish appropriate scenarios and incorporate these
in the PEARL database. Because of limited availability of data on
hydroponic systems, the group analyzed potential emissions by
coupling an existing glasshouse water model (Voogt et al., 2007)
to a pesticide fate model speciﬁcally developed for this project.
Potentially important emission routes in covered cropping systems.

Results
•

Overview of potential emission routes from protected
cultivation
• Overview of available measurements of concentrations in
hydroponic cultivation systems
• Pesticide Fate Model for protected cultivation
Conclusion: Emissions can best be estimated using a modelled
approach.
The project was started in January 2008 and will continue until
summer 2009. Thereafter the coupled models will be converted
into a tool, which can be used in the authorisation process.

Future use in risk assessment
•
•
•

The results will be used as part of the methodology for risk
assessment of plant protection products in the Netherlands
The results will be communicated with the EFSA working group
on emissions from protected crops
Participation in the EFSA working group
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Development of the new Dutch environmental
indicator for plant protection products (NMI 3)
Theme: Risk assessment procedures for pesticide registration

BO-06-010-010

Problem
The Dutch policy document on sustainable agriculture aims at
good surface water quality. The operational target for the policy
period 1998 – 2010 equals 95% reduction of the risk to the
aquatic ecosystem.

Approach
The environmental risk reduction resulting from agricultural use
during the policy period will be calculated with a new version of
the Nationale Milieu Indicator (NMI 3).
The model input includes:
• Detailed spatial input data
• Average pesticide use and annual sales data
• emission factors and emission reduction measures
implemented by farmers
• Fate and ecotoxicological data for all PPP registered

Calculation scheme of the National Environmental Indicator.

Results
•
•

The NMI 3 is developed in the period 2008 – 2011
In 2009, part of the NMI-database will be updated. New
modules for calculating emissions from greenhouses and
environmental risk to the aquatic ecosystem will be derived
from more sophisticated models for registration procedures

Future use in risk assessment
The new NMI 3 will include:
• Up-to-date routines for calculating emissions to surface water
• Contributions from all emissions to the risk indicator for the
aquatic ecosystem, including drainage ﬂow and emissions
from greenhouse crops
• Additional ecotoxicological endpoints

Environmental risk indicator for the aquatic ecosystem:
Cumulated exposure toxicity ratio.
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