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Schimmel beperkt
voorplanting
suzuki-fruitvlieg

De van oorsprong Aziatische Drosophila
suzukii veroorzaakt in Europa en de
Verenigde Staten toenemend schade aan
fruit zoals kersen, blauwe bes, bramen
en framboos. De vlieg legt eitjes in gaaf,
nog rijpend fruit.
Wageningen werkt met collega-instellingen aan geïntegreerde gewasbescherming van fruit door onderzoek naar
preventie en bestrijding van ziekten en
plagen. De werking van Metarhizium
robertsii werd ontdekt in een test met verschillende insectendodende schimmels.
Hierbij werden fruitvliegjes in een hokje
naar een bakje met schimmel en blauwe
bessen gelokt. Na vier weken werd het
aantal nakomelingen bepaald. Bij
M. robertsii waren nauwelijks nakome
lingen uit de bessen gekomen. De schimmel doodde de meeste insecten voordat
ze eieren konden leggen. Als de geurval
met schimmel wordt ingezet voordat het
fruit rijp is, is de kans op een succesvolle
bestrijding groot, vermoeden de onderzoekers. Dat gaan ze in 2017 uittesten.
Info: rob.vantol@wur.nl
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Een insectendodende schimmel
blijkt effectief om de voortplanting
van de schadelijke suzuki-fruitvlieg
te remmen. Dat laat onderzoek van
Wageningen Plant Research zien.

Afbranden graanakkers
vervuilt Chinese lucht
De luchtvervuiling op de Noord-Chinese vlakte door het verbranden van
gewasresten is ernstiger dan gedacht.
Een team van onderzoekers, waaronder
Folkert Boersma van de Wageningse leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit,
heeft de vervuiling met behulp van satelliet
metingen weten te kwantificeren. In juni
worden na de oogst van vooral tarwe en
maïs de gewasresten in brand gestoken
om de akkers schoon te maken en als
vorm van bemesting. Dat veroorzaakt veel
luchtvervuiling in het gebied met ruim

300 miljoen inwoners, en is slecht voor de
gezondheid.
Door de branden stijgt de ozonconcentratie
in de troposfeer met 7 procent en er hangt
18 procent meer fijnstof in de lucht. De
metingen komen een factor twee hoger
uit dan eerdere metingen vanaf de grond.
Het onderzoek verscheen eind augustus in
Scientific Reports.
Info: folkert.boersma@wur.nl
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Beste landbouwuniversiteit
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De National Taiwan University Ranking 2016
heeft Wageningen University & Research
voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot
beste landbouwuniversiteit. In de subcategorie plant- en dierenwetenschappen èn in
omgevingswetenschappen en ecologie bezet
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Wageningen de tweede plaats. De NTU
Ranking meet de jaarlijkse prestaties van
universiteiten op basis van publicaties en
hun impact. Overall steeg Wageningen naar
plek 146.
Info:studievoorlichting@wur.nl

