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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

20 maart 2008

2. Projecttitel:

Toekomst voor de iep in Nederland;
onderzoek naar resistentie en gebruikseigenschappen van het huidige

3. Projectnummer PT:

sortiment om het vertrouwen in de ieo te herstellen.
12255

4. Intern projectnummer: 32 311136 00
5. Projectleider:

Jelle Hiemstra

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
Jelle.hiemstra@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Ulmus (lep)

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-2-2006 t/m 31-12-2010

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van het project is het herstellen van het vertrouwen in de iep. Enerzijds door het ontwikkelen
van kennis en informatie over het resistentieniveau onder Nederlandse omstandigheden en over de
groei- en gebruikseigenschappen van het huidige iepensortiment. Anderzijds door het toegankelijk
maken en breed verspreiden van deze en bestaande informatie over de iep.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

januari t/m december 2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Het project richt zich op vier hoofdthema's:
1.

Toetsen van de resistentie van het huidige sortiment onder Nederlandse omstandigheden.

2.

Zoeken van oplossingen voor de soms optredende stabiliteitsproblemen.

3.

In kaart brengen van groei- en gebruikseigenschappen van het huidige sortiment.

4.

Het opbouwen van een "iepen-website", om de onderzoeksresultaten van bovenstaande
thema's samen met bestaande informatie gemakkelijk toegankelijk te maken voor producenten,
beleidsmakers en gebruikers van iepen.

De werkzaamheden in 2008 betroffen vooral de thema's 1, 2 en 3 (zie punt 11 voor details).
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
7.

Toetsen van de resistentie van het huidige sortiment onder Nederlandse omstandigheden.

In april 2008 zijn de uitgevallen planten in de blokken 1-9 op het proefveld in Ommeren zoveel mogelijk
vervangen door de reserveplanten uit blok io. Tevens zijn de in 2007 nieuw opgekweekte planten van de
klonen waarvan aanvankelijk te weinig planten beschikbaar waren uitgeplant. Hierdoor was bij het
begin van de inoculaties van de meeste cultivars het geplande aantal planten (4 planten in elk van de 9
blokken) beschikbaar. Voor een aantal cultivars werd dit niet geheel gehaald, maar verwacht wordt dat
er ondanks de door de weersomstandigheden in 2006 en 2007 veroorzaakte uitval voldoende planten
over zijn voor een ook statistisch verantwoorde proef.
Op 2 juni is de eerste inoculatieronde uitgevoerd; in totaal werden er 237 planten van 29 cultivars
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geïnfecteerd door via een snede in de stam een druppel met inoculum (sporesuspensie van de schimmel)
in de houtvaten van de stam te brengen. Dit is op 16 juli herhaald met een tweede groep van 233 planten.
Beide inoculaties bleken succesvol; in de meest gevoelige cultivars werden de eerste symptomen al na
enkele weken zichtbaar. In de loop van het seizoen is de symptoomontwikkeling in de bomen van beide
behandelingen 2 maal beschreven. Uit de verwerking van de resultaten bleek dat er duidelijke verschillen
zijn in de mate van symptoomontwikkeling en in het optreden van herstel. De rangorde van de cultivars
op basis van de gemiddelde ziekte-index komt goed overeen met het verwachte patroon.
De inoculaties zullen in 2009 worden herhaald met twee nieuwe groepen van bomen. Pas daarna zullen
de resultaten statistisch worden bewerkt, maar de voorlopige conclusie is dat de proef zeer voorspoedig
verloopt en dat het goed mogelijk is om op deze wijze de resistentie van iepencultivars te beoordelen en
de verschillende cultivars onderling te vergelijken.
2.

Zoeken van oplossingen voor de soms optredende stabiliteitsproblemen.

Voor het onderzoek naar stabiliteit wordt de wortelgroei en -ontwikkeling van de belangrijkste cultivars
op de nieuwe onderstam Ulmus 'Stavast' onderzocht en vergeleken met planten vermeerderd op eigen
wortel en op U. hollandica 'Belgica'. Eind februari zijn de in de voorgaande jaren hiervoor opgekweekte
planten uitgeplant op het proefveld in Ommeren. In totaal werden 375 bomen uitgeplant. Daarbij is van
alle planten de diameter bij de wortelhals gemeten en van één representatieve plant per cultivaronderstam combinatie het wortelgestel gefotografeerd. Van deze bomen zal telkens na één groeiseizoen
een aantal worden gerooid en beoordeeld op wortelontwikkeling, te beginnen in het voorjaar van 2009.
3.

In kaart brengen van groei- en gebruikseigenschappen van het huidige sortiment

Voor dit deel van het onderzoek zijn twee grote proefbeplantingen aangelegd door de gemeente
Amsterdam. Daarnaast wordt gewerkt aan een netwerk van kleinere beplantingen te realiseren door
andere gemeenten om het beeld van de geteste cultivars te verbreden. In 2008 is door de gemeente
Amsterdam de derde fase van de beplanting in IJburg gerealiseerd. Daarmee is het totaal in deze
beplanting gekomen op circa 150 bomen van 11 cultivars, dit zal in 2009 nog verder worden uitgebreid.
Alle bomen in de proefbeplantingen op IJburg en in het westelijk havengebied zijn in 2008 beschreven en
de afmetingen (hoogte en diameter) vastgelegd. Tevens zijn foto's gemaakt.
In 2008 hebben de gemeenten Westland en Wijde Meren aanvullende beplantingen aangelegd, de
gemeenten Westland en Amsterdam hebben aanvullende financiering toegezegd voor het
monitoringsprogramma. De bedoeling is om in 2009 het aantal deelnemende gemeenten verder uit te
breiden. Gesprekken over de aanleg van aanvullende beplantingen en financiële deelname in het
monitoringsprogramma lopen nog met een aantal andere gemeenten (o.a. Wymbritseradeel, Het Bild en
Deventer). Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om samen met de lepenwacht Fryslân te
komen tot een herplantprogramma dat dan tevens mee kan draaien in het monitoringsonderzoek.
4.

Het opbouwen van een "iepen-website".

In de verslagperiode is verder gewerkt aan het in beeld brengen van informatiebronnen en verwante
projecten en sites. Met het openen van de site is gewacht tot er wat meer inhoudelijke informatie ook uit
het onderzoek zelf beschikbaar is. Naar verwachting zal de site medio 2009 beschikbaar komen.
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

•

•

Publicaties in:
o

Schriftenreihe des Ulmen Büros 2008/1

o

Baumzeitung 3(2008)34-36

o
Stadt + Grün 10/2008: 33-37
Presentaties voor:
o

1st International Symposium on Woody Ornamentals; 26-30 mei, Pruhonice, Tsjechië,

o

Beheerdersoverleg gemeente Amsterdam; Amsterdam, 5 mei.

o

Leden lepenwacht Fryslân;i september, Randwijk,

o

lepensymposium Amsterdam; 2 oktober, Amsterdam,

o

Bestuursvergadering lepenwacht Fryslân; 10 november, Joure.

Interview en demonstratie op DVD "De lep-, Het Groene Goud". Geproduceerd door AT5 voor
gemeente Amsterdam.

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Na de vertraging bij de vermeerdering van het benodigde plantmateriaal in de voorgaande jaren ligt
het project nu op schema; de werkzaamheden in 2008 zijn volgens planning uitgevoerd. Alleen de
opening van de website is een halfjaar uitgesteld om ook voldoende informatie uit het eigen project te
hebben.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
In de oorspronkelijke projectplanning was sprake van een go/no-go aan het einde van het eerste jaar.
In de loop van dat jaar bleek echter dat het natuurlijke moment voor zo'n beslissing een jaar later ligt
omdat dan pas echt beoordeeld kan worden of er voldoende planten en locaties beschikbaar zijn voor
de uitvoering van de onderzoeksplannen. Daarom is, in overleg met de COB, deze beslissing
uitgesteld tot januari 2008.
Op 11 januari is de Begeleidingscommissie bijeen geweest. De commissie concludeerde dat aan alle
go/no-go criteria was voldaan en heeft voortzetting van het project geadviseerd. Dit advies is door de
Commissie Onderzoek Boomkwekerij van het PT overgenomen zodat het project nu de tweede fase is
ingegaan (2008-2010).
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•

Bijeenkomst Begeleidingscommissie dd 7-9-2009.

•

Uitvoeren inoculatieronden 3 en 4 in veldproef resistentie (thema 1)

•

Beoordelen 1e serie planten in de veldproef m.b.t. stabiliteit (thema 2).

•

Verdere uitbreiding proefbeplanting IJburg (thema 3)

•
•
•

Verder uitbreiden van contacten met gemeenten voor aanvullende proefbeplantingen.
Vergroten budget aanvullende financiering voor monitoring van die beplantingen.
Opstarten "iepen-website" (thema 4).

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee
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17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

26 februari 2009

2. Projecttitel:

Bestrijding van bodemplagen

3. Projectnummer PT:

12454

4. Intern projectnummer: 32 311211 00
5. Projectleider:

Ivonne Elberse

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252- 46 21 34
0252-46 21 00
lvonne.elberse@wur.nl

Fax:
Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Alle boomkwekerijgewassen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-01-2006 - 31-12-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het vinden van een goede manier om schadelijke bodemplagen te bestrijden. Deze bestrijding moet
passen binnen een geïntegreerde gewasbescherming. Er wordt gezocht naar natuurlijke vijanden of
ziektenverwekkers, selectieve chemische middelen of gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke
oorsprong (GNO's), die passen binnen de geïntegreerde gewasbescherming. Concreet worden de
middelen / methoden onderzocht, die in de voorstudie perspectiefvol bleken.
In eerste instantie is dit project beperkt tot emelten en wortelduizendpoot. Wanneer oplossingen voor
deze problemen gevonden worden, kunnen deze vervolgens ook tegen andere bodemplagen worden
getest.

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

01-12-2007 - 24-02-2009

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Er is een projectoverleg geweest (waarbij ook WUR Glastuinbouw vertegenwoordigd was) en een globaal
proefplan opgesteld.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Geen
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Geen
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13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
2006:
Het was de bedoeling om uitte zoeken of er methoden zijn om de werking van natuurlijke vijanden
tegen wortelduizendpoten te verbeteren. Omdat bij het gevonden praktijkbedrijf de problemen namelijk
pasoptraden in de herfst, was de bodemtemperatuurte laag om bestrijding met natuurlijke vijanden te
testen. Daarom kon dit onderzoek op dat moment niet worden uitgevoerd.
Volgens het projectvoorstel zou in een laboratoriumproef worden getest of wortelduizendpoten te
lokken zijn met aas. Dit is niet in het laboratorium getest, maar in het veld. De reden hiervoor was dat
het niet lukte om voldoende wortelduizendpoten te kweken vooreen laboratoriumproef. Er was wel een
geschikt praktijkperceel beschikbaar, dus is de proef daar uitgevoerd. Dit had geen gevolgen voor de
kwaliteit van het onderzoek.
Er is uitgebreid gezocht naar bedrijven met schade door emelten, via de regio-onderzoekers en
gewasspecialisten van PPO en via intermediairs. In 2006 zijn geen boomkwekerijbedrijven gevonden met
schade door emelten. Er konden in 2006 dus geen proeven worden ter bestrijding van emelten.
De overige plannen zijn uitgevoerd.
2007:
In projectvoorstel stond voor 2007 gepland: 1. een praktijkproef om veelbelovende GNO's en natuurlijke
vijanden tegen wortelduizendpoot verder te testen, 2. een proef om het lokken van wortelduizendpoten
met aas verder te testen, 3. een laboratoriumproef en een veldproef ter bestrijding van emelten en 4. een
veldproef ter bestrijding/afwering van langpootmuggen.
Omdat het in 2006 erg moeilijk bleekte zijn om praktijkbedrijven te vinden, rees de vraag of de
problemen in de boomkwekerij met emelten en wortelduizendpoten echt wel zo groot waren. Daarom
werd eerst gefocust op een uitgebreide enquête om de problemen in kaartte brengen (zoals gemeld in
tussenrapportage van 22 februari 2007).
De proeven met wortelduizendpoten die al gaande waren zijn afgemaakt.
De laboratoriumproef ter bestrijding van emelten is uitgevoerd binnen het LNV-project. Gebruikmakend
van die resultaten werd de buitenproef ter bestrijding van emelten uitgevoerd ( = proef 3).
Het was niet zinnig om allerlei verdere proeven te gaan doen, voordat het probleem duidelijk was.
Proeven 1,2 en 4 zijn dus niet uitgevoerd. Bovendien is inmiddels via contact met AGV duidelijk
geworden dat er een slechte relatie bestaat tussen het aantal langpootmuggen en het aantal emelten
dat schade doet in grasland. Het lijkt dus niet zinnig om een proef ter afwering/bestrijding van
langpootmuggen uit te voeren (= proef 4).
2008:
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête uit 2007 waren de plannen bijgesteld. De nieuwe
plannen waren om op de bedrijven waar emelten en wortelduizendpoten aanwezig zijn, de situatie in
kaart te brengen, om te proberen te achterhalen waarom deze beestjes soms wel tot grote schade
kunnen leiden en in andere gevallen niet. Verder zouden de middelen, die in het onderzoek van 2006 en
2007 goede resultaten gaven, verder worden getest. Wegens personele problemen is het niet gelukt om
goede percelen te vinden om deze activiteiten uit te voeren. Dit is gemeld bij PT.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan,
n.v.t.
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15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Plannen voor 2009:
Aan de hand van de resultaten van de schriftelijk en telefonische enquête, zullen praktijkbedrijven
worden gezocht om proeven uit te voeren, en/of insecten te verzamelen voor proeven bij PPO. De
middelen die in het onderzoek van 2006 en 2007 goede resultaten gaven, zullen verder worden getest.
Eventuele nieuwe middelen worden ook meegenomen en resultaten van WUR Glastuinbouw zullen
worden meegewogen bij het maken van verdere keuzes.

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Ja. Omdat in 2008 de plannen niet konden worden uitgevoerd, is € 27.333,- doorgeschoven naar 2009.
Voorgesteld wordt om het budget dat oorspronkelijk voor 2009 begroot was (€ 33.400,- ) door te
schuiven naar 2010.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1.Datum:

6 maart 2009

2. Projecttitel:

Gebruikswaarde onderzoek laan- en straatbomen in de stedelijke omgeving

3. Projectnummer PT:

10765

4. Intern projectnummer: 32 311400 00
5. Projectleider:

Jelle Hiemstra

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462107

Fax:

0252-462100

Email:

e-mail: jelle hiemstra@wur ni

6. Gewas: (indien van toepassing):

Laanbomen

7. Oorspronkelijke looptijd project:

2000-2010

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van dit gebruikswaardeproject is het genereren en uitdragen van kennis voor producenten en
afnemers over de toepasbaarheid van nieuwe cultivars en selecties laan- en straatbomen. De waarde ten
opzichte van het bestaande sortiment moet worden aangegeven. Het gaat hierbij vooral om toepassing
in bestrating (suboptimale omstandigheden).
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

januari 2008 t/m december 2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Werkoverleg (intern overleg PPO/Naktuinbouw niet vermeld)
4februari:

P. Schalk, G. Schalk, B. vd Sluis en J. Hiemstra: Werkoverleg v helft 2008 en
voorbereiding BegCie

21 februari

Bijeenkomst Begeleidingscommissie in Echteld.

5 maart

Bijeenkomst themagroep Bomenzand (H. van Reuier en J. Hiemstra, PPO; P. Bliek,
Vereniging Stadswerk; A Cissen, L. Geerts en J. Verboon, HAS-Kennistransfer) in
Randwijk.

8 april
19 mei

Bijeenkomst themagroep Bomenzand in Schiedam.
P. Schalk, G. Schalk, B. vd Sluis en J. Hiemstra: Werkoverleg 2- helft 2008 en
voorbereiding BegCie augustus.

21 mei

Bijeenkomst themagroep Bomenzand in Lisse.

21 augustus
17 november

Bijeenkomst Begeleidingscommissie in Randwijk.
P. Schalk en J. Hiemstra: projectoverleg.

9 december:

P. Schalk, G. Schalk, B. vd Sluis en J. Hiemstra: Werkoverleg i- helft 2009 en
voorbereiding BegCie

Aanplanten.
Er worden al enkele jaren geen nieuwe bomen meer aangeplant. Vanaf 2006 concentreren de
werkzaamheden zich op enerzijds waarnemingen aan de proefbeplantingen en oudere opstanden van de
in het onderzoek opgenomen soorten en anderzijds de evaluatie en verwerking van die
waarnemingsgegevens.
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Waarnemingen en verwerking
•

•

De waarnemingen aan in eerdere jaren geplante bomen zijn volgens schema voortgezet. Daarbij zijn
in 2008 de groei en ontwikkeling beschreven van bomen op de volgende locaties.

Periode

Jaar aanplant

Waarneming

Locaties

Mrt-april

2001-2002

5e (laatste) waarneming
(= winterwaarneming)

April-mei

2003-2004

4e waarneming
(= voorjaarswaarneming)

Bunnik, Cuijk, Eindhoven, Middelburg,
Overbetuwe, Utrecht, Voorhout, Zeewolde
Bunnik, Cuijk, Hilversum, Middelburg,
Overbetuwe, Zeewolde

De verwerking van de meetgegevens betreffende de groei en ontwikkeling van de bomen op de
diverse locaties is voortgezet. Alle groeigegevens zijn toegevoegd aan de database t.b.v. groeicurves
en de curves voor een aantal van de eerst geplante soorten zijn afgerond.

•

De waarnemingsgegevens van de beplantingen aangelegd t/m het plantjaar 2002/2003 zÜn Per

•

Van 10 soorten is een beschrijving gemaakt in het in overleg met de BegCie opgestelde format.

•

De waarnemingen aan oudere opstanden zijn voortgezet en schriftelijk vastgelegd op het hiervoor

soort verzameld in overzichten die de basis vormen voorde beschrijving van deze soorten.

ontwikkelde formulier en door middel van digitale foto's.
PPH-Posters
Het thema voor de poster Boom van het jaar 2009 was "Bomen met kleur". In overleg met de BegCie en
de Cultuurgroep laanbomen is hiervoor een lijst met namen van mogelijke bomen opgesteld en zijn
suggesties gedaan voor fotolocaties. Verder is aan PPH voorgesteld om voor de poster van 2010 het
thema "Bomen voor luchtkwaliteit" te kiezen.
Publicaties in de vakbladen
In 2008 zijn de volgende artikelen over het Gebruikswaarde onderzoek laanbomen verschenen:
•

Acerplatanoides, veel gebruikt, hoog gewaardeerd. Bart van der Sluis, Gerrit Schalk en Jelle Hiemstra,

•

De Boomkwekerij 31/32 (i augustus 2008)22-24.
Sortiment sierappels maakt brede toepassing mogelijk. Marco Hoffman en Gerrit Schalk, De
Boomkwekerij 43(24 oktober 2008)18-20.

•

Straßenbäume im Test. Joachim Bauer, Baumzeitung 02/08:28-31

•

80 espèces à l'épreuve des villes néerlandaises. Yael Haddad, Paysages Actualités Novembre 2008.

Daarnaast is het concept voor een artikel over Boomsubstraten gereed, met publicatie wordt gewacht tot
de Brochure van GNL beschikbaar is (zie onder thema).
Presentaties en andere activiteiten kennisoverdracht.
Jan/febr

G. Schalk: Cursus kwaliteit laanbomen kwekerijmedewerkers regio Opheusden

Maart
26-30 Mei

G. Schalk: Oirschot; kwaliteit laanbomen voor gemeentemedewerkers
J.A. Hiemstra: Variety testing of street trees in the Netherlands. Posteren Abstract op
v International Symposium on woody ornamentals of the temperate zone.
Pruhonice, Tsjechië.

18+19 september

Bomen en fijn stof en andere functies van stadsbomen. Lezingen door J.A. Hiemstra
tijdens Bomenstudiedagen Udenhout.

29+30 september Deelname J.A. Hiemstra aan najaarsbijeenkomst GALK-Stadtbäume in Stuttgart.
6 november

Gebruikswaardeonderzoek laanbomen. Lezing door J. A. Hiemstra op Nederlandse
Boominfodag in Ede.
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Website
In 2007 bleek de technische structuur van de website niet meer te voldoen aan de eisen van de huidige
tijd. Om het grote aantal nieuwe gegevens te kunnen toevoegen was ombouw naar een moderner
systeem noodzakelijk. In 2008 is daarom de technische structuur van de website aangepast. Dit bleek
een grotere klus dan verwacht; ombouwen bleek niet mogelijk, er moest een compleet nieuwe
technische achtergrond worden gebouwd. Dit is in de tweede helft van 2008 met extra steun vanuit het
Consultancy project gerealiseerd. Begin 2009 kan worden begonnen met het overbrengen van de oude
gegevens en de aanvulling met nieuwe gegevens.
Thema
Voor het thema groeiplaats zijn via HAS-Kennistransfertwee studenten gevonden (A. Cissen en L. Geerts)
die in de periode maart-juni aan het onderwerp bomenzand/bomengrond/granulaat hebben gewerkt.
De werkzaamheden zijn begeleid vanuit HAS-Kennistransfer (J. Verboon), PPO (H. van Reuier en J.
Hiemstra) en Vereniging Stadswerk (P. Bliek). De Vereniging Stadswerk is bereid gevonden om de extra
kosten ten gevolge van de begeleiding door HAS-Kennistransfer op zich te nemen. Het project is op 3 juli
afgerond met een presentatie van de resultaten tijdens een bijeenkomst in Lisse waarbij ook een aantal
leden van de BegCie van het GWO-laanbomen aanwezig waren. Op basis van het door de studenten
opgestelde rapport is door hen een brochure over bomensubstraten en het gebruik daarvan
samengesteld die Stadswerk zal verspreiden naar haar leden. Aan het drukklaar maken wordt
momenteel nog door Stadswerk gewerkt. De brochure zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2009
uitkomen.
Internationalisering
•

Tijdens het v International Symposium on woody ornamentals of the temperate zone van 26-30
mei in Pruhonice, Tsjechië is het project gepresenteerd via een poster en een abstract in de

•

Regelmatig is er via e-mail contact geweest met verschillende leden van de GALK in Duitsland.

symposium proceedings.
Dit leverde o.a. nuttige informatie over zaken als bastscheuren in laanbomen, het oprukken van
Massaria in plataan, fijn stof en bomen, en de Duitse inzichten m.b.t. het effect van
klimaatverandering op het gebruik van stadsbomen.
•

Via de correspondentie met GALK leden bleek dat er (op beperkte schaal) ook GWO-onderzoek
wordt gedaan door de steden Basel en Wenen. Contact met de betreffende beheerders is
gelegd.

•

Op de GALK-bijeenkomst in oktober bleek dat ook in Denemarken een begin is gemaakt met
gebruikswaardeonderzoek aan laanbomen. Verder bleek dat er in Duitsland al veel onderzoek is
gedaan naar het optreden van bastscheuren en het voorkomen daarvan. Binnen het
Arbeitskreis Stadtbäume van GALK bleek ook een (beperkte) inventarisatie gedaan naar het
optreden van onverenigbaarheid bij straatbomen. Gegevens hierover en over het bastscheuren
onderzoek in Duitsland zijn uitgewisseld.

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•
Waarnemingen proefbeplantingen volgens planning
•

Verdere verwerking waarnemingsgegevens oudste proefbeplantingen

•
•

Sterke uitbreiding van aanvullende waarnemingen aan oudere beplantingen
Thema "Bomenzand" afgerond

•

Technische achtergrond Website vernieuwd

•

Concepten eerste 10 boombeschrijvingen
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Rapportage t.b.v. BegCie en PT
Onderhoud Website www.laanbomen.nl
Diverse lezingen (zie boven)
Info t.b.v. Boom van het jaar poster 2009 (i.s.m. PPH)
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Het project verloopt volgens plan.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode (zie werkplan 2009 voor details):
Groei en ontwikkeling van het reeds geplante sortiment:
Voortzetten waarnemingen oudere beplantingen.
Beoordelen proefbeplantingen in gemeenten volgens planning.
Voortzetten evaluatie van de tot nog toe verzamelde gegevens.
Voortzetten samenstellen soortbeschrijvingen.
Werkoverleg :
Intern PPO voor afstemming werkzaamheden.
Regelmatig: 3 uitvoerende partijen voor afstemming.
Maart + Augustus: overleg BegCie.
Overleg met PPH over poster boom van het jaar 2010 en 2011.
Schrijven vakbladartikelen:
2 sortimentsartikelen
artikel over stand van zaken in het project (focus op vernieuwde website)
publicatie artikel overthema Bomenzand
(NB: Getracht zal worden om niet alleen in De Boomkwekerij maar ook via vakbladen voor
beheerders (bijv. Groen) meer bekendheid aan het project te geven.)
Thema's Bomensubstraat en Klimaatverandering en straatbomen:
Afronden brochure Bomensubstraten t.b.v. gemeenten (i.s.m. Stadswerk)
Werk prof. Roloff en andere Europese onderzoekers samenvatten
Student zoeken om consequenties voor gebruik straatbomen in Nederland uit te werken
Versterken contacten met gebruikers:
Website up to date houden.
Website verder uitbreiden.
•
Toevoegen gegevens cultuurwaarde onderzoek
•
Interactief maken: mogelijkheid tot vragen aan en respons van gebruikers
Contact met deelnemende gemeenten verbeteren.
•

Info in infoblad GNL-Stadswerk.

Internationalisering Gebruikswaarde Onderzoek Laanbomen.
Voortzetten internationaal presenteren van het project i.s.m. PPH.
Uitwisseling informatie en resultaten met GALK.
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

5-12-2008

2. Projecttitel:

Beheersing meikeverengerling, fase 2

3. Projectnummer PT:

12546.02

4. Intern projectnummer: 32 340259 00
5. Projectleider:
Adres:
Tel:
Fax:
Email:

Ivonne Elberse
Postbus 85, 2160 AB Lisse
0252-462134
0252 -462100
ivonne.elberse@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

diverse boomkwekerijgewassen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-01-2007 - 30-11-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het toetsen van bestrijdingsmiddelen en het ontwikkelen van een bestrijdingsmethode om problemen
met meikeverengerlingen te beheersen. Onderdeel van dit project is ook het ontwikkelen van een
apparaat om de gevonden bestrijdingsmiddelen diep genoeg in de grond te brengen om de engerlingen
ook te bereiken.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-12-2007 ~ 30-11-2008
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10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
In overleg met de begeleidingscommissie zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
ï.

De meikevervlucht is op 5 kwekerijen, op in totaal 6 percelen met een zgn. bouwlampval gevolgd.

2.

Er zijn waarnemingen gedaan in een veldproef om de duurwerking van middelen te bepalen. Deze
proef is in 2007 aangelegd, waarbij een plantgatbehandeling is uitgevoerd met middel A, B, C, E en
BIO1020 bij het aanplanten van Fagus. In juli en september 2008 zijn waarnemingen gedaan,
waarbij boompjes werden opgegraven en de engerlingen in een ruim gat daar onder werden
geteld. Tevens werd vraatschade aan de wortels beoordeeld en werden de levende planten geteld.

3.

Er zijn twee nieuwe veldproeven aangelegd. Ook hier werden middelen getest door een
plantgatbehandeling bij de aanplant van Fagus. Hier werden de volgende behandelingen getest*:
onbehandeld, middel B, C, BIO 1020, aaltjesmix Steinernemafeltiae + Heterorhabditis
bacteriophora, combinatie van deze aaltjesmix met BIO1020 en kalkstikstof. De codering van de
middelen was in 2006,2007 en 2008 gelijk. In één van beide proeven is gewerkt met een
natuurlijke besmetting en in de andere was ook een natuurlijke besmetting, maar zijn bovendien
engerlingen toegevoegd, die elders verzameld zijn.

4.

Er is samengewerkt met Plant Research International. PRI heeft biologische bestrijders getest in
het laboratorium. Ook heeft PRI laboratoriumproeven uitgevoerd waarin diverse kruidachtige
planten en houtige gewassen getest zijn op lokkende of afwerende werking. Verder heeft PRI een
veldproef ingezet, met een plant, die in het laboratorium een afwerende werking had tegen
engerlingen.

5.

Er is contact onderhouden met WUR Glastuinbouw over hun onderzoek naar bestrijding van de
engerlingen van de roestbruine bladsprietkever.

6.

Het project wordt uitgevoerd door een projectteam bestaande uit Ivonne Elberse (PPO), Silvia
Hellingman (Biocontrole Hellingman), Henk Vlug (Insect Consultancy) en Jan van Lavieren
(Treeconsult), onder leiding van PPO.

* Het toelatingsperspectief van de geteste middelen is weergegeven in de rapportage Middelen van 9-72008, die als bijlage bij deze tussenrapportage wordt gevoegd.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

De grote piek van de meikevervlucht was in de eerste twee weken van mei. Daarna werden
er tot eind mei nog lage aantallen kevers gevangen. Het totale aantal gevangen kevers per
val varieerde van 22 tot 1882.

2.

Er kunnen nog geen conclusies getrokken worden uit de proef over duurwerking. Hiervoor is
nog een statistische analyse nodig. Vooral van BIO1020 was een duurwerking verwacht
omdat die schimmel tijd nodig heeft om zich te vestigen. Voor die duurwerking van BIOio20
zijn in ieder geval geen aanwijzingen gevonden.

3.

In de nieuwe proefvelden waren veel engerlingen aanwezig. Er is nog geen statistische
analyse van de resultaten uitgevoerd, maar uit de tellingen van beide proeven blijkt op het
eerste gezicht een duidelijke werking van middel B: er overleefden meer planten dan bij de
onbehandelde controle en er was minder vraatschade. Toch was ook bij middel B de
vraatschade aan de wortels aan het eind van het jaar erg hoog. De werking bij een
eenmalige behandeling in het plantgat was dus niet voldoende voor de teelt, die doorgaans
driejaar duurt. Er werd geen effect van de middelen gevonden op het aantal engerlingen,
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maar het middel lijkt wel een bescherming aan de wortels te bieden. De extreme
wortelvraat die later toch nog optrad, heeft mogelijk te maken met de zware aantasting, of
een korte werkingsduur van het middel. Hierover zal met de fabrikant overlegd worden.
Tweede of derde stadium engerlingen kunnen in korte tijd de betrekkelijk kleine
plant/wortel opvreten. De andere behandelingen (middel C, BI01020, aaltjesmix
Steinernemafeltiae + Heterorhabditis bacteriophora, combinatie van deze aaltjesmix met
BIO1020 en kalkstikstof) leken op het eerste gezicht geen werking te hebben.
4.

In de labproeven van PRI werden twee biologische bestrijders gevonden die effectief waren.
In het lab werden engerling-afstotende en aantrekkelijke kruidachtige planten gevonden.
De houtige gewassen bleken veelal niet specifiek aantrekkelijk te zijn (beuk) en sommige
zelfs relatief onaantrekkelijk (taxus, amerikaanse eik). Dit biedt in theorie perspectieven om
met bepaalde kruiden de engerlingen weg te lokken bij de geteste boomkwekerijgewassen.

5.

WUR Glastuinbouw vond een dodende werking van middel B tegen de roestbruine
bladsprietkever in het laboratorium en in het veld.

6.

Het projectteam heeft twee bijeenkomsten gehad om het verloop van het onderzoek te
bespreken en de werkzaamheden af te stemmen. Daarnaast is er regelmatig bilateraal
contact geweest.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Op 17 december 2007 is een lezing gegeven voor de begeleidingscommissie over de resultaten van 2007
en de plannen van 2008.
Gedurende de proeven is vijf maal een fax verstuurd naar de studieclub Vollegrondsteelt Oost-Nederland
(= begeleidingscommissie) om deze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Er is een stukje aangeleverd voor de nieuwsbrief siergewassen van januari 2008.
Op 29 juli is een excursie naar twee van de drie proefvelden gehouden. Er was een goede opkomst van
leden van de begeleidingscommissie.
Op 22 december 2008 zal een lezing gegeven worden voor de begeleidingscommissie over de resultaten
van 2008 en de plannen voor 2009.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De plannen voor 2007 waren:
1.

Het volgen van de meikevervlucht met bouwlampvallen. Dit is gebeurd.

2.

Het herhalen van de middelenproeven in het laboratorium en op het veld. Dit is gebeurd. Er was
één veldproef in 2007 en er is al een proefveld aangelegd en behandeld met de middelen voor
2008.

3.

Het doen van waarnemingen in veldproeven van 2006, om de duurwerking te bepalen. Dit is in
één van de drie veldproeven gebeurd.
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4.

Het testen van de schimmel Metarhizium anisopliae (BIO1020), een nieuw insectenparasitair
aaltje en andere chemische en/of biologische middelen in het lab en op het veld. Dit is gebeurd.
Het insectenparastaire aaltje is alleen in het lab getest, omdat er nog niet veel bekend is van dit
aaltje.

5.

Aansluiting zoeken bij initiatieven in andere sectoren, alsmede in Duitsland. Dit is gebeurd. Er is
samengewerkt met Plant Research international (en via hen met de Universiteit van Berlijn) aan
de interacties van engerlingen met hun waardplanten en hun natuurlijke vijanden. Tevens is
contact onderhouden met WUR Glastuinbouw over hun onderzoek naar bestrijding van de
engerlingen van de roestbruine bladsprietkever. De nieuwe insectenparasitaire nematode is
verkregen van het Duitse bedrijf E-nema en in overleg met hen getest.

Na overleg met de begeleidingscommissie waren de plannen voor 2008:
1.

De kevervlucht op boomkwekerijen wordt weer gevolgd met bouwlampvallen. Dit is gebeurd.

2.

De volgende middelen worden getest: middel B, C, aaltjesmix, BIO1020, aaltjesmix +
BIO1020, kalkstikstof en blanco. Dit is gebeurd.

3.

In 2008 zal niet worden gewerkt aan: een proefje met een afwerende plant (eerst volledige
resultaten PRI afwachten), ontwikkelen van een apparaat om middelen bij de engerlingen te
brengen (er moet eerst een goedwerkend middel zijn) en biologische grondontsmetting (een
teler had geen goede ervaring met de teelt en onderwerken van Soedangras). Er is toch wel
een bijdrage geleverd aan de veldproef van PRI met een mogelijk afwerende plant, door te
helpen met het zoeken van proefvelden en het regelen van de aan te planten boompjes.

4.
5.

Plan van aanpak onder de leden laten rouleren of verspreiden. Het plan van aanpak is
uitgebreid besproken met de voorzitter en de secretaris van de studieclub.
Betrokkenheid van beide kanten groot houden door middel van faxberichten, mailings,
bijeenkomsten. Er komt in de zomer een excursie naar de proeven. Dit is gebeurd.

14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
In het projectvoorstel waren geen go/no-go momenten opgenomen. Het PT heeft bij toekenning van het
project go/no-go momenten ingesteld eind 2007 en eind 2008, zonder hierbij specifieke criteria te
noemen voor een go.
De problemen met meikeverengerlingen zijn nog steeds erg groot. Er zijn in 2008 weer veel meikevers
gevangen en in de proefvelden was het aantal engerlingen ook erg hoog. Er zijn perspectieven voor
verder onderzoek. Uit de veldproeven van 2008 bleek namelijk een duidelijke werking van het chemische
middel B: er was minder vraatschade aan de wortels en meer overleving van de aangeplante beuken.
Deze resultaten passen bij de eerdere resultaten van dit project, want ook in laboratoriumproeven van
2006 en in een veldproef van 2007 werd een werking van middel B gevonden. WUR Glastuinbouw vond
in 2007 ook een werking van middel B tegen de engerlingen van de roestbruine bladsprietkever.
Bij de zware infectiedruk in 2008 was de werking van middel B niet voldoende om bij een eenmalige
plantgatbehandeling het hele jaar voldoende bescherming te bieden. Het is dus van belang om nu verder
te werken aan een bestrijdingsstrategie met middel B als basis.
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15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Het projectteam heeft de volgende plannen voor 2009:
1.

Het volgen van de meikevervlucht met bouwlampvallen.

2.

Het uitvoeren van veldproeven waarin een plantgatbehandeling met middel B, in combinatie
met behandeling met diverse middelen later in de teelt, zal worden getest.

3.

PRI wil de biologische bestrijders die in het lab effectief bleken, in het veld testen. Verder gaan
zij in het veld testen of onderzaai van afwerende planten de engerlingen kan wegjagen van een
boomkwekerijgewas. Hiervoor zijn in 2008 al proeven aangelegd bij kwekers in Nederland en er
zijn plannen om dergelijke proeven ook in Polen en Zwitserland te gaan doen.

Deze plannen zullen in de bijeenkomst van 22 december a.s. besproken worden met de
begeleidingscommissie.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

12 december 2008

2. Projecttitel:

Herbicidenonderzoek

3. Projectnummer PT:

12870

4. Intern projectnummer: 32 340 314 00
5. Projectleider:

Fons van Kuik

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252 462145

Fax:

0252462100
fons.vankuik@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Boomkwekerijgewassen incl. vaste planten

7. Oorspronkelijke Looptijd project:
8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Onderzoek naar het effect van verschillende toegelaten herbiciden in andere sectoren (bijv. akkerbouw)
op boomkwekerijgewassen. Het uiteindelijke doel is om in samenwerking met de
gewasbeschermingsmiddelenindustrie toelatingen aan te vragen voorde boomteelt en/of vaste planten
teelt, eventueel via Fonds Kleine Toepassingen.
Het onderzoek wordt opgezet volgens de richtlijnen van toelatingsonderzoek, zodat de resultaten
gebruikt kunnen worden bij een toelatingsaanvraag.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-1-2008 t/m 31-12-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Screeningsonderzoek herbiciden in 7 gewasgroepen op verschillende locaties en grondsoorten.

•

Er zijn in totaal 38 proeven uitgevoerd

•

Een toelatingsonderzoek in buxus is uitgevoerd, na overleg met de toelatingshouder.

•

de resultaten van de proeven zijn gecommuniceerd met het vak tijdens diverse bijeenkomsten

n. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Voor vele herbiciden is door het screeningsonderzoek een beeld ontstaan van de geschiktheid

•

voor boomkwekerijgewassen.
in dit onderzoek werd van het nieuwe toegelaten middel Basta in de teelt van vruchtbomen
weinig of geen schade gezien. Toch is Basta in het vak onderwerp van discussie. In sommige
teelten is schade gerapporteerd. Verder onderzoek zal moeten achterhalen wat de reden is van
de wisselende ervaringen.
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Het project en de bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de volgende bijeenkomsten met kwekers:
•

19 maart, Telen met Toekomst-bijeenkomst Laan- en Vruchtbomen, Randwijk

•

18 juni, Telen met Toekomstbijeenkomst Vruchtbomen, Uden

•

11 september, Bijeenkomst Duurzame onkruidbestrijding, Opheusden

•

18 september, Bijeenkomst Duurzame onkruidbestrijding, Berkel

•

15 oktober, Telen met Toekomst-bijeenkomst vaste planten, Hillegom

•

6 november, Gewasbeschermingsdag, Boskoop
Intern PPO verslag van uitgevoerde proeven

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Wegens het plotselinge wegvallen van paraquat en de acute problemen en vragen uit de praktijk zijn
meer screeningsproeven uitgevoerd dan oorspronkelijk was gepland. Dit is in overleg met het PT
gebeurd.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan,
nvt
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•

Voortzetting toelatingsonderzoek.

•

Overleg resultaten met fabrikanten en middelencoördinator om te komen tot toelatingstraject
voor deze herbiciden.

•
•

Onderzoek naar juiste toepassing in het teeltsysteem
kennisoverdracht.

Onderstaande activiteiten worden eerst uitgewerkt in overleg met de begeleidingscommissie.
•

screeningsonderzoek in de gewasgroep vaste planten in de vollegrond

•

toelatingsonderzoek met middelen die door de fabrikanten worden ondersteund, in diverse

•
•

middelenonderzoek om rogge als wintertussengewas in de vruchtbomenteelt dood te spuiten
aandacht voor bodemherbiciden, o.a. Sultan (metazachloor)

gewasgroepen

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Zoals boven genoemd, is er een tekort in het budget ontstaan. Begin 2009 wordt met het PT overlegd
hoe dit tekort kan worden opgelost.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

5-12-2008

2. Projecttitel:

Vervolg middelenonderzoek tegen taxuskever

3. Projectnummer PT:

11924.02

4. Intern projectnummer: 32 340408 00
5. Projectleider:

Ivonne Elberse,

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462134

Fax:

0252-462100
ivonne.elberse@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Diverse boomkwekerijgewassen en vaste planten

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-01-2007 - 01-02-2010

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het vinden van geschikte bestaande of nieuwe gewasbeschermingsmiddelen tegen de volwassen
taxuskever. De eerste aandacht gaat uit naar selectieve middelen die kunnen worden ingezet in de
geïntegreerde gewasbescherming. Echter, ook effectieve breedwerkende insecticiden zijn interessant,
wanneer ze kunnen worden toegepast in een selectieve bestrijdingsmethode (lokval).
Zowel chemische als biologische middelen worden gescreend. Alleen middelen, met reële mogelijkheden
voor toelating op korte termijn worden getoetst. Hiervoor is nodig dat de toelatingshouder/ leverancier
of een andere relevante partijen zich hiervoor ook inzetten.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door PPO en DLV.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-3-2008 - 30-11-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

Op het voormalige terrein van PPO in Boskoop werd een veldproef uitgevoerd om een aantal
middelen (Onbehandeld, C, O en Steward) te testen. In deze proef werd een standaard aantal
kevers per veldje ingebracht. Doordat barrières waren aangelegd konden kevers zich niet van
het ene naar het andere veldje verplaatsen. Het was de verwachting dat op deze manier de
werking van de middelen beter bepaald zou kunnen worden. De benodigde kevers werden
verzameld op kwekerijen.

2.

Op een kwekerij in Brabant werd een veldproef uitgevoerd. Hier werden middel C en Steward

3.

getest om te zien of de goede resultaten uit eerdere proeven bevestigd zouden worden.
Bij een kweker in de regio Boskoop-Hazerswoude is een demo uitgevoerd met middel C. Een stuk
met Thuja en Taxus, ter grootte van 3000 m werd hiervoor eens per twee weken bespoten door
een loonwerker. In totaal werden vier bespuitingen uitgevoerd tussen half juni en eind
augustus.

De geteste middelen zijn gekozen wegens goede resultaten in het voorgaande onderzoek. Ze zijn al
toegelaten (Steward), of hebben volgens de fabrikant een reële kans op toelating in de toekomst (zie
rapport "middelenonderzoek" van 10-7-2008, dat als bijlage zal worden meegestuurd).
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

Proef Boskoop: Er werden dertig kevers per veldje ingebracht. Voorafgaand aan de eerste
bespuiting werd een nultelling uitgevoerd en toen werden er slechts weinig kevers
teruggevonden in de veldjes (in de hele proef gemiddeld 3,5 per veldje). Na de bespuitingen
werden in alle veldjes, ook de onbehandelde, zeer weinig kevers aangetroffen. Na de eerste
bespuiting werden in de onbehandelde veldjes gemiddeld 1,8 kevers aangetroffen en na de
tweede bespuiting 0,8. Op het eerste gezicht lijken middel C en Steward een werking te hebben,
maar er moet nog een statistische analyse worden uitgevoerd, voordat uit deze proef conclusies
kunnen worden getrokken. Middel O lijkt geen werking te hebben. Waarom er zo weinig kevers
werden teruggevonden is onduidelijk. De ervaring in 2007 met deze manier van waarnemen in
gescheiden veldjes was dat de kevers wel werden teruggevonden. Bij de larventelling op 6
november werden er in totaal in de onbehandelde veldjes slechts 11 larven aangetroffen in 15
planten (drie planten per veldje). Vanwege die lage aantallen is toen besloten om de telling niet
af te maken.

2.

Proef Brabant: Het aantal kevers per veldje was redelijk. Uit de tellingen lijken middel C en
Steward op het eerste gezicht een werking te hebben, maar om hier zeker over te kunnen zijn,
moet er nog een statistische analyse worden uitgevoerd.

3.

Demo Hazerswoude: In de Thuja was het aantal kevers aan het begin van de proef redelijk en in
de Taxus zaten geen taxuskevers, maar daar werden ze wel verwacht. Na een maand werden er
nagenoeg geen kevers meer aangetroffen in de Thuja. In de Taxus werden het hele seizoen geen
taxuskevers aangetroffen. Bij de oogst heeft de kweker in de Thuja geen larven aangetroffen en
in de Taxus enkele (slechts 4 of 5 in de hele partij). De kweker was tevreden met dit resultaat.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
De resultaten zijn aangeleverd voor het volgende artikel:
Wijchman, G. (2008) Taxuskever bezorgt kwekers spannend jaar, De Boomkwekerij 12:10-12
Open dag voor PPO- en DLV-proeven op het voormalige PPO-terrein in Boskoop, op 12 september. Nico
Dolmans gaf een toelichting op de taxuskeverproef. Ongeveer 80 deelnemers (telers en intermediairs)
Fons van Kuik heeft op 7 februari 2008 de resultaten van 2007 gepresenteerd in de Werkgroep
Toelatingen. Op 3 april 2008 heeft hij in deze groep de proefopzet van 2008 besproken.
Informatie werd verspreid via de faxservice van DLV: ongeveer 200 deelnemers
DLV heeft dit project besproken tijdens bijeenkomsten voor verlenging spuitlicentie (zomer en najaar
2008): ongeveer 225 deelnemers
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
2007:
Alle proeven zijn volgens plan uitgevoerd.
Eind 2007 was een vakbladartikel gepland. Dit is nog niet geschreven, maar de resultaten van 2007
zullen in maart in "De boomkwekerij" verschijnen.

Tussentijdse rapportage 32 340408 00 dec 2008.doc /19-02-09

Bladzijde

3 / 3

2008:
Alle proeven zijn volgens plan uitgevoerd
De resultaten van 2007 zijn inderdaad in maart in "De Boomkwekerij"verschenen. Dit is gebeurd in een
artikel van Guus Wijchman. We vonden het waardevoller om samen één artikel te schrijven dan twee
aparte artikelen vlak na elkaar. Dit geeft voor telers ook een vollediger beeld.

14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
In het projectvoorstel is geen go / no-go moment opgenomen. Het PT heeft bepaald dat er eind 2008 een
go / no-go moment zou zijn. Het PT heeft hierbij geen specifieke criteria voor een go genoemd.
Er zijn goede perspectieven. Middel C heeft al in een aantal onderzoeken een werking vertoond tegen
taxuskevers. Het is belangrijk dat dit middel in de praktijk gedemonstreerd wordt en dat er verder
gewerkt gaat worden aan toelating van dit middel in de boomkwekerij. De NBvB zet zich in vooreen
toelating van middel C. Steward gaf in 2007 een werking in veldproeven. De resultaten van dit jaar
vertonen dezelfde tendens. Of dit ook statistisch betrouwbaar is, moet nog blijken. Het is goed om
Steward nog een jaar te testen in het veld. Dan kan duidelijk worden of dit resultaat consistent is over de
jaren.
Bovendien zijn er weer enkele nieuwe middelen, die mogelijk een effect hebben tegen de taxuskever.
Met het oog op de toekomst is het belangrijk om deze te screenen in een laboratoriumproef.

15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
1.

Veldproef op proeftuin of bij een boomkweker

2.

Demo's met middel C op kwekerijen

3.

Laboratoriumscreening van enkele nieuwe middelen

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator tJb.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

12 december 2008

2. Projecttitel:

Taksterfte in Buxus, (vervolg)

3. Projectnummer PT:

12 547

4. Intern projectnummer: 32 340 558 00
5. Projectleider:

Fons van Kuik

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252- 462145
0252 -462100
Fons.vankuik@wur.nl

Fax:
Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Buxus

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-11-2007 t/m 31-12-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het project heeft de volgende 4 doelstellingen:
1. Bestudering van de epidemiologie (overleving en verspreiding) van de schimmel met als
doel om de juiste maatregelen te treffen, zowel preventief als curatief. Dit om de
2.

infectiedruk zo laag mogelijk te houden.
Het ontwikkelen van een effectieve bestrijdingsstrategie. Essentieel hierin is een juiste
afwisselingschema van de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen.

3.

Het bepalen van de relatieve gevoeligheid voor de taksterfte van het Buxussortiment.
Wanneer er grote verschillen worden gevonden, dan kan gekozen worden voor het
telen van buxussoorten die minder gevoelig zijn.

4.

Het bepalen of er een relatie is tussen hoge mestgiften en snelle groei van
Buxusplanten en de mate van aantasting en verspreiding van taksterfte.

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-11-2007- S1"12"200^

Afdeling Beleid &t Onderzoek, Postbus 280,2700 AG Zoetermeer, tel 079 3470609, fax 079 3470800,
Email projectenPT@tuinbouw.nl www.tuinbouw.nl

Bladzijde

2 / 3

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Alle proeven zijn samen met medeprojectuitvoerder DLV Boomteelt uitgevoerd.

•

In een laboratorium en kasproef is de proef herhaald waarbij de relatieve gevoeligheid van
diverse soorten en cultivars van Buxus voor Cylindrocladium buxicola is bepaald.

•

In 2008 is een screeningsonderzoek uitgevoerd met "nieuwe" middelen en bestaande
fungiciden op het proefveld Rijneveld in Boskoop.

•

6 isolaten, afkomstig uit verschillende plekken in Nederland van C. buxicola zijn verzameld en
voor verder onderzoek doorgegeven aan het Centraal Bureau voor Schimmelcultures. Mbvvan
moleculaire DNA-onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de fylogenie van de schimmel.
Resultaten van dit onderzoek kan mogelijk van belang zijn voor de bestrijdingstrategie.

•

De begeleidingscommissie is in 2008 drie maal bijeen geweest.

•

In september 2008 is contact gelegd met Kurt Heungens van het Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Plant-Gewasbescherming, Merelbeke. Zijn onderzoeksgroep
heeft samen met Filip Rijs van PCS Destelbergen en Frans Goossens van overheid Landbouw en
Visserij een projectvoorstel geschreven, dat als het wordt goedgekeurd in de tweede helft van
2009 van start zal gaan. Afgesproken is dat dan eerst contact met ons wordt opgenomen om de
activiteiten verder op elkaar af te stemmen.

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

De temperatuurafhankelijkheid van verschillende isolaten van C. buxicola is bepaald.

•

Overzicht van de gevoeligheid van een deel van het Buxussortiment voor Cylindrocladium

•

Er is een overzicht verkregen van de effectiviteit van diverse gewasbeschermingsmiddelen

buxicola.
tegen taksterfte in Buxus. De middelen zwavel, Enzicur lieten geen werking zien. De
standaardmiddelen 'Daconil + Ortiva', 'Topsin M + Daconil' en Mirage Plus hadden een goede
werking. Toevoeging van de hechter Bond aan Mirage Plus gaf geen verbeterde bestrijding. Drie
experimentele middelen lieten ook een werking zien. Vanuit resistentiemanagement is het
belangrijk dat de geschikte middelen afwisselend in een spuitschema worden opgenomen.
•
•

Een bestrijdingstrategie advies voor taksterfte in Buxus, veroorzaakt door Cylindrocladium
buxicola is ontwikkeld.
Er is een proef uitgevoerd om een eventuele relatie tussen bemesting en aantasting aan te
tonen. In de proef waren 3 behandelingen aangelegd, met trappen van extra kalium. Er werden
geen verschillen gevonden in aantasting. Alle behandelingen waren zwaar aangetast.

•

Een PCR detectiemethode is ontwikkeld en kan worden gevalideerd

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Intern verslag: Gevoeligheid van Buxussortiment voor Cylindrocladium buxicola 2de proef.

•

Presentatie van Buxusonderzoek op de bijeenkomst van de werkgroep 'Cylindrocladium
buxicola in Buxus', 15 oktober 2008

•

Poster voor de gewasbeschermingsdag KNPV maart 2008 "Cylindrocladium buxicola detection
with PCR techniques". Khahn et al.

•

Intern PPO verslag Onderzoek Buxustaksterfte 2008.

•

16 december Bijeenkomst voor Buxustelers, georganiseerd door DLV. Onderdeel is het
Cylindrodadium-onderzoek.
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13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De warmwaterbehandeling om buxusstek te ontsmetten is niet uitgevoerd en wordt naar voorjaar
2009 verplaatst Ook het testen van watermonsters op aanwezigheid van de Buxusschimmel is
verplaatst naar 2009.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
nvt
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•

Bestudering epidemiologie van de schimmel, lab en kasproeven.

•

Onderzoek naar een mogelijk ontsmettend effect van warmwaterbehandeling op door C.
buxicola aangetast buxusstek

•

Onderzoek naar de mogelijkheid om de schimmel in o.a. watermonsters te kunnen aantonen

•

In 2009 worden demo's aangelegd met spuitschema's. In een spuitschema moet rekening
gehouden worden met het startmoment, afwisseling en moment van stoppen.

•

op 14 januari 2009 komt de begeleidingscommissie bijeen en worden de plannen voor 2009
besproken. De volgend proeven worden overwogen:
o
afgevallen blad en snoeiresten verwijderen, ontsmetten of sneller laten verteren
o
afbranden aangetaste planten bijv. met Reglone om verdere verspreiding te voorkomen
o
afdekken van grond tegen opspattende regendruppels

•

de onderzoekresultaten worden gepresenteerd op de open middag van proeftuin Boskoop.

•

Contact leggen met de Belgische onderzoeksgroepen die ook met Buxusonderzoek bezig zijn om
gemaakte afspraken uit te voeren.

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

30 november 2008

2. Projecttitel:

HVX verspreiding via spoelen

3. Projectnummer PT:

12051

4. Intern projectnummer: 32 340576 00
5. Projectleider:

Maarten de Koek

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462148

Fax:

0252-46100
Maarten.dekock@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Hosta

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01 januari 2008 tot en met 1 april 2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Onderdeel i: Vaststellen van de risico's van HVX-overdracht via spoelwater.
Onderdeel 2: Vaststellen hoe snel HVX zich verspreidt via contactoverdracht binnen een partij
tijdens het spoelen en gedurende de bewaarperiode daarna.
Onderdeel 3: Ontwikkelen van een gevoelige toetsmethode om HVX in water aan te tonen.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1 januari 2008 tot en met 15 november 2008
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10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Ter voorbereiding op de uitvoering van de virusoverdrachtexperimenten zijn virusvrije partijen Hosta
aangekocht en met ELISA gecontroleerd op de afwezigheid van virus.
Onderdeel 1: Vaststellen van de risico's van HVX-overdracht via spoelwater
In dit onderdeel zijn gezonde planten van cultivars Sum and Substance en Gold Standard bij een relatief
hoge en een normale spoeldruk voor exportschoon-spoelen gespoeld (relatief hoge waterdruk: ± 6 bar;
normale waterdruk: ± 3 bar). De planten zijn gespoeld met verschillende concentraties HVX in het
spoelwater: weinig HVX dat alleen PCR-aantoonbaar was, en relatief hoge concentratie HVX dat zowel
met PCR als ELISA aantoonbaar was (zie hiervoor ook onderdeel 3). Een hoge HVX concentratie werd
artificieel veroorzaakt door plantensap van viruszieke Hosta planten te mengen met het spoelwater.
In totaal zijn er acht verschillende behandelingen uitgevoerd met variaties in cultivar (2), spoeldruk (2) en
HVX concentratie in spoelwater (2). Elke behandeling is in drievoud uitgevoerd met per behandeling 80
planten. Na het spoelen zijn de planten in het voorjaar geplant. In augustus en september zijn de
bladeren van de planten getoetst op de aanwezigheid van HVX.
Onderdeel 2: HVX-overdracht binnen een partij tijdens het spoelen
Om het risico op HVX-overdracht door plantcontact tijdens het spoelen te bestuderen, zijn voorafgaand
aan het spoelen 150 virusvrije planten vermengd met 5% zieke planten. Bij één partij worden na het
spoelen direct de zieke planten verwijderd, bij de tweede partij worden 1 maand na spoelen de zieke
planten verwijderd en bij een derde partij worden de zieke planten 2 maanden na spoelen (= vlak voor
planten) verwijderd. Ter controle zijn voor-, tijdens- en na het spoelen telkens 150 planten met 0% ziek
gespoeld om na te gaan of er nog additionele virusverspreiding vanuit het spoelwater plaats vond. Deze
proefis in drie herhalingen uitgevoerd. De planten zijn in het voorjaar opgeplant op het veld en in de
zomer 2008 getoetst om vast te stellen wat het percentage virusziek is.
Onderdeel 3: Ontwikkelen van een gevoelige toetsmethode om HVX in water aan te tonen
Watermonsters uit de bovenstaande spoelproeven en watermonsters aangeleverd door telers en
spoelbedrijven zijn gebruikt voor het optimaliseren van een ELISA en PCR-toetsmethode voor het
aantonen van HVX in spoelwater. Met name voor de optimalisatie van de PCR-toetsmethode is
gevarieerd in manieren van het voorbewerken van het monster.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Algemeen:
•

De aangekochte virusvrije partijen Hosta waren (nagenoeg) virusvrij. De zieke partij Hosta die
nodig was voor het besmetten van het spoelwater (onderdeel 1) of het creëren van 5% ziek
(onderdeel 2) was ioo% ziek. Een goede start voor de spoelexperimenten van 2008.

•

De spoelwerkzaamheden zijn volgens planning en op een kwalitatief goede manier uitgevoerd.
De opplant van planten vertoonde geen bijzonderheden en de toetsingen zijn op het gewenste
tijdstip uitgevoerd.

•

Omdat in onderdeeli en 2 bijna 5500 ELISA datapunten zijn bepaald, gaat het in deze tussentijdse
rapportage te ver om de resultaten in detail te bespreken. Er wordt voor gekozen om in dit
document te concentreren op algemene conclusies. De resultaten worden uiteindelijk
gedetailleerd toegelicht in het eindrapport van dit project.
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Onderdeel i: Vaststellen van de risico's van HVX-overdracht via spoelwater.
In Tabeli staan de eerstejaars resultaten vermeld voor het vaststellen van de risico's van HVXoverdracht via spoelwater tijdens het spoelen.
Tabel i. Eerstejaars resultaten voor het vaststellen van de risico's van HVX-overdracht via spoelwater
tijdens het spoelen.
Spoelen

Besmettings
niveau

Waterdruk

Nee
(feb)

N.v.t.

N.v.t.

Nee
(aug)

N.v.t.

N.v.t.

Ja

Laag

2

Laag

Ja

Laag

2

Hoog

Ja

Hoog

3

Laag

Ja

Hoog

3

Hoog

% planten positief. Sum and Substance
drie
Gemiddeld
Standaard
deviatie
herhalinqen 1

0
0
0
0.0
5.2
0.0
16.0
9.0
0.0
0.0
11.5
0.0
4.0
4.9
6.4
6.6
20.5
5.2

0.0

0.0

1.7

3.0

8.3

8.0

3.8

6.7

5.1

1.2

10.8

8.5

% planten positief. Gold Standard
drie
Gemiddeld
Standaard
deviatie
herhalinqen 1
2.5
1.3
1.3
1.3
0.0
1.3
1.3
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.4
0.8
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.8
5.0
2.9
2.6
0.0
1.3
5.3
7.5
7.5
15.8

75-80 planten per herhaling
PCR-aantoonbaar
3 ELISA-aantoonbaar

2

Op basis van deze gegevens kan het volgende gesuggereerd of geconcludeerd worden:
ï.

Bij niet gespoelde planten blijft het viruspercentage laag. Er is dus geen virustoename tijdens de
bewaring op tijdens de teelt op het veld (was ook niet verwacht).

2.

Bij het cultivar Sum and Substance kan er aanzienlijke virusverspreiding plaats vinden
onafhankelijk van druk of virusconcentratie (virus toename van 10-20%).

3.

Er bij het cultivar Gold Standard is er een kans op virusverspreiding bij hoge druk. Het risico is
extra groot bij een hoge virusconcentratie in het spoelwater (toename van 15%).

4.

De suggesties bij #2 en #3 zijn gebaseerd op numerieke resultaten voor specifieke herhalingen.
Omdat er relatief grote variatie gevonden wordt binnen de herhalingen, zijn er geen significante
verschillen aan te wijzen tussen de verschillende behandelingen. Dit wordt mogelijk verklaard
door het feit dat conclusies worden getrokken op basis van eerstejaars resultaten. De ervaring uit
voorgaande jaren heeft geleerd dat er latente infecties aanwezig kunnen zijn waarbij er wel
virusinfectie heeft plaats gevonden, maar de concentratie virus te laag is voor detectie met ELISA.
Analyse van tweedejaars resultaten heeft in voorgaande jaren geleid tot duidelijkere verschillen
tussen behandelingen ten op zichten van analyse van eerstejaars resultaten.
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Onderdeel 2: HVX-overdracht binnen een partij tijdens het spoelen.
In Tabel 2 staan de eerstejaars resultaten vermeld voor het vaststellen van de risico's van HVXoverdracht binnen een partij door plantcontact tijdens het spoelen en tijdens de bewaring aansluitend
op het spoelen. Op basis van deze gegevens kan het volgende gesuggereerd of geconcludeerd worden-.
1.

Bij niet gespoelde planten blijft het viruspercentage laag. Er is dus geen virustoename tijdens de

2.

In deze proef is uitgegaan van schoon spoelwater; er is daarom geen virustoename bij het spoelen

bewaring of tijdens de teelt op het veld (was ook niet verwacht).
met uitsluitend virusvrije planten.
3.

Er wordt een significante virustoename gevonden bij het spoelen met 5% ziek. Er vindt dus
virusoverdracht plaats door plantcontact tussen virusvrije en viruszieke planten.

4.

Er vindt geen extra virusverspreiding plaats tijdens de bewaarperiode aansluitend op het spoelen.
De virusoverdracht door plant contact vindt dus plaats tijdens het spoelproces of kort daarna.

Net als bij onderdeel ï geldt dat analyse van tweedejaars resultaten wenselijk is om duidelijkere
verschillen tussen behandelingen zichtbaar te maken.
Tabel 2. Eerstejaars resultaten voor het vaststellen van de risico's van HVX-overdracht via plantcontact
tijdens het spoelen en tijdens de bewaring aansluitend op het spoelen.
Spoelen

Plantmateriaal gespoeld

Tijdstip van
verwijderen zieke
planten

Nee
Ja

Gezond

Ja

Gezond

+ 5% ziek

direct

Ja

Gezond

+ 5% ziek

1 maand na
spoelen

Ja

Gezond

+ 5% ziek

2 maanden na
spoelen

% planten HVX positief
drie
Gemiddelde
Standaard
herhalingen
deviatie
1.3
1,3
0
1.3
1.3
0.0
0.0
0.3
0.4
0.7
0.7
1.4
3.9
0.7
1.3

0.0
0.0
4.0
4.0
0.7

2.0

1.7

0.4

0.8

2.9

1.9

144-152 planten per herhaling

Onderdeel 1+2: Op basis van onderdeel 1 en 2 kan er geconcludeerd worden dat er zowel HVXverspreiding plaats vindt via spoelwater maar ook door plantcontact tijdens het spoelen.
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Onderdeel y. Ontwikkelen van een gevoelige toetsmethode om HVX in water aan te tonen
Watermonsters uit de bovenstaande spoelproeven en watermonsters aangeleverd door telers en
spoelbedrijven zijn gebruikt voor het optimaliseren van een ELISA en PCR-toetsmethode voor het
aantonen van HVX in spoelwater. Tevens is de HVX-Flashkit van Agdia getest voor het aantonen van
virus in spoelwater.
De lage concentratie virus in spoelwater vereist een concentratiestap door middel van centrifugeren
(29.000 rpm, 1.5 uur). Bij een relatief hoge virusconcentratie kan het virus met ELISA of met de HVXFlashkit worden aangetoond. Voordat een PCR-toets uitgevoerd kan worden op het geconcentreerde
spoelwater is een voorbewerkingstap nodig om het virus-RNA vrij te laten komen. Dit kan door middel
van opkoken of door een RNA zuivering met commercieel verkrijgbare reagentia.
In de meeste praktijkmonsters kon HVX met PCR worden aangetoond. Echter, door het ontbreken van
een interne controle en de kans op aanwezigheid van storende componenten is een kwantitatieve
uitslag niet mogelijk. De ELISA- en PCR-toets kwam tevens van pas bij de analyse van watermonsters
uit onderdelen 1 en 2.
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat zowel de ELISA-toets als de Flashkit een hoge
detectiegrens hebben (alleen hoge virusconcentraties in spoelwater worden gedetecteerd) en relatief
ongevoelig zijn voor plantenresten. De Agdia HVX-Flashkit heeft vergelijkbare eigenschappen als de
ELISA maar is goedkoper en sneller bij kleine aantallen monsters (typisch voor spoelwatermonsters).
De PCRmethode is minstens IOX gevoeliger dan de ELISA en detectie met de Flashkit. De PCR-toets is
echter kostbaar in vergelijking met de andere twee toetsmethoden. Dit wordt mede veroorzaakt door
de noodzakelijk RNA-extractie als extra voorbewerkingsstap. De PCR-methode is tevens gevoelig voor
plantenresten waar virus in aanwezig kan zijn. Als gevolg hiervan kunnen vals-positieve resultaten
worden verkregen terwijl er geen vrij virus in het water aanwezig is.
Het is niet mogelijk om de kwantitatieve uitslag van de ELISA of de PCR te correleren aan een bepaalde
mate van risico voor virusoverdracht. Dit is van vele factoren afhankelijk. Daarom wordt er
gesuggereerd dat de ELISA- of PCR-toets in de praktijk slechts een informatief karakter kan hebben.
Bovenstaande resultaten, en een toelichting op de resultaten uit project 3234036600 (HVX project
2006-2008) zijn op 3 november j.l. gepresenteerd aan de Werkgroep HVX. Het lijkt er nu op dat tijdens
de teelt van Hosta het risico op HVX-verspreiding het grootst is tijdens het spoelproces. Er is
voorgesteld een aantal grote Hosta-telers bij een te roepen om de virusverspreiding tijdens het
spoelproces gezamenlijk aan te gaan pakken. Het is de bedoeling dat deze taskforce in samenwerking
met PPO-BBF passende maatregelen gaat definiëren om HVX-verspreiding tijdens het spoelen in te
perken. Het is een doelstelling dat deze maatregelen door de betrokken telers onder
praktijkomstandigheden worden uitgevoerd om de effectiviteit direct in de praktijk te toetsen.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Er zijn in dit eerste jaar van dit project geen producten opgeleverd. Er wordt momenteel gewerkt aan een
update van de factsheet.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Er kan gemeld worden dat het beschreven plan van aanpak volgens het projectvoorstel is uitgevoerd. Er
zijn tot op heden geen bijzonderheden of afwijkingen te melden of voorzien.
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14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
Niet van toepassing.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•

Schrijven van projectrapportage.

•

Aanpassing van de Factsheet HVX.

•
•

Diverse communicatieactiviteiten waaronder vakbladartikel in De Boomkwekerij.
Adviserende rol in de taskforce groep.

•

Financieringsaanvraag voor tweede toetsjaar voor onderdeel 1 en 2.

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Er zijn geen belangrijke wijzingingen in de uitvoering van het project.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

2i november 2008

2. Projecttitel:

Bestrijding Black Mold in de rozenteelt

3. Projectnummer PT:

13086.02

4. Intern projectnummer: 32 340 703 00
5. Projectleider:

Roselinde Duyvesteijn / Rik de Werd

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252 462118

Fax:

0525 462100
Roselinde. Duyvesteijn@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Rozen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

15 april 20081/m 30 september 2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van dit project is ten eerste inzicht krijgen in de routes waarlangs besmetting met de schimmel
die Black Mold veroorzaakt ontstaat. Ten tweede uitzoeken met welk middel Black Mold het beste
bestreden kan worden. Tot slot het verbeteren van de adviezen om infecties op het bedrijf te voorkomen
ofte beperken.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

15 april 2008 t/m 30 november 2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Om de infectieroute van de schimmel opte helderen is er eerst gekeken of de schimmel op het
plantmateriaal en op de oculeermessen voorkwam. Daarnaast is verspreiding via het mes onderzocht.
Met het oog op de bestrijding van Black Mold met behulp van middelen is er een aantal verschillende
praktijkproeven ingezet. Zo werd het oculatieoog met verschillende middelen bespoten en zijn het mes
of de Fleischhauer behandeld. Daarnaast is er ook een biotoets met hele planten in de kas uitgevoerd en
is een biotoets met stukjes rozenstengel in kweekbuizen in het lab ontwikkeld om de effectiviteit van
middelen te toetsen. Tot slot zijn de kwekers begeleid in de toepassing van de praktijkadviezen die aan
de hand van het vorige project opgesteld waren.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Infectieroute en infectieomstandigheden
Het is gebleken dat de veroorzaker van Black Mold aanwezig kan zijn op het plantmateriaal maar
waarschijnlijk in een zeer kleine hoeveelheden. De schimmel werd nl. niet op al het plant materiaal
aangetoond.
Oculeermessen uit de praktijk zijn afgespoeld om te onderzoeken of dit ook een infectiebron kan zijn.
Het spoelwater is geanalyseerd op Black Mold door het uit te platen op een voedingsbodem. Helaas
groeit de schimmel niet zo heel erg snel en de voedingsbodem werd overgroeit door andere schimmels.
Het was daarom onmogelijk vastte stellen of de schimmel aanwezig is op de messen. We hebben
inmiddels een moleculaire toets ontwikkeld om de schimmel te detecteren. In 2009 kan met behulp van
deze toets alsnog worden vastgesteld of de schimmel op oculeermessen voorkomt.
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Wel hebben we in de praktijk en in een biotoets aangetoond dat verspreiding van Black Mold via het mes
in principe mogelijk is. Het mes behandelen met spiritus of een fungicide heeft een groot negatief effect
op de verspreiding van de schimmel.
Verder heeft de vergelijking tussen de weersgegevens van juni/juli 2007 en 2008 geleid tot nieuwe
inzichten. Het klimaat speelt waarschijnlijk een rol in de uitbraken van Black Mold, maar welke
omstandigheden precies een voordeel opleveren voor de schimmel is niet geheel duidelijk.
Bestrijding
Allereerst zijn er weinig tot geen resultaten gekomen uit de praktijkproeven. In de praktijkproeven is
uitgegaan van een natuurlijke infectie door Black Mold maar er was dit jaar bijna geen Black Mold
aantasting in de praktijk en dus ook niet in de praktijkproeven. Het is dan niet mogelijk om de
effectiviteit van verschillende middelen te bepalen.
Ook uit de biotoets in potten met hele planten waarin een aantal systemische middelen zijn getest
waren geen duidelijke conclusies te trekken omdat ook hier bijna geen aantasting door Black Mold was.
Omdat de praktijkproeven en de biotoets met hele planten niet ziek werden is door PPO een
laboratorium biotoets ontwikkeld met stukjes rozenhout in kweekbuizen.
Op deze manier zijn toch nog een aantal bestrijdingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen getest door het
rozenhout bijvoorbeeld eerst te dompelen in de middelen en dan paste besmetten of andersom. Uit
deze proeven is gebleken dat Topsin M een bestrijdend effect op Black Mold. Een aantal andere
chemische middelen had geen effect op Black Mold in deze biotoets.
Toepassen adviezen ter voorkoming van Black Mold
Volgens een inventarisatie door de verschillende adviesbureaus is gebleken dat een overgroot gedeelte
van de kwekers zich aan de adviezen heeft gehouden die begin dit jaar zijn opgesteld op basis van de
resultaten van een inventarisatie in 2007. Of dat de reden is dat Black Mold niet heeft toegeslagen dit
jaar is onwaarschijnlijk omdat het nog helemaal niet duidelijk is wanneer de schimmel toeslaat maar
vooral omdat er ook kwekers waren die niet de adviezen hebben opgevolgd en ook geen uitbraak van
Black Mold hebben gehad.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
N.v.t.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Er was helaas geen besmetting in de praktijkproeven waardoor er niets kan worden gezegd over de
werkzaamheid van een aantal chemische middelen onder praktijkomstandigheden.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
N.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Over de exacte invulling voor 2009 wordt begin januari 2009 een bijeenkomst georganiseerd met een
aantal telers en de betrokken partners in dit project.
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum

12 december 2008

2. Projecttitel:

Bestrijding van fytoplasma's en kroeskoppen in rozen

3. Projectnummer PT:

12452

4. Intern

32 360147 00

projectnummer:
5. Projectleider:

Arjan Smits

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462126

Fax:

0252-462100
arjan.smits@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Rozen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-2-2006/31-12-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het project richt zich op een aantal aspecten:
A. Het onderbouwen van de relatie tussen fytoplasma's en kroeskop,
B. De verspreidingswijze van het fytoplasma via vectoren,
C. Het verfijnen van de detectiemethode,
D. Het combineren van kennis uit de literatuur met de kennis over de invloed van stressfactoren uit
het verleden en het toepassen van deze kennis op het elimineren of het sterk terugdringen van
fytoplasma's in planten dan wel van de hormonale effecten van deze fytoplasma's,
E. Het bestrijden van de overdracht van fytoplasma's.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
A. Voor het met zekerheid aantonen dat de aanwezigheid van het fytoplasma de oorzaak is van het
optreden van kroeskopverschijnselen zijn enkele stappen nodig. De belangrijkste zijn:
* het fytoplasma moet worden aangetoond in ziek materiaal (voorgaande project) en
* daarnaast moet worden aangetoond dat het fytoplasma

kan overgaan van aangetaste planten

naar gezonde planten die daarna ook ziek worden(zie ook punt B).
Voor het werk aan het tweede aspect zijn absoluut fytoplasma-vrije planten nodig. Door zaad met
een warmwaterbehandeling te bewerken is getracht fytoplasma-vrij zaad te verkrijgen, dit is
vervolgens uitgezaaid. Als vervolgens deze planten fytoplasma vrij zijn bevonden kunnen ze
gebruikt worden voor onderzoek naar de overdracht van kroeskop door ze bijvoorbeeld te oculeren
met ogen van planten met kroeskop.
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B. Fytoplasma's kunnen niet in het laboratorium gekweekt worden. Daarom kan onderzoek naar de
verspreiding(swijze) alleen gedaan worden door directe overdracht van zieke planten naar gezonde
planten door bijvoorbeeld het gebruik van geïnfecteerd oculatiehout (punt A), of door zuigende
insecten. In zowel het voorjaar als het najaar is een kweek van cicaden opgezet om tests uit te
kunnen voeren met deze mogelijke vector van fytoplasma's.
C. Er is veel aandacht besteed aan het verfijnen van de detectiemethode. Daarbij is gebruik gemaakt
van de in de voorgaande jaren opgebouwde collectie "kroeskopplanten" bestaande uit 25 planten
van zeer diverse herkomst. De visuele symptomen van deze planten waren in het jaar van
verzamelen erg wisselend; van alleen roodverkleuring van het blad tot typische
kroeskopsymptomen. Deze planten zijn in het voorjaar van 2008 naar Lisse gebracht waar de
laboratoriumtests worden uitgevoerd. In maart, juni en juli zijn van verscheidene delen van deze
planten monsters verzameld die volgens de eerder gebruikte PCR-methodes zijn getest om
stabiliteit van de aanwezigheid van het fytoplasma
De bedoeling was om planten waarin het fytoplasma
gebruiken om fytoplasma-overdrachtte

in de plant te onderzoeken.
opnieuw (nog steeds) werd aangetoond te

bewerkstelligen naar schoon opgekweekte zaailingen via

inoculeren dan wel infectie via cicaden.
Van een plant met duidelijke kroeskopsymptomen zijn (kroeskop)scheutjes gekleurd om
fytoplasma's onder een microscoop zichtbaar te maken.
Als reactie op onderzoek in Amerika naar een ziekte in roos (Rose Spring Dwarf associated Virus
RSDaV) met een vergelijkbaar schadebeeld zijn primers besteld om het zieke materiaal ook op de
aanwezigheid van dit virus te onderzoeken.
D. Begin mei werden onderstammen van twee partijen behandeld in een warmwaterbad (1 uur
469C). Enkele dagen later zijn de onderstammen door de telers zelf uitgeplant samen met niet
behandeld materiaal. Vervolgens zijn deze onderstammen in juli geoculeerd met
warmwaterbehandeld dan wel in tetracyclineoplossing gedompeld oculeerhout. Deze
behandelingen, bekend uit de literatuur als dodelijk voor fytoplasma's,

zijn toegepast. Het doel van

deze proef was om te onderzoeken of kroeskop op deze manier kan worden voorkomen.
E. Omdat dit deel afhangt van de resultaten in de onderdelen A-D, zal dit deel pas in de tweede fase
van het project worden opgepakt.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
A. Bij het opnieuw testen van rozen met kroeskopsymptomen werden geen fytoplasma's
ook niet bij planten waarin eerder wel fytoplasma's

aangetoond

konden worden geïdentificeerd (zie C).

Vanwege de onverwachte detectieresultaten leek het ons niet zinvol om de zaailingen te testen. Dat
kan altijd nog als er nog kroeskopsymptomen ontstaan.
B. De eerste kweek van cicaden mislukte door onbekende reden. Door te weinig cicaden (mogelijk
door de natuurlijke levenscyclus van dit insect) in het veld kon een tweede kweek pas in augustus
worden opgezet. Deze tweede kweek in een insectenisolerende ruimte op rozen met
kroeskopverschijnselen was daardoor echter te laat in het jaar om nog voor de winterrust van zowel
roos als cicaden de proeven verder uit te voeren. Naar alle waarschijnlijkheid zijn wel eieren afgezet
voor de overwintering en kunnen de proeven met de cicaden volgend jaar worden voortgezet.
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C. In plantmateriaal dat positief was getest op de aanwezigheid van fytoplasma

(in 2007) kon in april

2008 geen fytoplasma meer worden aangetoond . Ook niet bij een herhaalde analyse van de volledige
collectie planten in juli/augustus 2008 met verschillende sets van PCR primers dan wel visueel met
een microscoop. Positieve controles voor fytoplasma's in andere gewassen en een interne PCR
controle op genomisch DNA van roos gaf wel het verwachte resultaat. In juli zijn van een aantal
planten met typische kroeskopsymptomen diverse monsters getest (topje, bast, dikke wortels, dunne
wortels). Ook van een eerder fytoplasma
fytoplasma's

positief geteste plant. In geen van deze monsters konden

worden aangetoond, terwijl sommige planten wel de typische kroeskopsymptomen

lieten zien.
Gezien het welslagen van het aantonen van fytoplasma's

in zowel roos als in andere onderzochte

gewassen zoals peer, appel, hortensia, hyacint, gladiool en lelie met de in roos gebruikte PCR methode
lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de gebruikte methode niet heeft gewerkt. Het feit dat er geen
fytoplasma's

konden worden aangetoond kan het volgende betekenen:

- De fytoplasma's
fysiologische

die de kroeskopsymptomen veroorzaakten zijn verdwenen, ondanks dat blijven de

kenmerken van kroeskop in de plant gehandhaafd (d.w.z. fytoplasma's

waren wel

aanwezig maar zijn verdwenen);
- Er zijn nog fytoplasma's
andere fytoplasma's

aanwezig en veroorzaken de kroeskopsymptomen in de rozen, maar dit zijn

dan de tot nog toe aangetoonde, en deze fytoplasma's

zijn niet aantoonbaar met

de huidige PCR methode: mogelijk kan dit wel met een andere primercombinatie voor het aantonen
van DNA van een ander soort fytoplasma's

(d.w.z. er zijn meerdere fytoplasma's

veroorzaken van kroeskop en voor het aantonen van deze fytoplasma's

betrokken bij het

zijn verschillende primers

nodig);
- De kroeskopsymptomen in roos hebben een andere dan wel meerdere oorzaken dan alleen de eerder
aangetoonde fytoplasma's.
In november is materiaal verzameld van 5 planten die vanaf augustus in de kas hebben gestaan om
de groei van eventueel aanwezige fytoplasma's
wederom geen fytoplasma's
het RSDaV aangetroffen.

te stimuleren. In deze planten konden met PCR

worden aangetoond. Wel werd in één plant met kroeskopsymptomen

D. De op het veld bij de telers groeiende behandelde en niet behandelde planten moeten worden
gecheckt op de ontwikkeling van kroeskopsymptomen en de aanwezigheid van fytoplasma's.
pas na het uitlopen van de geoculeerde ogen vanaf mei 2009 .

Dit kan

E. Zoals gepland, nog geen resultaten.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Gezien de ontwikkelingen werd een vakbladartikel door de NBvB-cultuurgroep van Rozen en
rozenonderstammen (die totnogtoe als "Begeleidingscommissie" heeft gefungeerd) nog niet
opportuun geacht.
Op verschillende bijeenkomsten met telers is een korte toelichting gegeven over de ontwikkelingen
binnen het project.
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13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Vanwege de onverwachte resultaten bij de herhaalde toetsing op de aanwezigheid van
fytoplasma's

in de collectie kroeskoprozen is het testen van de zaailingen op de aanwezigheid van

fytoplasma's

uitgesteld naar 2009.

Door het wegvallen van de eerste cicadenkweek moest een infectieproef worden uitgesteld tot
2009.
De op het veld bij de telers groeiende behandelde en niet behandelde planten moeten nog worden
gecheckt op de ontwikkeling van kroeskopsymptomen en de aanwezigheid van fytoplasma's.

Dit

kan echter pas na het uitlopen van de geoculeerde ogen vanaf mei 2009. Ten behoeve van de
genoemde werkzaamheden wordt daarom een deel van het budget doorgeschoven van 2008 naar
2009.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
In het overleg op 20 november 2008 met het cultuurgroepbestuur is afgesproken om vanwege de
onverwachte ontwikkelingen en de daardoor noodzakelijke aanpassing van het werkprogramma
een nieuwe Begeleidingscommissie te formeren. Deze commissie zal naar verwachting januari
2009 bijeenkomen.
Er wordt voorgesteld om, gebaseerd op de gevonden resultaten, een aangepast voorstel te maken
en dat voor te leggen aan de begeleidingscommissie. In dit voorstel worden de volgende elementen
opgenomen:
* Voortzetting van de nog lopende veldproeven en de proeven met vectoren
* Concentreren van de werkzaamheden op het aanpassen van de toetsmethoden om betrouwbare
uitspraken te doen en de gevonden verschijnselen beter te kunnen verklaren; d.w.z. met meerdere
primer combinaties een groot aantal monsters van verschillende delen van planten met duidelijke
kroeskopsymptomen (herhaald) onderzoeken op de aanwezigheid van fytoplasma's.
* Daarbij deze monsters ook onderzoeken op de aanwezigheid van virussen zoals RSDaV.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Uit te werken in overleg met de Begeleidingscommissie.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Zoals boven genoemd. Het door te schuiven budget bedraagt €10.000,-.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

27 februari 2009

2. Projecttitel:

Voorstudie naar de toepassingsmogelijkheden van Modified Atmosphere

3. Projectnummer PT:

12872 en 12872.02

Packaging (MAP) in rozen en houtige siergewassen

4. Intern projectnummer: 32 360267 00
5. Projectleider:

Pieter van Dalfsen

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462104

Fax:

0252-462100
Pieter.vanDalfsen@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Rozen; sierheesters- en coniferen;

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

Onderdeel roos: 1-2-2007 tot 30-11-2008
Onderdeel siergewassen: 1-2-2008 tot 31-10-2009
Beide onderdelen zijn met de toekenning van
siergewassen samengevoegd tot 1 project.

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Ten behoeve van beter behoud van plantkwaliteit in de bewaring bij telers en in de afzetfase zijn in
de doelstellingen van het project enkele hoofdpunten beschreven:
•

Samenstellen criteria waaraan verpakking voor de verschillende toepassingen in deelsector

•

Selectie van meest kansrijke MA-folies perte toetsen toepassing;

•

De perspectieven van het gebruik van de geselecteerde folies worden onderzocht d.m.v.
oriënterende toetsen

houtige siergewassen zou moeten voldoen;

o

in de bewaring van planten en van oculatie- en enthout van rozen

o

in de vermeerdering, bewaring en afzet van houtige siergewassen

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Voor rozen zijn de volgende oriënterende toetsen uitgevoerd:
•

Bewaring van enthout in MA-folie

•

Verpakken van wortelgoed voor de consument

•

Verlengen afzetfase van potrozen

•

Voorbereiden van bewaring van wortelgoed in MA-folie;

Voor houtige siergewassen zijn deze oriënterende toetsen uitgevoerd:
• Bewaring van wortelgoed voor postorderafzet in MA-folie
• Bewaring van stek in MA-folie
•

Verkoop van siergewassen in pot in de supermarkt

Afdeling Beleid & Onderzoek, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer, tel 079 3470609, fax 079 3470800,
Email projectenPT@tuinbouw.nl www.tuinbouw.nl

Bladzijde

2 / 4

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Voor rozen zijn de volgende resultaten behaald:
•

Bewaring van enthout in MA-folie verliep redelijk. Als het plantmateriaal droog verpakt werd,
waren de resultaten heel goed. In de praktijktoepassingen werd het plantmateriaal echter te
nat verpakt, waardoor het resultaat gelijk was aan de huidige praktijkstandaard, dus geen
verbetering.

•

Bij het verpakken van wortelgoed voor de consument bleek uit de eerste proef dat het
vulmateriaal rond de wortels biologisch erg actief was en dus veel van de aanwezige zuurstof in
de verpakking verbruikte. Ook bij laag zuurstofgehalte in de verpakking liepen de ogen nog
steeds uit. In een tweede proef is het standaard vulmateriaal vervangen door turfmolm, waarbij
verschillende vochtgehaltes getest werden. De combinatie van MA-folie met ca. 40% vocht in
het turfmolm resulteerde in nauwelijks uitloop van de ogen en een goede plantkwaliteit.

•

Naar het verlengen afzetfase van potrozen werden twee inventariserende proeven uitgevoerd.
Planten werden onder koude omstandigheden wel of niet in ULO (Ultra Low Oxygen) gezet. ULO
bleek geen toegevoegde waarde te hebben. In een tweede proef werden leverbare planten op
een Deense kar in een koelcel gezet en wel of niet ingepakt in MA-folie. Inpakken in MA-folie
bleek ook geen extra effect te hebben.

Voor houtige siergewassen zijn in oriënterende toetsen deze resultaten behaald:
• In samenwerking met een postorderbedrijf zijn 3 gewassen verpakt in MA-folie. Hierbij werd ook
gevarieerd in het vochtgehalte van het vulmateriaal rond de wortels. Bij Prunus laurocerasus
kon de houdbaarheid gemakkelijk verlengd worden van ca. 3 dagen naar 3 weken. Bij
Chamaecyparis werd bovengronds wel een verbetering behaald, maar ondergronds een
verslechtering. Bij Fagus was er zowel boven- als ondergronds een verslechtering. Door bij deze
laatste twee gewassen de wortels beter te beschermen, zouden de resultaten verbeterd kunnen
worden.
•

Er zijn op twee bedrijven proeven gedaan met de bewaring van stek in MA-folie. Zowel bij
Skimmia als bij Rubus bleek dan verpakken van stek in MA-folie geen toegevoegde waarde
leverde.

•

In het onderdeel 'verkoop van siergewassen in pot in de supermarkt' zijn er enkele pilots
uitgevoerd. Het bleek dat er interessante mogelijkheden zijn om de houdbaarheid te verlengen.
Wel kunnen er problemen onstaan met teveel aan vocht in de verpakking en (daardoor)
luchtwortelvorming bij bijv. Hedera. Het remmen van de bloei door te verpakking in MA-folie
blijkt nog erg lastig.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
In mei 2008 is over dit project een nieuwsbericht gemaakt voor de nieuwsbrief van NBvB-cultuurgroep
Siergewassen in pot en vollegrond.
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13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Onderdeel rozen:
•

Door de late toekenning van dit onderdeel is er een aangepaste planning gemaakt De
activiteiten lopen volgens dit aangepaste schema.

•

De proef naar bewaring van wortelgoed in bulk in MA-folie is nog niet uitgevoerd. De benodigde
zakken kwamen pas in de loop van 2008 binnen. Deze proef wordt begin 2009 alsnog
uitgevoerd.

Onderdeel siergewassen:
•

De uitvoering van dit onderdeel verloopt grotendeels volgens het projectplan

•

Het onderdeel 'bewaring van entmateriaal' wordt in overleg met de begeleidingscommissie niet
uitgevoerd.

•

Het onderdeel 'bewaring van planten op de kwekerij' wordt door de begeleidingscommissie niet
zinvol geacht; in plaats hiervan wordt aandacht besteed aan het versturen van sierheesters voor
export.

•

Het onderdeel 'verpakken van snijgroen' is uitgesteld van eind 2008 naar begin 2009.

14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Onderdeel rozen:
•

Erwordteen proef gedaan naarde bewaring van wortelgoed in MA-folie

•

Het onderzoek naar de bewaring van wortelgoed voor de consument wordt voortgezet. Het
optimale vochtgehalte van het turfmolm rond de wortels wordt bepaald. Daarnaast is er
aandacht voor een alternatief voor turfmolm (houtkrullen). Er wordt ook de vergelijking
gemaakt met folies zonder MA-eigenschappen.

•

Afronding van het project

Onderdeel siergewassen:
•

Het onderdeel'verpakken van snijgroen' wordt alsnog uitgevoerd

•

Het onderdeel 'verkoop van siergewassen in pot in de supermarkt' wordt voortgezet, waarbij
ook perforatie van de folie een richting kan zijn. Er wordt ook de vergelijking gemaakt met folies
zonder MA-eigenschappen.

•

Het onderdeel 'bewaring van planten op de kwekerij' wordt vervangen door ' versturen van
sierheesters voor de export'.

•

Afronding project

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

2 maart 2008

2. Projecttitel:

Aanpassing bemesting advies vruchtbomen, Buxus, rozen en coniferen

3. Projectnummer PT:

12551

4. Intern projectnummer: 32 360275 00
5. Projectleider:

Henk van Reuier

Adres:

Postbus 8, 2160 AB Lisse

Tel:

0252 462121

Fax:

0251 462100
Henk.vanreuler@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Vruchtbomen, Buxus, rozen en coniferen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

2006 - 2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van het onderzoek is een onderbouwing te leveren voor aanpassing van de bemestingsadviezen
van de gewassen: vruchtbomen, Buxus, rozen en coniferen
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

i januari - 31 december 2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
De verzoeken tot aanpassing van de stikstofadviezen voor bovenstaande gewasgroepen zijn opgesteld
en deels ingediend bij de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM oordeelt of het
verzoek leidt tot een voorlopig nieuw advies. Veldproeven zijn nodig om dit voorlopige nieuwe advies in
een definitief nieuw advies om te zetten.
In 2008 is, in overleg met vertegenwoordigers van de verschillende cultuurgroepen, een aantal
veldproeven aangelegd. In deze proeven met verschillende hoeveelheden toegediende stikstof wordt de
gewasgroei gevolgd. Monsters zijn genomen om de stikstofopname van de gewassen te bepalen. Aan
het eind van het groeiseizoen is de groei van de gewassen beoordeeld door kwekers van de
respectievelijke gewassen.
n. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Voor de verschillende gewasgroepen; vruchtbomen , rozen, Buxus en coniferen zijn veldproeven op
droge zandgronden uitgevoerd.
Volgens de definities in het "Protocol voor de actualisatie van bemestingsadviezen voor stikstof",
zijn Buxus, coniferen, vruchtbomen en rozen gewassen met een beperkt belang.
In deze studie wordt de responsemethode toegepast. Bij de responsmethode worden de
waarnemingen van een responsvariabele uitgezet tegen de N-gift. Tussen de gift en
responsvariabele wordt een statistisch onderbouwd verband vastgesteld.
Bij de responsmethode dienen naast de controle tenminste vier N-trappen opgenomen worden
In de proeven is de opbrengst (droge stof productie) en de kwaliteit van het geoogste product
bepaald. Op deze wijze kan de optimale N gift worden bepaald. Gewasmonsters aan het begin en
aan het eind van het seizoen zijn geanalyseerd om de N-inhoud en de jaarlijkse N-opname te
bepalen. Op deze wijze is het mogelijk het N-bodemoverschot te berekenen.
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Vruchtbomen
In 2008 zijn op drie locaties (Blitterswijk, Uden en Bergeijk) proeven uitgevoerd. Op twee locaties
met tweedejaars (voortzetting uit 2007) en op één locatie met eerstejaars vruchtbomen. In het
eerste jaar van de teelt is geen respons op de N gift vastgesteld. Opéén locatie was er in de tweede
jaar een duidelijke respons. Op de andere locatie leverde een de bodem zoveel N dat er geen
respons van een gift optrad. Op deze locatie was de N inhoud van de vruchtbomen ruim 90 kg
N/ha.
Buxus
Op twee locaties (Strijbeek en Melderslo) zijn in 2008 veldproeven uitgevoerd. De proefin
Lemelerveld is gestopt omdat de bodem teveel N leverde en geen respons is gevonden.
Bij het vaststellen van de N trappen is ervan uitgegaan dat bij de hoogste trap de responsvariabele
niet meer zou toenemen. Dit bleek echter niet het geval te zijn. De droge stof productie bleef
toenemen bij hogere N giften. De gewasanalyses gaven aan dat het elementrendement: het deel
van de toegediende N dat door de Buxus wordt opgenomen laag is, < 50%.
Coniferen
De sector heeft aangegeven dat de huidige normen voor grote coniferen te laag zijn. Op twee
locaties (Hengelo en Diessen) zijn de in 2007 gestarte veldproeven voortgezet. Op één locatie een
duidelijke respons en op de andere locatie niet.
Rozen
Op één locatie (Wansum) is in 2008 een veldproef met tweedejaarsrozen uitgevoerd.
In tegenstelling tot de proef in 2007 (Lottum) werd in 2008 een duidelijke respons op de N giften
gevonden. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van dit verschil..
Ais alle analyse resultaten beschikbaar zijn wordt het tussentijdse rapport afgerond.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Van Reuier, Henk, Annette Pronk en Pieter van der Steeg, 2009. Tussentijdse verslag van de veldproeven
uitgevoerd tbvde aanpassing bemestingsadvies voor stikstof van vruchtbomen, coniferen, Buxus en
rozen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit, Lisse.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De veldproeven zijn later gestart dan in het oorspronkelijk projectplan staat aangegeven.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
De voortgang is 29 januari gepresenteerd in de vergadering van de Klankbordgroep Mineralen en
gewasbescherming van de NBVB.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Afronding tussentijdse rapporten bespreking knelpunten met LNV.
Communicatie van de tussentijdse resultaten naar de doelgroep
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

28 februari 2009

2. Projecttitel:

Naamlijsten boomkwekerij in de praktijk

3. Projectnummer PT:

13083

4. Intern

32 360382 00

projectnummer:
5. Projectleider:

Marco Hoffman

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462166

Fax:

0252-462100

Email:

marco.hoffman@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

Sierheesters, coniferen en vaste planten

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-10-2007 tm 30-9-2010

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
•

Actief meebeslissen en inbreng leveren in nationale en internationale
nomenclatuurcommissies met als doelstelling een zo stabiel mogelijke naamgeving bij een zo
groot mogelijke internationale uniformiteit

•

Het behartigen van Nederlandse boomkwekerij op internationaal niveau op gebied van
naamgeving van boomkwekerijgewassen. Nederland moet minimaal de huidige autoriteit en
expertise behouden.

•

Goede wisselwerking tussen Nederlandse boomkwekerijsector en wetenschap wat betreft
problemen en ontwikkelingen in nomenclatuur.

•

Behoud van goede status van Nederland als handelsland voor boomkwekerijgewassen.

•

De internationale naamlijsten van houtige gewassen en vaste planten zijn in 2005 uitgegeven. Dit
project sluit hier nauw op aan (zie volgende punt: Relatie tot naamlijsten)

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-1-2008 tm 31-12-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
In januari is via een vakbladartikel verslag uitgebracht van de stand van zaken op het gebied van
naamgeving van cultuurplanten. Hierover is in oktober 2007 een internationaal congres geweest.
In augustus is het symposium van de Interantionale Stauden Union (ISU) bezocht. Hierin heeft PPO
de Nederlandse boomkwekerijsector als "sichtungsdelegierte" vertegenwoordigd en vooral inbreng
gehad op het gebied van naamgeving van vaste planten. Bij dit congres is afgesproken dat het
raadzaam is om een internationale werkgroep over naamgeving van vaste planten onder de hoede
van de ISU op te richten. De naamlijst van vaste planten wordt daarbij als standaard geopperd.
PPO zit vanaf de oprichting in oktober namens Nederland in de council van de International
Association of Cultivated Plant Taxonomy" (zie http://www.iacpt.net/wakka.php?wiki=CounciL)
Daarnaast is PPO als secretaris van de "European Plantnames Working Group" aanspreekpunt
geweest voor allerlei zaken op het gebied van naamgeving van boomkwekerijgewassen.
Ook is PPO vertegenwoordiger in de Inhoudelijke Commissie Taxonomie van PlantScope. Daarvan
zijn enkele bijeenkomsten geweest.
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n. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:

•
•

Meedenken en meewerken aan oprichting van internationale werkgroep over naamgeving
van vaste planten.
Vakbladartikel over nieuws van het naamgevingfront geschreven

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Vakbladartikel:
•

Hoffman, M. (2008): Nieuws van het naamgevingfront - De Boomkwekerij 2, p. 20-21

Lezingen en posterpresentatie:
•

Hoffman, M. (2008): Pflanzennamen Spaß oder Ärger - Gartenbauschule Oeschberg, Koppigen
(Zwitserland), gehouden op Proeftuin van Holland in Boskoop, september 2008

•

New international Lists of Names available - Symposium Lisse 2008 (poster) &
Nederlandstalige op bedrijvendag

•

New international Lists of Names available - Symposium Woody Ornamental, in Pruhonice
(Tsjechië) 26-30 mei (poster)

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Project loopt volgens planning
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•
Het instandhouden/uitbreiden en goed laten lopen van de "European Plant Names Working
Group". Nederland/PPO blijft hierbij het secretariaat voeren.
•
Stimuleren en inzet oprichting internationale werkgroep naamgeving vaste planten via de ISU.
•
Deelname en inzet in "Inhoudelijk Commissie Taxonomie" van PlantScope
•
Het uitbreiden van de contacten in de Verenigde Staten en Canada, met als doel uniformiteit
in de naamgeving.
•
•

Schrijven praktische publicaties/artikelen over naamgeving van planten.
Het onderhouden en verder uitbouwen van de internetsite van de naamlijsten,
www.internationalplantnames.com.

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

19 maart 2009

2. Projecttitel:

Bastscheuren in laanbomen

3. Projectnummer PT:

13302

4. Intern projectnummer: 32 360437 00
5. Projectleider:
Adres:

Bart van der Sluis
Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462108

Fax:

0252-462100
bart.vandersluis@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

laanbomen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-08-2008 - 01-03-2011

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het vergelijken van diverse perspectiefvolle maatregelen (beschermmaterialen) en de invloed daarvan op
het voorkomen van bastscheuren
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

Najaar 2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

In het najaar van 2008 is in overleg met de kwekers een geschikt proefveld gevonden en is het
proefplan besproken. Op boomkwekerij M. vd Oever worden tbv de proef gevoeligeTilia- cultivars op
een proefperceel geplant voor de veldproef.

•

Informatie verzameld op basis van Duits onderzoek naar bastscheuren in laanbomen

•

Contacten gelegd met leveranciers van perspectiefvolle beschermmaterialen en de volgende
materialen besteld:
o

Aanstrijkmiddel

o

Textielmantel BCI

o

Rijstvezel China

o

Rietmat (standaard)

o

Jute

o

Tonkin-mat

o

Schaduwdoek

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Proefveld gereed en informatie verzameld (onderzoek in Duitsland), materialen verzameld voor de test.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
n.v.t. (proef moet nog beginnen)
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13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Volgens planning
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Beschermmaterialen aanbrengen en de bomen beoordelen
Tijdens Open dag Telen met Toekomst Laanboomkwekerij kennisoverdracht naar het vak
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
n.v.t.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

28 februari 2009

2. Projecttitel:

Sortimentsonderzoek sierheesters, coniferen & vaste planten

3. Projectnummer PT:

11264.02 /13219.18 /13219.19

4. Intern projectnummer: 32 360531 00 (& consultancy projecten 32 360792 00 en 32 360793 00)
5. Projectleider:

Marco Hoffman

Adres:

Postbus 85,2160 AB, Lisse

Tel:

0252-462166

Fax:

0252-462100

Email:

marco.hoffman@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

Sierheesters, coniferen en vaste planten

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-1-2008 tm 31-12-2012

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
•

Het verwerven en verspreiden van relevante sortimentskennis.

•

De sector met objectieve informatie ondersteunen bij het maken van de juiste gewaskeuze in het

•

teelt- of beplantingsplan.
De afzet van gezonde en duurzame producten stimuleren door het verspreiden van objectieve kennis
naar handel, groenvoorzieners, tuincentra en gebruikers.

•

Het juist identificeren van planten in rassenproeven ten behoeve van eenduidige naamgeving in de

•

(internationale) keten.
Het bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe innovaties van toepassingen van sortimenten
(concepten en thema's)

•

Goede profilering van Nederland als sortimentsland van boomkwekerijgewassen in en buiten

•

Europa.
Nauwe samenwerking en goede afstemming van het onderzoek met andere "sortimentspartijen"
zoals KVBC (keuring en NPC's), PPH (promotie, Groene stad), PlantScope en de moederplantentuin
(Naktuinbouw).

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-1-2008 tm 31-12-2008
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10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Er is veel tijd en energie gestoken in het schrijven van een projectvoorstel en het communiceren
daarover met de verschillende belanghebbenden (bv. NBvB, Anthos, COB, RvdB, PPH en KVBC).
Uiteindelijk werd het voorstel niet goedgekeurd door de COB. Dit heeft vooral te maken met het feit dat
de omstandigheden en budgetten ten opzichte van de vorige periode zijn veranderd. Daarom vraagt de
sector om een nieuwe insteek.
In een door de Raad voor de Boomkwekerij georganiseerde aparte bijeenkomst op 27 november 2008 is
met belanghebbenden (NAKTuinbouw, KVBC, NDV, VKC en PPO) gediscussieerd over de lijnen/het
raamwerk ten behoeve van een nieuwe structuur voor de aanvraag, beoordeling, aanbesteding en
coördinatie van toekomstig sortimentsonderzoek. Afgesproken is om projectvoorstel uit elkaar te
trekken en twee nieuwe onderzoeksvoorstellen te schrijven:
•
Gebruikswaardethema's
•
Sortimentsonderzoek binnen geslachten; cultivarvergelijkingen en -keuringen (sterrenkeuring,
eurotrials, anders).
N.a.v. deze discussie zijn met diverse bestuurders gesprekken gevoerd om de wensen van de sector beter
in kaartte brengen.
Daarnaast was er ter afronding van het sortimentsproject 2003-2007 nog de nodige kennisoverdracht
gevraagd. Er zijn enkele artikelen geschreven en lezingen gegeven (zie punt 12).
Tevens is van 26-30 mei het "Symposium on woody ornamentals" te Pruhonice (Tsjechië) bijgewoond. In
de vorm van een lezing en deelname aan discussies is namens PPO en de Nederlandse
Boomkwekerijsector een bijdrage geleverd.
11. (Tussen-Resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Het geschreven projectvoorstel heeft geleid tot discussie en positiebepaling van de sector t.a.v.

•

sortimentsonderzoek.
Diverse artikelen geschreven en lezingen gegeven (zie onderstaande lijst)

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Vakbladartikel:
•

Hoffman, M. (2008): Mooi zonder blad - Tuin & Landschap 1, p. 10-13

•

Hoffman, M. (2008): Beplant eens een boomspiegel - De Boomkwekerij 25/26, p. 22-23

•

Hoffman, M.H.A. (2008): Cultivar classification of Weigela - Actae Horticulturae 799, p. 31-38

•

Hoffman, M. (2007): Weigela (sortimentsonderzoek en keuringsrapport) - Dendroflora 44, p.
87-127

•

Hoffman, M. (2007): Hydrangea paniculata (Euro-trial) - Dendroflora 44, p. 55-75

•

Hoffman, M. (2007): Clethra (sortimentsonderzoek en keuringsrapport) - Dendroflora 44, p. 43-

•

54
Hoffman, M. (2007): Beplanting van boomspiegels - Dendroflora 44, p. 22-42

•
•

Hoffman, Marco (2008): Laburnum - geurend goud - Groei & Bloei mei 2008, p. 12-15
Hoffman, M. (2008): Caryopteris, nieuwe cultivars beter dan de oude - Tuin & Landschap 18, p.
12-15

•

Hoffman, M. (2008): Sortiment voor boomspiegels- Tuin & Landschap 20, p. l2-l5Hoffman

•

Hoffman, M. (2008): Nazomerschoonheid getest : Caryopteris - Groei en Bloei 10, p. 14 - 17

•

Hoffman, M.H.A. (2008): Taxustest - Groei en Bloei11, p. 20 - 26.
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•

Hop, M.E.C.M. (2008): Vaste planten in Nederlands openbaar groen : extensief beheer in de
praktijk
Lisse - PPO Bloembollen en Bomen, (PPO rapport 425) - p. 64.

•

Hop, M.E.C.M. (2008): Vaste plant + bijbehorende kennis stimuleert verkoop aan gemeente - De
Boomkwekerij 10, p. 14 -15.

•

Hop, M.E.C.M. (2008): Corylopsis : zachtgeel alternatief voor Forsythia - Groei en Bloei 3, p. 14 17.

•

Hop, M.E.C.M. (2008): De tien meest betrouwbare soorten : vaste planten in het openbaar
groen - Tuin en Landschap 30 (9), p. 12 -14.

•

Hop, M.E.C.M. (2008): Verrassende hagen - Tuin en Landschap 30 (10), p. 16 -19.

•

Hop, M.E.C.M. (2008): Ceanothus, blauwe belofte - Groei en Bloei 6, p. 6 -11.

•

Hop, M.E.C.M. (2008): Openbaar groen vraagt om kleur van vaste planten - Groen 64 (6), p. 32 -

•

35.
Hop, M.E.C.M. (2008): Als de vlinders mochten kiezen: Buddleja-test - Groei en Bloei (8), p. 6 - 9.

•

Hop, M.E.C.M. (2008): Itea : de beste bloemwilgen - De Boomkwekerij 21 (41), p. 18 -19-

•

Hop, M.E.C.M. (2008): Effectief ontwerp met onkruidonderdrukkers: vaste planten in openbaar
groen - Tuin en Landschap 30 (ll), p. 36 - 38.

•

Hop, M.E.C.M. (2008): Bundel versnipperde plantenkennis in gemeentegroen - Tuin en

•

Landschap 30 (14), p. 15 -16.
Hop, M.E.C.M. (2008): Ceanothus, de blauwe belofte - Tuin en Landschap 30 (17), p. 14 -16.

Lezingen 2008
•

Hoffman, M. (2008): Variety trial of Weigela -1 Symposium on woody ornamentals,

•

Hoffman, M. (2008): Bomen en struiken met aantrekkelijke bast en takvorm - Sortimentsdag

Pruhonice (Tsjechië), 26-30 mei, 2008
Nederlandse Dendrologische Vereniging, Leersum, 19 januari 2008
•

Hoffman, M. (2008): Caryopteris (sortimentsonderzoek & keuringsrapport) - Sortimentsdag
Nederlandse Dendrologische Vereniging, Leersum, 19 januari 2008

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Het project is niet volgens planning verlopen. De COB heeft het project niet als geheel goedgekeurd.
Alleen de onderdelen kennisoverdracht vorige sortimentsprojecten, Euro-trials en projectleiding zijn
goedgekeurd. Zie punt 16 voor verdere financiële achtergronden.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Dit project is ten einde. Er worden op verzoek van de Raad voor de Boomkwekerij 2 nieuwe
projectvoorstellen geschreven:
•

Gebruikswaardethema's

•

Sortimentsonderzoek binnen geslachten; cultivarvergelijkingen en -keuringen (sterren keu ring,
eurotrials, anders).
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Door de COB is in 2008 € 35.000 toegekend. Daarnaast is in de vorm van 2 consultancy aanvragen
(projecten 32 360792 00 en 32 360793 00 ) nog eens € 10.000,- (2 x € 5000,-) toegekend.
Hiermee is het project ten einde en wordt het sortimentsonderzoek vervolgd in 2 nieuw te schrijven
projectvoorstellen (zie punt. 13 en 15)
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

1-12-2008

2. Projecttitel:

Onderhoud Plantscope 2008-2012

3. Projectnummer PT:

13092

4. Intern projectnummer: 32 360579 00
5. Projectleider:
Adres:

Margareth Hop
Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462183

Fax:
Email:

0252-462100
Margareth.Hop@WUR.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

- laan- en sierbomen
- sierconiferen
- vruchtbomen en fruitgewassen
- sierheesters
- rozen
- bos- en haagplantsoen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

-vaste planten
2008-2012

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Na 5 jaar moet over de gangbare boomkwekerijgewassen een basisset aan gegevens te vinden zijn, en
over een deel van de planten een complete set gegevens.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-1-2008 tot 1-12-2008
NB: er wordt ook in december 2008 nog veel invoerwerk
gedaan.

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Per jaar worden ca 200 nieuwe planten aan de database toegevoegd. Van de planten die al in de
database zitten worden de gegevens gecompleteerd, met het zwaartepunt op de 10 afgesproken
basiskenmerken. In de database worden op aanvraag correcties aangebracht en dubbele records
verwijderd. PPO doet op verzoek van NDS organisatorisch werk voor Plantscope, zoals het testen van
nieuwe versies van de programmatuur.
De doelstelling van PPO voor 2008 is om 430 uur te besteden aan het vullen en beheren van de gegevens
in Plantscope.
In de toekenningsbrief staat in afwijking van het oorspronkelijke projectvoorstel nog:
PPO dient ook voor de ca 200 nieuwigheden beeldmateriaal te leveren
De Raad voor de Boomkwekerij geeft voorafgaand aan de uitvoering aan welke kenmerken voor
Plantscope als relevant worden beschouwd.
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Tot 1-12-2008 zijn 297 nieuwe producten in de database gezet door PPO. Daarnaast zijn van 213 producten
die al in Plantscope zaten de gegevens aangevuld of gewijzigd. Hieronder viel ook het weghalen van
ongeveer 20 dubbele producten, waarbij ervoor gezorgd is dat geen gegevens verloren zijn gegaan, en
ook dat alle afbeeldingen aan het juiste product gekoppeld bleven. Bij veel reeds aanwezige gewassen
zijn gegevens zonodig in de juiste kenmerkvelden gezet.
Er is een lijst samengesteld met 153 beschikbare relevante literatuurbronnen in overleg met coördinator
P. Schalk, en hieruit zullen gegevens gedurende het project worden ingevoerd.
Er is meerdere keren overlegd, een voorkeur uitgesproken en er zijn gegevens aangeleverd over
technische verbeteringen aan de databaseprogrammatuur, die het invoeren van gegevens een stuk
sneller zouden moeten maken.
PPO heeft nog geen afbeeldingen van de nieuwigheden ingevoerd, omdat PPO niet beschikt over eigen
fotomateriaal hiervan. Indien gewenst zullen wij in 2009 specifiek daarvoortijd vrij maken. Maar
mogelijk zijn er voor Plantscope efficiëntere manieren om aan afbeeldingen van nieuwigheden te
komen. Dit zal worden besproken met de coördinator.
De Raad voor de Boomkwekerij zou een lijst met belangrijke plantkenmerken voor invoer in Plantscope
aanleveren. Dit is niet gebeurd. Daarom zijn we in overleg met de coördinator uitgegaan van de lijst
hoofdkenmerken die eerder al geformuleerd waren, plus de gebruikswaardekenmerken die de
standplaats betreffen, plus kenmerken die in de literatuur als belangrijk voor de cultivar worden
genoemd.
Zomer 2008 is aan P. Schalk een tussenrapportage van de ingevoerde gewassen geleverd.
Tot 1-12-2008 heeft PPO 350 van de 430 uren gemaakt. Juist in december wordt echter steeds veel
invoerwerk gedaan zodat het totaal van 430 naar verwachting nog in 2008 gerealiseerd zal worden.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
In Plantscope staan 510 nieuwe of aangevulde/gecorrigeerde records.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De voor 2008 geplande werkzaamheden kunnen naar verwachting volledig worden uitgevoerd, tenzij
met de coördinator P. Schalk andere afspraken worden gemaakt over de invulling van de beschikbare tijd.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
PPO zal eind 2008 het aantal uren uit het projectvoorstel (430) besteed hebben aan het vullen en
verbeteren van de gegevens in Plantscope, plus de organisatorische werkzaamheden daaromheen,
conform het projectplan.
Het verzamelen van afbeeldingen van nieuwigheden is niet gelukt in 2008.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Gelijk aan de werkzaamheden voor 2008. Er moet besproken worden of de opdracht tot het verzamelen
van afbeeldingen van nieuwigheden bij PPO blijft liggen, of anders wordt ingevuld.
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
geen

17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

januari 2008

2. Projecttitel:

Mogelijkheden van RFID in de bedrijfsprocessen en de intelligente
boomteeltketen

3. Projectnummer PT:

13115.01

4. Intern projectnummer: 32 360594 00
5. Projectleider:

Ton Baltissen

Adres:

Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
Ton.baltissen@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Laanbomen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1 februari 2008 tot 31 december 2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Doelstelling: de mogelijkheden voor de RFID-technologie voor de boomkwekerijsector inventariseren,
kwantificeren en testen.
Testen en demonstreren van de verschillende wijze van aanbrengen van tags
Het inventariseren van problemen en schade door het aanbrengen van de tags
Samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoek, toeleveranciers, kwekers en afnemers
om de mogelijkheden van dit type systemen in de praktijk te toetsen
Mogelijkheden inventariseren in hoeverre dit middel de basis kan zijn voor een intelligente
boomteeltketen (informatie doorgeven)

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

2008
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10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Activiteiten 2008
Schade
Voor het onderzoeken van mogelijke schades door het inbrengen van de transponders of de
transponders zelf zijn twee proeflocaties in regio Opheusden opgezet. In het voorjaar 2008 zijn in ca. 200
bomen (verschillende soorten en cultivars) transponders ingebracht. In het najaar 2008 heeft de eerste
beoordeling plaatsgevonden.
Ook is gestart met het interviewen van gemeentes. Daarbij speelt het schade aspect een rol, maar ook de
mogelijke meerwaarde.
Informatie
Na het inbrengen van de transponders zijn deze gekoppeld aan het ABS op de PC. De bomen zijn uniek
ge-indentificeerd en nu kan informatie aan de transponder worden gekoppeld. Natuurlijk is dat de juiste
naam, maar ook activiteiten en andere kenmerken kunnen gekoppeld worden.
Meerwaarde
Doelstelling van het project is ook de meerwaarde voor de boomkwekerijsector te onderzoeken.
Dit heeft op verschillende manieren plaatsgevonden:
1.

Door als onderzoeker meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het ABS systeem kan een
beeld van mogelijke meerwaarde worden verkregen. Eerste gedachten gaan nu uit naar
aanpassing van het basisbestand in dit systeem. PPO kan hier meer informatie aan koppelen, die
uiteindelijk ook door de boomkweker aan zijn afnemer geleverd kan worden

2.

Samen met DataControl worden verschillende transponders en hun systemen (handheids)
getest. De kosten van de transponder in relatie tot gebruiksduur zijn daarbij bepalend.

3.

Samen met kwekers worden de mogelijkheden van RFID verkend. Nagegaan wordt welke
mogelijkheden RFID heeft op het boomkwekerijbedrijf.

4.

Interviewen van gemeentes. Een aantal gemeentes is in 2008 geïnterviewd.

Communicatie
De volgende activiteiten op gebied van communicatie hebben plaatsgevonden
•

presentatie techniek op de Opheusdense Laanboomdagen

•

artikel in programmablaadje van laanboomdagen

•

presentatie op klantendag van DataControl

•

presentatie voor de Kring Opheusden

•

concept artikel geschreven voor vakblad

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
De activiteiten verlopen volgens planning. Er zijn er in verschillende soorten bomen tags geboord en deze
zijn na verloop van tijd beoordeeld. De deskundigen oordeelden dat als de tag maar voldoende diep in
het hout werd geboord er geen schade te verwachten viel. Voorde zekerheid kan boorgat worden
afgesmeerd met middelen die in de handel zijn. Bij de bomen die van een tag werden voorzien kon nog
geen schade worden vastgesteld. Wel wordt opgemerkt dat de tijdsperiode beperkt is geweest en dat
nog niet alle gaten waren dichtgegroeid. Momenteel kan nog geen conclusie getrokken worden.
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Geen
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Project ligt op schema. Technische installatie van ABS programma heeft voor wat vertraging gezorgd.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Volgens projectplan:
•

schade beoordelen in bomen

•

meerwaarde beschrijven

•

voortzetting interviews en inventarisatie

•

workshop stakeholders

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Neen
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

januari 2008

2. Projecttitel:

Vervolgproject Pear Decline in Pyrus (peer)

3. Projectnummer PT:

12350

4. Intern projectnummer: 32 360 601 00
5. Projectleider:
Adres:

Maarten de Koek
Postbus 85,2160 AB Lisse

Tel:

0252-462148

Fax:

0252-462100

Email:

Maarten.dekock@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

Peer (Pyrus)

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

Sept 2008 t/m Sept 2012

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het project is te verdelen in twee hoofddoelstellingen.
1.

Bepaling van Pear Decline vatbaarheid/tolerantie/resistentie voor verschillende cultivar/onderstamcombinaties. Om een uitspraak op deze hoofddoelstelling te kunnen doen, zijn er twee
nevendoelstellingen geformuleerd:
ï.i Waardplantonderzoek
Er wordt een proefveld met voldoende Pear Decline geïnfecteerd toetsmateriaal aangelegd om
hieraan meerjarig onderzoek te verrichten. Verschillende combinaties van rassen,
tussenstammen en onderstammen van vruchtbomen zullen worden opgenomen in deze
collectie en dienen als modelsysteem om de interactie tussen Candidatus Phytoplasma pyri, de
perenbladvlo en zijn waardplant te bestuderen. Indien mogelijk wordt dit een containerveld om
ook wortelbemonstering mogelijk te maken.
1.2. Monstername, toetsing en verspreiding
Het toetsmateriaal wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een betrouwbare monstername in
combinatie met een (semi)-kwantitatieve toetsingsmethode op basis van PCR diagnostiek.
De verbeterde toetsingsmethodes en de door Pear Decline geïnfecteerde bomen worden
gebruikt voor een meerjarige analyse van de locatie van het fytoplasma in de boom.
Aanwezigheid van het fytoplasma zal worden gerelateerd aan uiterlijke ziekteverschijnselen en
meteo-gegevens. Tevens zal de wijze en tijdstip van besmetting via de perenbladvlo en de
overleving van het fytoplasma in de perenbladvlo worden bestudeerd.

2.

Preventie en bestrijding van Ca. Phytoplasma pyri of Pear Decline symptomen.
Voor het bereiken van het uiteindelijke doel van dit project wordt gebruik gemaakt van materiaalen methoden afkomstig uit onderdeel 1. Met behulp van PCR diagnostiek zal de effectiviteit van
specifieke cultivar-onderstamcombinaties en aangepaste bemesting in de beheersing en bestrijding
van Pear Decline worden geanalyseerd op bomen aanwezig in het proefveld en (indien mogelijk) in
praktijksituaties. Voor een optimaal rendement zal dit laatste onderdeel worden opgestart zodra er
voldoende proefmateriaal beschikbaar is.
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9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

Sept. 2008 t/m Dec. 2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Vergunningsaanvraag Plantenziektenkundige Dienst voor Pear Decline onderzoek in Lisse .
2.

Hiaten in kennis over de epidemiologie en bestrijding van Pear Decline wegwerken (literatuurstudie

3.

Opbouw van collectie toetsmateriaal (verschillende combinaties van cultivars, tussenstam en

en opbouw van netwerk aan contacten).
onderstammen). Een containerveld met het toetsmateriaal wordt aangelegd in de gaaskas in Lisse.
4.

Samenroepen van de begeleidingscommissie: voorleggen van de werkplannen.

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

Het fytoplasma dat Pear Decline veroorzaakt is een quarantaine-organisme. Ter ondersteuning van
de geplande werkzaamheden is een uitgebreide vergunningsaanvraag ingediend bij de
Plantenziektekundige Dienst. Onderdeel van deze vergunningsaanvraag is de bouw van een
quarantainekas voor het uitvoeren van de praktische werkzaamheden.

2.

Literatuur is verzameld over Pear Decline, detectiestrategieën voor dit fytoplasma, de verspreiding
van dit fytoplasma door de perenbladvlo en beschikbare kennis over het effect van onderstammen,
tussenstammen en cultivars. De contacten met Naktuinbouwen Plant Research International op het
gebied van onderzoek aan fytoplasma's zijn versterkt. Op internationaal niveau zijn contacten
gelegd met de International Phytoplasmologist Working Croup en hebben we ons aangesloten bij
een EU COST-project "Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems".

3.

Kort na de ontvangst van de honoreringsbrief is in samenwerking met Naktuinbouw de lijst van
toetsmateriaal opgesteld. Deze lijst bestaat uit verschillende combinaties van cultivars,
tussenstammen en onderstammen. De productie van deze combinaties is afgelopen zomer in gang
gezet. De eerste boompjes zullen in het voorjaar van 2009 worden afgeleverd.

4.

De begeleidingscommissie wordt in het voorjaar van 2009 samengeroepen als de
onderzoeksactiviteiten voor 2009 verder zijn vormgegeven.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Tijdens het international Conference of Plant Pathology (augustus 2008, Turijn, Italië) is een poster en
abstract gepresenteerd over Pear Decline onderzoek in Nederland
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Activiteiten 1,2 en 3 zijn uitgevoerd volgens de het oorspronkelijke projectplan. De bijeenkomst van de
begeleidingscommissie is enkele maanden uitgesteld zodat er meer bekend is over de vergunning voor
het onderzoek, de te bouwen quarantaine-faciliteiten en de planning voor 2009 verder is uitgewerkt.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
Niet van toepassing
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15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Januari - December 2009:
•

Samenroepen van de begeleidingscommissie (februari 2009)

•

Opkweek van perenbladvlooien op Pear Decline geïnfecteerd plantmateriaal.

•

Kolonisatie- en infectieproeven van Pear Decline geïnfecteerde perenbladvlooien op verschillende
combinaties van cultivars, tussenstam en onderstammen. De kolonisatie- en infectieproeven
worden vroeg, halverwege en aan het eind van het groeiseizoen uitgevoerd.

•

De ontwikkeling van visuele symptomen van Pear Decline wordt beschreven voor de verschillende
combinaties van cultivars, tussenstam en onderstammen.

•

Er wordt een betrouwbaar monstername protocol opgesteld en de aanwezigheid en locatie van
fytoplasma in de plant wordt met behulp van PCR toetsen bestudeerd en gevalideerd.

•

Indien mogelijk worden meteo-gegevens gecorreleerd aan het tijdstip van symptoomontwikkeling
en overwintering.

•

Perenbladvlooien worden gevangen uit gezonde en Pear Decline besmette bomen uit de boomgaard
in Randwijk en bestudeerd op de aanwezigheid van fytoplasma. Resultaten worden vergeleken met
de in de boomgaard voorkomende cultivars en de aanwezigheid van Pear Decline.

•

Samenroepen van de begeleidingscommissie (winter 2009/2010)

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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5. Projectleider:
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6. Gewas: (indien van toepassing):

Boomkwekerij breed

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1 januari 2008 - 31 december 2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Doel van dit project is inzichtelijk te maken waar de sector de komende jaren mee te maken krijgt. Er
wordt veel in allerlei media over de KRW geschreven en gesproken, maar het is onduidelijk wat dit
betekent voor de sector. De sector heeft zijn eigen specifieke eisen m.b.t. water voor een optimale
productie. Hierbij gaat het o.a. om de grondwaterstand maar ook om de kwaliteit van het water.
Per stroomgebied zullen oplossingsrichtingen worden aangedragen voor knelpunten
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1 jan 2008- 31 december 2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
De implementatie van de KRW heeft in 2008 vorm gekregen.
In 2008 is een verkenning uitgevoerd naar de betekenis van de KRW voor de boomkwekerij sector.
n. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
De eerste nieuwsbrief is in voorbereiding
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De uitvoering van het project heeft vertraging opgelopen. De betekenis van de KRW voor de
boomkwekerij begint langzamerhand duidelijkte worden.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Nu de implementatie van de KRW duidelijk begint te worden kan het project volledig uitgevoerd
worden.
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in de
financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Uitvoering is vertraagd. Het project zal nu in 2009 uitgevoerd worden. Voorstel wordt gedaan om project
in 2009 uit te voeren.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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