Laboratoria
Volop in ontwikkeling,
en het einde is nog niet in zicht
Laboratoriumanalyses
vervullen een cruciale rol
in het beoordelen van
aan- of afwezigheid
van ziekteverwekkers
en het ontwikkelen van
robuuste toetsen.
Het maakte de afgelopen
decennia een grote ontwikkeling door. Dit loopt
parallel aan de ontwikkeling van de stand van
de technologie. En het
einde is nog niet in zicht.

Foto: Ebskamp is overtuigd van de
verdere doorbraak van beeldanalyse
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“Goed laboratoriumonderzoek is ontzettend belangrijk voor ons,” vertelt
Bert Compaan, Research Manager
Seed Pathology bij Bejo Zaden. “Zowel
voor de ontwikkeling van nieuwe rassen als voor het kunnen leveren van
goed en gezond zaad.” Bejo Zaden is
gespecialiseerd in de internationale
zaadveredeling en productie van zaden
voor de vollegrondssector. Met name
in ui, wortel, kool en biet. Compaan
is blij met de voortschrijdende technologische mogelijkheden. “Wij zijn
een kennisintensief bedrijf. Er werken
veel onderzoekspecialisten, van kiem-

laboranten tot operators, die zaadcoating uitvoeren. Dan is het fijn dat
de technologie ons steeds beter in
staat stelt ons werk goed te doen.”
Volgens Compaan is nog meer kennis
van ziekten en epidemieën hard nodig.
“We hebben te maken met een veranderend speelveld. Denk maar eens
aan aangescherpte regelgeving. Boeren
en telers mogen steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Tel
daarbij op de wereldwijde klimaatverandering, die naar verwachting een
hogere ziektedruk tot gevolg heeft.”
In het algemeen ziet Compaan het

Michel Ebskamp:
“De komende tien jaar kunnen we in één monster
de genomen van alle aanwezige ziekteverwekkers
volledig sequencen.”
belang van snelheid bij labonderzoek
toenemen, zowel bij kiem- als bij gezondheidsonderzoek. “Als wij bij proeven in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië
iets onregelmatigs constateren in het
gewas, dan willen we natuurlijk snel
weten om welke ziekte het gaat. Inmiddels zijn er snelle testen waarmee
we voor sommige ziekteverwekkers
de aanwezigheid in het veld kunnen
vaststellen. Maar nu zijn we vaak nog
aangewezen op laboratoriumtoetsen.”

Lagere kosten
DNA sequencing
Manager team R&D Michel Ebskamp
van Naktuinbouw zag het afgelopen
decennium vooral de rol van DNAtechnologie enorm aan belang winnen. “De kosten van DNA sequencing
daalden sterk de laatste jaren. Dit
heeft een grote impact op het laboratoriumonderzoek. DNA sequencing
maakt het mogelijk om beter en sneller unieke gebieden van genetisch
materiaal van ziekteverwekkers te
selecteren. Mede door DNA sequencing
kunnen wij nog robuustere toetsen
ontwikkelen.” Ebskamp krijgt op dit
aspect bijval van Compaan. “De klassieke vorm van pathogenenonderzoek, waarbij wij monsters onder
een microscoop onderzoeken, blijft
belangrijk. Maar dit verdwijnt steeds
meer naar de achtergrond. De rol van
moleculair onderzoek wordt steeds
belangrijker. Mede onder invloed van
de kansen die DNA sequencing biedt.
Hierdoor kun je nog meer in detail de
samenstelling van een DNA vaststel-

Het klassieke pathogenenonderzoek verdwijnt steeds meer naar de achtergrond

len.” Volgens Compaan biedt moleculair onderzoek volop kansen om de
honger naar waardevolle data te stillen. “Als we een bacterie op een plant
constateren waarvan de soort bekend
is, willen we natuurlijk ook weten welk
type het is. Waar komt het vandaan
en leeft hij nog?”

Beeldherkenning
In de toekomst voorziet Compaan de
doorbraak van andere nieuwe technologieën, waaronder beeldherkenning.
“Deze technologie maakt het mogelijk

om een deel van het kiemonderzoek
in ons laboratorium te automatiseren.
Hierdoor kan een laborant in de toekomst meer partijen analyseren. Toepassing van beeldherkenningstechnologie heeft niet alleen effect op de
kwaliteit van het onderzoek, maar
ook op de productiviteit van het lab.”
Ook Ebskamp is overtuigd van de
verdere doorbraak van beeldanalyse.
”Machine Learning en kunstmatige
intelligentie bieden mooie kansen om
nog meer kennis op te doen. Maar
ook de evolutie van DNA-technologie
gaat dit decennium nog verder door.
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Foto: de Marvin maakt vanuit verschillende
hoeken foto’s van een plantje waardoor een
3D-beeld ontstaat

Ik verwacht dat we de komende jaren
in staat zijn om snel en tegen overzichtelijke kosten van alle in een
monster aanwezige ziekteverwekkers
het genoom (verzameling van alle
genen, red.) volledig in beeld te hebben. Zo kunnen we ook bepalen onder
welke condities het een serieus gevaar
vormt.” Ebskamp benadrukt dat we ons
wel steeds moeten blijven afvragen
wat de waarde van al die extra kennis
is. “Uiteindelijk gaat het om de biologische relevantie,” stelt Ebskamp verwijzend naar een recent voorbeeld in
Noord-Amerika. “Daar werd een nieuw
virus vastgesteld in blauwe bes. Dit
virus leverde geen negatieve gevolgen
voor de productie op. Toch zetten
enkele landen blauwe bessen met dit
virus direct op de zwarte lijst.”

Ruud Veenenbos, bestuurslid Naktuinbouw: “Het belang van Naktuinbouwlaboratoria neemt steeds verder toe. Niet
in omvang, wel in technische kennis. De
motor hiervoor is DNA sequencing. Dat
gaf de keuringswereld en ook de identificatie in rassenonderzoek en ziekten en
plagen een versnelling. Als bestuur zagen
we deze ontwikkeling tijdig en namen
we de juiste stap om hierin te investeren.
Internationaal is sprake van een verscherping van de toegangseisen. Om aan
die eisen te kunnen voldoen, is een laboratorium met moderne technologie nood-
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Systeembenadering
Volgens Compaan denken ze bij Bejo
na over een systeembenadering. Ze
kijken verder dan de uitslag van een
enkel laboratoriumonderzoek. Ook
Ebskamp is een voorstander van een
dergelijk systeem. “Het zou natuurlijk
mooi zijn als we aanvullende data
uit het productieproces kunnen meenemen. Welke behandelingen heeft
het zaad bijvoorbeeld ondergaan?
En waar gaat het zaad heen? Klimaat,
ondergrond en ziektedruk verschillen
immers van regio tot regio.” De betrokken bedrijven in de keten bezitten een
schat aan informatie. Het zou volgens
Ebskamp een mooie stap voorwaarts
zijn die gegevens te integreren met de
analyse van het laboratoriumonder-

zakelijk. DNA sequencing en automatisering zorgen daarbij voor exactere en
snellere resultaten. Naktuinbouw werkt
hierin steeds meer met bedrijven samen.
De capaciteit van het laboratorium is
niet gericht op het toetsen van grote hoeveelheden. Naktuinbouw vraagt bedrijven
om een inschatting van het aantal te
verwachten toetsen. Steeds meer bedrijven doen de routinematige toetsen zelf,
zoals NAL-gecertificeerde laboratoria.
Net zoals bedrijven ook meer zelf keuren.
De auditfunctie van Naktuinbouw groeit
daarmee. Naktuinbouw richt zich meer

zoek. Hier is dan wel medewerking
vanuit de keten voor nodig. “Concurrentiegevoeligheid is natuurlijk altijd
een barrière om dit soort initiatieven
van de grond te krijgen. Dit hoeft geen
punt te zijn, als producenten hun data
anoniem kunnen aanleveren en wij
al deze data kunnen verzamelen en
analyseren.” Volgens Ebskamp kan
Naktuinbouw heel goed de neutrale
organisatie zijn waar betrokken partijen deze data met een gerust hart
kunnen aanleveren.

Internationale uitstraling

Fytosanitaire actualiteiten
Naktuinbouw ondersteunt vrij handelsverkeer en markttoegang. En houdt u
daarom graag op de hoogte van nieuwe
fytosanitaire risico’s en regelgeving.
Hier leest u meer over de belangrijkste
fytosanitaire ontwikkelingen en risico’s.
Schorskever (Euwallacea fornicatus sensu lato) ©Rachel Osborn,

Compaan breekt een lans voor de rol
van Naktuinbouw als het gaat om
laboratoriumonderzoek. “In een steeds
internationaler speelveld is het cruciaal
om je zaakjes fytosanitair op orde te
hebben. Nog beter, sneller en gedetailleerder kunnen toetsen is belangrijk.
Naktuinbouw is een kennisinstituut
op dit gebied. Dat moet absoluut zo
blijven. Met haar internationale uitstraling en het brede vertrouwen dat
de organisatie geniet binnen de sector,
moeten we de rol van Naktuinbouw
koesteren. Die draagt internationaal
echt bij aan het imago van de Nederlandse tuinbouwsector.”
l

op specifieke toetsen. Voor het ontwikkelen daarvan is samenwerken met
goede partners belangrijk. Zoals met de
National Plant Protection Organizations
(NPPO) van andere landen, maar ook
met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. DNA sequencing als
grote motor staat niet op zichzelf. Dataanalyse ontwikkelt zich parallel. Als
je samen onderzoek doet, kun je niet
zonder uitwisseling van data. Hierin is
Naktuinbouw zeer zorgvuldig. Zekerheid
en betrouwbaarheid staan hoog in het
vaandel.”

Southeast Asian Ambrosia Beetle ID, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org

Nieuwe nationale Plantgezondheidswet

Verspreiding quarantaineorganismen in Europa

In het verlengde van de EU-Plantgezondheidsverordening
(PHR) trad in Nederland per 1 maart 2021 nationale wetgeving in werking: de Plantgezondheidswet (PGW) en
bijbehorende uitvoeringsregelingen. Deze wet vervangt
de oude Plantenziektenwet.

Euwallacea fornicatus sensu lato: Dit is een kleine schorskever die men begin 2021 in Duitsland vond in planten uit
Nederland. De NVWA voerde traceringsonderzoek uit en
bevestigde de aanwezigheid van deze soort in Nederland
in een kas. Besmette planten moeten worden vernietigd.
Naktuinbouw is extra alert bij de importinspecties op
tropische plantensoorten en bij bedrijven die deze planten
produceren uit geïmporteerde jonge planten.

Herziening EU-Plantgezondheidsverordening
De Europese Commissie werkt aan een grote herziening van
de annexen van de EU-Plantgezondheidsverordening (PHR).
Er komen nieuwe quarantaine-organismen bij, nieuwe eisen
voor handel binnen de EU en voor import uit derde landen.
Intern verkeer EU
Eén van de veranderingen gaat over de regulering van
Phytophthora ramorum binnen de EU. De EU heft de noodmaatregelen op. De Europese variant van deze schimmel
krijgt de RNQP-status (Regulated Non Quarantine Pests).
Bijzondere eisen zorgen er voor dat planten bestemd voor
opplant ‘vrij’ zijn van deze ziekte. Naast Camellia Rhododendron en Viburnum gelden deze eisen straks onder meer ook
voor: Fraxinus excelsior, Vaccinium, Castanea sativa, Pseudotsuga
menziesii en een aantal Larix- en Quercus-soorten.
Import uit derde landen
Na herziening van de PHR gelden bij import nieuwe eisen.
Deze treffen vooral houtige gewassen met groeimedum.
Voor grotere bomen wordt import uit een groot aantal
derde landen lastiger.

Lees meer op: www.naktuinbouw.nl/fytosanitaire-actualiteiten

ToBRFV: Er is een aanpassing van de noodmaatregelen.
Belangrijkste wijziging is de verplichting om per 1 april
alle zaad (ook op voorraad) te toetsen met PCR. Daarnaast
is het bemonsteren van 20% van de importzendingen en
het toetsen van dit materiaal op ToBRFV verplicht. Naktuinbouw opende hiervoor een teststraat.
Tomato Leaf Curl New Delhi virus in Frankrijk: Bemisia
tabaci draagt dit Begomovirus over. Het virus komt voor
zover bekend in Nederland niet voor. Belangrijke waardplanten zijn courgette, komkommer, pompoen, tomaat,
paprika en aubergine. Bijzondere eisen zijn van kracht
voor de productie van groenteplanten van Solanaceae en
Cucurbitaceae.
Scirtothrips aurantii: In Spanje trof men deze thrips voor
het eerst aan in citrus- en aardbeiplanten. De soort kan
ook voorkomen op ander softfruit (Rubus, Vaccinium).
l
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