Studenten Stan Aanhane en Diederik Mud (donkere
trui) werken aan een PCR-test die Fusarium in tulp
vroegtijdig aantoont.
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Snel zicht op
Fusarium
De tulpenteler krijgt binnenkort hulp in de strijd tegen
Fusarium. Studenten van de Hogeschool Leiden hebben een
PCR-test ontworpen om in een vroeg stadium te kijken of een
partij tulpen besmet is met de schimmel. Voor teelt en handel
komt zo een nieuw stuk gereedschap op de markt om schade
door Fusarium binnen de perken te houden. De test is naar
verwachting in de zomer van 2022 beschikbaar.
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tan Aanhane (20) uit Noordwijkerhout en Diederik Mud (24) uit
Noordwijk zijn studenten Biologie
en Medisch Laboratoriumonderzoek
aan de Hogeschool Leiden. Daar wordt
sinds 2015 onderzoek gedaan naar onder
meer de verspreiding van Fusarium in de
tulpenteelt. Lopende het onderzoek bleek
dat de bollensector zat te springen om
een simpele test die vroegtijdig Fusarium in partijen tulpen aantoont. Mud en
Aanhane mochten met deze vraag uit de
praktijk aan de slag. Ze ontwikkelden
een PCR-test (voluit de polymerase chain
reaction-test) die specifiek gericht is op
het detecteren van het tulpen-Fusarium.
Deze test is vergelijkbaar met die nu in de
coronateststraten, maar ook bijvoorbeeld
voor verschillende virussen in leliebollen
wordt gebruikt.
Om een partij bollen te controleren wordt
eerst met een holle naald een punctie
van 240 bollen genomen. Daarna wordt
DNA uit het materiaal dat verkregen is
geïsoleerd. Dit DNA wordt gebruikt in de
volgende stappen. Hierbij worden onder
andere zogenaamde primers toegevoegd
aan het DNA. Deze kunnen een uniek deel
van het DNA van het tulpen-Fusarium
markeren en er samen met het enzym
polymerase voor zorgen dat het zich kan
vermenigvuldigen. Het apparaat waarin dit gebeurt, detecteert wanneer het
aantal unieke deeltjes boven een bepaalde
drempel uit komt. “Dan weet je dat de
schimmel aanwezig is en in welke mate,
ook al is het nog niet zichtbaar op de bol”,
vertellen Mud en Aanhane.

VROEG AANTONEN
Nu kan Fusarium ook in een vroeg stadium worden aangetoond. maar daarvoor
moet een stukje van de bloembol twee
weken op kweek worden gezet. Aanhane:
“Die test wordt dus weinig gebruikt waardoor telers geen steekproef nemen om te
kijken of een partij tulpen besmet is. Met
deze PCR-test zie je de besmetting snel én
in een vroeg stadium.” Groot voordeel is
dat telers en exporteurs nu weten of en
in welke mate Fusarium in een partij tulpen aanwezig is. Met het oog kunnen de
bollen er nog goed uitzien maar het is net
als corona, je kunt al besmet zijn terwijl
je nog niet ziek bent. En al ben je besmet,
de een wordt erg ziek en de ander niet.
Deze kennis over het al dan niet aanwezig zijn van Fusarium in een partij bollen,
heeft voordelen. Mud: “Een positieve
test kan voor een teler of exporteur
aanleiding zijn om extra maatregelen
te nemen. De bollen niet te veel laten
stuiteren op loopbanden, niet te lang in
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te grote kisten verschepen, extra hygiënemaatregelen nemen en niet nat maken.
Allemaal zaken die bij de verspreiding en
uitgroei van Fusarium een rol kunnen
spelen.”
Ze denken dat de test op verschillende
tijdstippen in de keten kan worden ingezet, zoals voor het planten van de tulpen,
na het rooien maar ook bij de overdracht
van een partij tulpen. “Voor een partij
tulpen zonder Fusarium zal straks meer
betaald worden dan voor een partij met
Fusarium. Het kan een soort keurmerk
worden.” Op de lange termijn kan de
test zelfs een rol spelen bij de veredeling
omdat Fusariumgevoelige soorten minder
als uitgangsmateriaal worden gebruikt.
“Het scheelt in ieder geval alle partijen
veel geld. Nu kent de bollensector een
uitval van gemiddeld vijf procent. Bedrijven geven gemiddeld rond de 25 mille uit
aan bestrijding van Fusarium. Dus reken
maar uit.”

GEVOELIGHEID TEST
De studenten zijn op dit moment bezig
om de test te valideren. Ze hebben al
geconstateerd dat de test werkt, want niet
alle partijen tulpen bleken positief op
Fusarium te testen. De komende tijd gaan
ze kijken hoe gevoelig de test precies is.
Wordt met deze methode inderdaad alleen
het tulpen-Fusarium gevonden en niet
bijvoorbeeld ook Fusarium van narcissen
of lelies.
Deze validatie gebeurt in het laboratorium
van de Hogeschool Leiden met materiaal
van Bulb Quality Support bv (BQ Support)
in Lisse, een bedrijf dat meerdere toetsen
aanbiedt in de land- en tuinbouwsector.
“Dat moet deze zomer klaar zijn en daarna wordt bij BQ Support proefgedraaid.
Daarvoor worden de partijen bollen gevolgd, zodat je straks weet wat de effecten
van een positieve test zijn. Vind je een of
twee sporen van Fusarium, dan moet je de
partij wellicht met fluwelen handschoenen behandelen, andere partijen moet je
gelijk afbroeien. Dit soort informatie moet
worden opgebouwd.” Als de test helemaal
klaar is, kunnen tulpenbedrijven hiervoor
aankloppen bij BQ Support in Lisse. Hoe
hoog de kosten worden, is nu nog niet
bekend. “Wij hebben alles met de hand
gedaan, maar bij BQ Support wordt veel
werk geautomatiseerd. Een test gaat dus
zeker geen duizenden euro’s kosten”,
aldus Aanhane.
Mud en Aanhane studeren deze zomer af.
Ze hebben zich inmiddels aangemeld voor
een universitaire studie in respectievelijk
Leiden en Amsterdam. “We hopen wel bij
de Fusarium-testen betrokken te blijven.”

Met de nieuwe PCR-test is de besmetting snel én
in een vroeg stadium te zien.

Niet in de la
Voor Hogeschool Leiden is het vooral
belangrijk dat het onderzoek waar de twee
studenten drie jaar aan hebben besteed,
niet in een la verdwijnt. Walter Zuijderduin,
programmamanager van het Leiden Centre for Applied Bioscience, het laboratorium
waar het onderzoek loopt: “Wij willen dat
dit werk in de praktijk belandt. Het lost het
probleem van Fusarium in de tulpenteelt
niet op maar het levert wel een bijdrage aan
het beheersen daarvan.”
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