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Pathoscreen

Karakteristieken van het spuitbeeld van spuitdoppen kunnen met diverse meetmethoden
vastgesteld worden. Bij een aantal van deze methoden wordt een fluorescerende tracer
gebruikt. De verdeling van deze stof op chromatografiepapier kan met de Pathoscreen
kwalitatief vastgelegd worden voor het aantal vlekken per cm2, de vlekgrootte en het
percentage bedekt oppervlak. Op plantmateriaal (stengel, blad) kan alleen visueel de kwaliteit
van een bespuiting worden vastgelegd, Door aanpassing van de meetmethode en software
kan naar verwachting in Q3 2022 de kwaliteit ook cijfermatig worden weergegeven.
De Pathoscreen is een apparaat met een ingebouwde
computer voor het aansturen van een camera, filters en
LED’s, en voor de opslag van gemeten data. De camera
heeft een resolutie van 6 megapixel waarmee pixel-topixel beelden worden gemaakt. Voor het zichtbaar maken
van de opnamen is een monitor ingebouwd. De
Pathoscreen is voorzien van blauw filterende LED’s voor
Groen Fluorescerend Eiwit (GFP; Green Fluorescence
Protein) opnamen, van groen filterende LED’s voor Rood
Fluorescerende Eiwit (RFP; Red Fluorescence Protein)
opnamen, rood filterende LED’s voor Chlorofiel
Fluorescence (CF; Chlorophyll Fluorescence) opname en
witte LED’s voor kleurenbeelden (in RGB). Voor het
zichtbaar maken van de bij bespuitingen gebruikte
tracer, worden GFP opnamen gemaakt.
GFP-afbeeldingen van de Pathoscreen worden
gecorrigeerd voor de van nature aanwezige fluorescentie
van collectoren/bladeren. Deze auto-fluorescentie wordt
gemeten met hetzelfde meetlicht alleen met een ander
filter. Afbeeldingen worden dan gepresenteerd in
‘correctedGFP’.

Voorbeeld van met tracer bespoten plaat chromatografiepapier.

Het materiaal wat met de Pathoscreen gemeten wordt is chromatografiepapier en zijn bladeren van
bomen of ander plantmateriaal (2022). Bij het chromatografiepapier worden tijdens een experiment
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vellen van 50x50 cm bespoten. Vervolgens worden deze vellen in vierkanten van 5x5 cm gesneden. Deze
vierkanten worden in een lade in de Pathoscreen geplaatst en vervolgens onder een camera geschoven.
Per vierkant wordt een bestand met meetwaarden en een bestand met setup gegevens gecreëerd.

Lade om de monsters in te positioneren.

Houder voor de juiste positie van het 5x5 cm
chromatografiepapier.

Van het maken van de opname tot aan het uiteindelijke presenteren van resultaten zijn er de volgende
software stappen:

1.

1.

Het maken van de opname,

2.

Analyseren van de gemeten data en weergeven resultaten,

3.

Samenvoegen van alle 5x5 cm vierkanten tot vellen van 50x50 cm,

4.

Verwerken resultaten in relatie tot de resultaten van de fluorimeter.

In vaste volgorde van de 5x5 vierkanten worden GFP opnamen gemaakt, zichtbaar gemaakt op de
monitor en opgeslagen op de computer. Vooraf is een ‘standaard’ instelling vastgesteld waarmee alle
opnamen worden gemaakt.

Vooraf aangemaakte ‘standaard’ instelling van
de Pathoscreen.
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Scherm waarin de instellingen gewijzigd kunnen
worden.

2.

Met de analysesoftware wordt elk gemeten vierkant van 5x5 cm opgedeeld in vakken van 1x1 cm.
Per oppervlak van 1 cm2 wordt bepaald het aantal aanwezige vlekken (n) en de grootte van de
vlekken in pixels (1 px is 4421 µm2 = 66,49*66,49 µm) en het percentage bedekt oppervlak. Deze
waarden worden vervolgens ook uitgerekend voor het totale oppervlak van het 5x5 cm vierkant.
Op detailniveau wordt voor elke druppel in een 1x1 cm vak de grootte van een druppel en de
intensiteit van de druppel gemeten. De intensiteit van een druppel kan gebruikt worden om de
hoeveelheid fluorescence te bepalen. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een fluorimeter
(natchemische analyse) nauwkeurigere resultaten geeft wat betreft de hoeveelheid fluorescence
maar de Pathoscreen kan wel een indicatie geven over de verdeling binnen een 5x5 cm vierkant.
Onderzoek wordt gedaan om met de Pathoscreen ook de fluorescence waarde beter te bepalen.

1 ms, 100%

3.

2 ms, 100%

4 ms, 100%

Om het spuitbeeld zichtbaar te maken worden alle 5x5 cm vierkanten samengevoegd tot het
oorspronkelijke formaat van het bespoten oppervlak (50x50 cm). Met deze beelden kan nagegaan
worden of de spreiding en verdeling in gemeten fluorescence waarden overeenkomen met hetgeen
tijdens de bespuiting beoogt en verwacht werd.

Samengesteld beeld van 10x10 (1-10 en A-J) vierkanten
van 5x5 cm; bespuiting 4 ms, 50%.

4.

De verkregen data met de Pathoscreen is een aanvulling en controle op de resultaten verkregen met
de natchemische analyse met de fluorimeter. Om vast te stellen of verkregen data uit beide
methoden een directe en eenduidige relatie hebben, zijn de intensiteitswaarden van de fluorimeter
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en de Pathoscreen tegen elkaar uitgezet. Het rechtlijnige verband laat zien dat er een eenduidige
relatie is tussen de waarden uit de natchemische analyse en de intensiteit die gemeten wordt met de
Pathoscreen. Dit betekent dat ook de absolute hoeveelheid tracer zonder natchemische analyse in
beeld kan worden gebracht, nadat een kalibratie is uitgevoerd.

Verband tussen de intensiteit van de fluorimeter en de Pathoscreen.

In gewassen wordt de gewasverzorging uitgevoerd van het beginstadium van een gewas tot aan de
oogst en in fruit tot na de oogst. Van knopstadia van fruitbomen tot volgroeide bladeren zijn met de
Pathoscreen opnamen gemaakt. Om ook hier het aantal aanwezige vlekken, de vlekgrootte en het
percentage bedekt oppervlak kwantitatief vast te kunnen leggen, wordt de meetmethodiek nader
bekeken en/of software ontwikkeld. Op dit moment is alleen een kwalitatieve analyse mogelijk door tot
in detail inzichtelijk te maken hoe de verdeling op het stengel- en bladmateriaal is.

Ruwe (niet bewerkte) opnames op onderkant blad (links) en bovenkant blad (rechts).
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