
 

 
 

Format voor het indienen van een 

projectvoorstel   
voor de Oproep van de Brancheorganisatie Akkerbouw 

 

Dit format wordt gebruikt voor het aanmelden van een projectvoorstel voor de Oproep van de Brancheorganisatie Akkerbouw. Voor de invulling van 
onderstaande punten mag u maximaal 5 pagina’s gebruiken (excl. begroting).  
LET OP: stel uw PC in op ‘veilig’ voor wat betreft het te gebruiken emailadres voor verzending:  info@bo-akkerbouw.nl 
 
Titel projectvoorstel  Diagnostiek van nieuwe varianten van soft rot Pectobacteriaceae verantwoordelijk voor bacterieziekten in de 

aardappelteelt 
 
Contactgegevens penvoerder:   Naam: Viola Kurm/Jan van der Wolf 
 Organisatie: Wageningen UR 
 e-mailadres: Viola.Kurm@wur.nl/Jan.vanderWolf@wur.nl 

 
Aanleiding 
Wat zijn de redenen voor dit projectvoorstel? 
Nederland is in de wereld de grootste exporteur van aardappelpootgoed. Het voorkomen van besmetting met virussen (PVY) en bacteriën (soft rot 
Pectobacteriaceae (SRP) vormt  een grote uitdaging in de teelt van het pootgoed. SRP veroorzaken in Nederland alleen al in de pootgoedteelt een 
geschatte schade van 20-30 M Euro per jaar voornamelijk als gevolg van declasseringen en afkeuringen. Er is geen resistentie (immuniteit) tegen 
SRP bekend in commerciële rassen en er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen voor deze ziekteverwekkers beschikbaar. De beheersing van SRP 
is voornamelijk gebaseerd op keuring van pootgoed die berust op visuele waarnemingen van de zieke planten door keurmeesters van de NAK tijdens 
het groeiseizoen. Er is de wens om laboratoriumtoetsen in te zetten voor het detecteren van latente (symptoomloze) infecties in pootaardappelen, 
maar de huidige toets van met name Pectobacterium brasiliense geeft slechts een beperkte voorspelling van bacterieziek in het volgende jaar en is 
daardoor voor de praktijk niet bruikbaar. Helaas komen symptoomloze infecties in het geoogste pootgoed veelvuldig voor.  
Hoewel de betrouwbaarheid van de toetsen voor de meeste SRP de laatste jaren sterk is verbeterd, is er met name voor P. brasiliense dus nog een 
slag te maken. Terwijl P. brasiliense verantwoordelijk is voor ca. 85% van bacterieziek in het veld, blijken niet alle geïsoleerde stammen in staat 
zwartbenigheid te geven. Voor de grootste subgroep van virulente stammen die relatief homogeen is, is recentelijk binnen WUR een specifieke 
detectiemethode ontwikkeld. Helaas, is deze toets nog niet volmaakt en toont deze nog isolaten aan die in het veld geen bacterieziek kunnen geven. 
Ook is er inmiddels een tweede subgroep van P. brasiliense gevonden waarbinnen virulente isolaten voorkomen (Vreeburg, NAK, Emmeloord, 
ongepubliceerd). 
Een uitdaging blijft ook om te anticiperen op de introductie van steeds nieuwe SRP die de keten binnenkomen. Er zijn inmiddels Dickeya soorten 
gevonden in een gewas gegroeid uit miniknollen die nog niet eerder in de aardappel zijn aangetroffen waaronder Dickeya fangzhongdai, een 
pathogeen van peer en orchideeën. Incidenteel wordt P. odoriferum aangetroffen in Nederlands plantmateriaal. Er is nog niet bekend of deze soorten 
in staat zijn om bacterieziek in de aardappel te veroorzaken.  
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Op wiens verzoek is dit projectvoorstel beschreven? 
Op verzoek van de projectcommissie “Plan van aanpak Erwinia” waarin vertegenwoordigers zitten van de pootgoed- en consumptieteelt, BO-
Akkerbouw, LTO-Noord en NAO 
 
Doel en relevantie 
Wat is het doel van het project? 
Het doel van het project is het verbeteren van de laboratoriumtoets voor soft rot Pectobacteriaceae die bacterieziek kunnen veroorzaken in de 
aardappel. Het project bevat de volgende elementen: 
1. Analyse van bestaande gegevens bij de NAK om de voorspellende waarde van de toets op bacterieziek te verbeteren   
2. Onderzoek naar de virulentie van SRP in het veld, met name wordt onderzoek gedaan naar P. brasiliense en D. fangzhongdai 
3. Ontwikkeling van aanvullende detectiemethoden om (nieuwe) virulente varianten aan te kunnen aantonen 
 
Wat levert het de Nederlandse akkerbouw(er) op (praktisch en in economische zin)? 
1. Een toets met een hoge voorspellende waarde voor de risico’s op het ontstaan van bacterieziek  
2. Kennis over nieuwe varianten van P. brasiliense en D. fangzhongdai die in het ecosysteem van de aardappel voorkomen en die een potentiële 
bedreiging vormen.   
3. Nieuwe moleculaire assays voor snelle, kwantitatieve detectie van virulente SRP die passen binnen de infrastructuur van de keuringsdiensten en 
daardoor eenvoudig in een keuring geïmplementeerd kunnen worden.  
 
Projectvoorstel 
Beschrijf de activiteiten die worden uitgevoerd 
In dit project worden toetsgegevens van de NAK, die in de afgelopen jaren zijn verzameld, nader geanalyseerd om de voorspellende waarde te 
verbeteren.  
De agressiviteit van nieuw geïsoleerde stammen van P. brasiliense en D. fangzhongdai wordt onderzocht door middel van een tweejarige veldproef. 
Uit zieke planten worden de respectievelijke stammen opnieuw geïsoleerd i.v.m. het rond maken van de postulaten van Koch. 
Vervolgens worden voor maximaal drie ziekteverwekkende varianten moleculaire (TaqMan) detectietests ontwikkeld op twee loci in het genoom van 
de ziekteverwekkers. De ontwikkelde TaqMan assays worden gecombineerd met een interne extractie- en amplificatie controle om vals negatieve 
resultaten te voorkomen. De specificiteit wordt geëvalueerd door de assays te toetsen op meerdere doel-stammen en stammen die buiten deze groep 
vallen. De assays worden ook ter beschikking gesteld voor evaluatie door de NAK. 
 
Wat is het evt. effect op het gewas, bouwplan of bodem? 
Nvt 
 
Hoe is de samenhang met ander (lopend) onderzoek?  
Dit project is gerelateerd aan het project “Optimale Diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden” waarbinnen een detectiemethode 
is ontwikkeld voor de detectie een homogene subgroep van virulente stammen van P. brasiliense. In het project “Strategische kennis voor de 
preventie van bacterieziekten in de pootaardappelteelt” zijn stammen geïsoleerd die bij dit onderzoek zullen worden betrokken. 

 



 

Planning 
 

 
 
Jaar 1 en 2. Verbetering voorspellende waarde toets.  
In de huidige praktijk worden er 4 submonsters van 50 knollen per partij geanalyseerd op verschillende varianten van SRP. De uitslagen van deze 
naoogst controle worden gerelateerd aan de afkeuringspercentages in het volgende jaar. Op basis daarvan wordt het belang van besmettingen met 
de verschillende varianten gewogen om zo de voorspellende waarde te verbeteren. Hierbij wordt ook de kennis gebruikt, gegenereerd in dit project, 
over het (potentieel) belang van nieuwe varianten.  
Uitvoering NAK 
 
Jaar 1 & 2: Veldproef/ virulentietoets 
Bacteriestammen: In dit project wordt gebruik gemaakt van een panel van SRP stammen die verzameld zijn door de keuringsdiensten, handelshuizen 
of door WUR. In het project worden alleen Nederlandse isolaten gebruikt om introductie van agressieve buitenlandse stammen te voorkomen. 
Veldproef: De virulentie van nieuw geïsoleerde stammen van P. brasiliense en D. fangzhongdai wordt bepaald in veldexperimenten met geïnoculeerde 
pootaardappelen in twee opeenvolgende seizoenen. Miniknollen van een ras dat gevoelig is voor SRP worden via vacuüm infiltratie geïnoculeerd met 
de stammen. Daarna worden ze in een gerandomiseerde blokkenproef in het veld uitgeplant. Als controles worden water-behandelde knollen gebruikt 
(negatieve controle) en knollen geïnoculeerd met een virulente stam van P. brasiliense (positieve controle). De ziekteontwikkeling in het veld wordt 
vastgesteld als ook (bij de ontwikkeling van zwartbenigheid) de infectie-incidentie van de naoogst (dochterknollen).  
Uitvoering NAK.  
Bij ziekteontwikkeling in het veld worden de geïnoculeerde stammen geïsoleerd en gekarakteriseerd (postulaten van Koch). 
Uitvoering WUR  
 
Jaar 2 & 3: Ontwikkeling van TaqMan assays 
Bacteriestammen: voor stammen die in de veldtoets agressief blijken te zijn worden toetsen ontwikkeld. 
Sequentie-analyse technieken: Van een deel van de stammen in de werkcollectie bij WUR is de sequentie reeds bepaald m.b.v. zgn. HiSeq sequencing 
(Illumina). Met deze vorm van sequentie-analyse wordt een groot deel van de ca. 5.000.000 DNA-bouwstenen (nucleotiden) van de SRP-bacterie 
bepaald. Ook van nieuwe stammen worden de sequenties m.b.v. HiSeq sequencing bepaald.  
TaqMan assay: Door vervolgens sequenties onderling te vergelijken zijn we naar verwachting in staat specifieke toetsen te maken voor nieuwe 
virulente P. brasiliense varianten die nog niet door de reeds ontworpen toets kunnen worden gedetecteerd.  Als D. fangzhongdai in staat blijkt om 
ziekte in het veld te veroorzaken wordt ook voor deze ziekteverwekker een specifieke toets ontwikkeld, op basis van whole genome sequentie analyse. 
Maximaal drie verschillende TaqMan assays zullen worden ontwikkeld op basis van twee loci in de genomen van de respectievelijke stammen. De 
assays zullen worden gecombineerd met een extractie en amplificatie controle om vals negatieve resultaten door falen van DNA extractie of 
amplificatie uit te sluiten. 
Uitvoering WUR 
Evaluatie van de assays: Voor alle assays wordt de specificiteit bepaald aan de hand van beschikbare target stammen en non-target stammen, 
inclusief fylogenetisch verwante stammen. De assays worden beschikbaar gesteld aan de NAK voor verdere evaluatie in de praktijk waarbij de 
uitkomsten van de assays worden vergeleken met de ontwikkeling van de ziekte in het veld en de aanwezigheid van de ziekteverwekker in de 
symptomatische planten. 
Uitvoering NAK 



 

 
 

Uitvoerders en betrokkenheid 
- Geef aan wie de uitvoerders zijn van de activiteiten en waarom dit de goede uitvoerders en organisaties zijn: Het onderzoek wordt uitgevoerd 

door Wageningen UR en de NAK in samenspraak en nauwe samenwerking met de sector. De veldexperimenten worden uitgevoerd door de  
NAK. De ontwikkeling van moleculaire toetsen en de sequentie-analyses worden in Wageningen verricht, waar al een groot aantal succesvolle 
detectietoetsen zijn ontwikkeld. 

- Geef aan hoe akkerbouwers betrokkenen invloed hebben op de uitvoering van het project. 
Nvt  

 
Communicatie 

- Hoe is de communicatie vanuit het project verzorgd? Via een website van het project, via een artikel in een vakblad (De aardappelwereld of 
de Boerderij) 

- Hoe worden de resultaten actief bij de doelgroep aangeboden? 
 

Producten 
- Welke concrete producten worden er opgeleverd? 

o Artikel in een vakblad in combinatie met resultaten uit andere projecten 
o Beknopt onderzoeksverslag 
o Specifieke TaqMan toetsen voor de detectie van drie varianten virulente SRPs 

 
 
Begroting 

- Maak een begroting conform onderstaand format en onderbouw de belangrijkste uitgaven. 
 
 
Kosten en financiering 
 
Kosten - overzicht (in 1.000 euro) 

Activiteit Totaal 

2021 2022 2023  

1. Voorspellende waarde 
toets (NAK) 

6 3 2 11 

2. Veldexperimenten (NAK) 20 10 10 40 

3. Bemonstering planten 
(WUR) 

5 5  10 

4. Moleculaire toetsen 
(WUR) 

 40 25 65 

6. Communicatie (WUR)  1.5 6 7.5 



 

Totaal  31 59.5 43 133.5 

 
 

    

 
Kosten - gespecificeerde begroting 2020 (in euro) 

Activiteit Uitvoerder WUR Uitvoerder NAK Totaal 

Personeel (aantal uren) Materieel 
  

Facilitair 
 

Totaal 
  

Personeel (aantal uren) Materieel 
  

Facilitair 
 

Totaal 
  

Tarief 1 Tarief 2 Tarief 3 Tarief 
1* 

Tarief 2 Tarief 3   

1. Voorspellende 
waarde toets 

      100   5000 0 11000 11000 

2. 
Veldexperimenten** 

      370   8000 10000 40000 40000 

3. Bemonstering 
planten 

80   500 640 1140       10000 

4. Moleculaire toetsen  290 190 8000 4600 12600       65000 

6. Communicatie  35 15 0 0 0       7500 

              

Totaal             133500 

 
*tarief 1 van de NAK is 60 euro 
** is inclusief de uren voor het verkrijgen van isolaten. 
 
  



 

 
 

Financiering: overzicht van overige financiers (in k€)  
Financiering Jaar Totaal 

2021 2022 2023   

BO Akkerbouw 5 46.5 31   82.5 

NAK (in kind) 26 13 12   51 

Totaal 31 59.5 43   133.5 

 
 


