PPS-jaarrapportage 2017
De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te
rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang dient
dit format gebruikt te worden. Voor PPS-en die in 2017 zijn afgerond is een apart format “PPSeindrapportage” beschikbaar.
De jaarrapportages worden integraal gepubliceerd op de websites van de TKI’s/
topsector. Zorg er svp voor dat er geen vertrouwelijke zaken in de rapportage staat.
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Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten tot nu toe
Het project is een half jaar van start. De tijd is vooral besteed aan het invullen en uitwerken van
de experimenten. Er zijn wel diverse uitwisselingen met onderzoek uit het buitenland geweest
zodat we gebruik kunnen maken van kennis die daar ontwikkeld is. Door de samenwerking hoeven
bepaalde zaken niet zelf ontwikkeld te worden.
Daarnaast zijn de eerste labproeven gestart rond de vermeerdering van schimmel, zijn isolaten
verzameld en is (q)PCR voor vruchtboomkanker detectie opgezet. In het veld zijn takken
geïnoculeerd voor proeven om vruchtboomkanker latent te kunnen aantonen. Verder zijn de
voorbereidingen getroffen voor het experiment om de invloed van waardplanten te toetsen en het
experiment om te bekijken of vruchtboomkanker in de bewaring bomen kan infecteren.
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Pagine KennisOnline:
http://www.wur.nl/nl/project/Ketenbrede-aanpak-voorkomen-en-beheersen-van-vruchtboomkanker-bijappels.htm
https://www.nfofruit.nl/nieuws/persbericht-nfo-start-ketenproject-vruchtboomkanker/
http://www.boomzorg.nl/nieuws.asp?id=19-17574
Onno Beijers. Integrale aanpak boomkanker unieke kans. Nieuwe oogst, 12 augustus 2017, Pag 26
Presentatie ‘Chain approach in controlling Neonectria ditissima’ 3rd Workshop European Fruit Tree
canker, East Malling. 1-3 november 2017.
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