PPS-jaarrapportage 2018
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 2018 zijn afgerond is een apart format “PPSeindrapportage” beschikbaar.
De jaarrapportages worden integraal gepubliceerd op de websites van de TKI’s/
topsector. Zorg er s.v.p. voor dat er geen vertrouwelijke zaken in de rapportage staat.
De PPS-jaarrapportages dienen voor 1 maart 2019 te worden aangeleverd bij de TKI’s via
info@tkitu.nl of info@tki-agrifood.nl. Voor Wageningen Research loopt de aanlevering via een
centraal punt.
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Goedkeuring penvoerder/consortium
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s
nemen graag kennis van eventuele opmerkingen over de jaarrapportage.
De penvoerder heeft namens het
▪ goedgekeurd
consortium de jaarrapportage
 niet goedgekeurd
Eventuele opmerkingen over de
jaarrapportage:
Planning en voortgang (indien
Loopt de PPS volgens planning?
Zijn er wijzigingen in het
consortium/de projectpartners?
Is er sprake van vertraging
en/of uitgestelde opleverdatum?
Is er sprake van inhoudelijke
knelpunten, geef een korte
beschrijving
Is er sprake van afwijkingen van
het ingezette budget/de
begroting?

er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten)
Ja
Nee
Deels (zie resultaten 2018 – milestones/highlights)
Nee
Nee

Korte omschrijving inhoud/doel PPS
Wat is er aan de hand en wat doet het project daaraan?
Wat gaat het project opleveren en wat is het effect hiervan?

De vangefficiëntie van de meeste valsystemen voor insecten is zeer laag (10-15%). Onderzoek
in PPS Signaalstoffen wantsen en witte-vlieg liet zelfs zien dat het soms nog dramatischer is. De
behaarde wants, waar een feromoonval voor bestaat, wordt weliswaar gelokt tot bij de val maar
uiteindelijk wordt minder dan 4% ook echt in de val gevangen zo laten video opnames zien.
Hoewel geurstoffen insecten dus tot in de nabijheid van vallen kunnen lokken is er voor het
tweede deel van de insect oriëntatie, namelijk het visuele aspect (de val zelf) en de
constructie/het materiaal van de val nog weinig fundamentele kennis ontwikkeld en veel
verbetering mogelijk. Doel van dit project is om inzicht te krijgen in geur en visuele aspecten die
een rol spelen bij de object herkenning en acceptatie voor in eerste instantie twee belangrijke
plaaginsecten namelijk Californische trips en de behaarde wants. Deze twee plagen staan als
belangrijke probleemplagen model voor andere plagen. Kennis gegeneerd in dit project kan na
afloop van dit project benut worden voor de aanpak van andere plagen: kennis over de
kernfactoren die voor deze twee model insecten van belang zijn, optimaliseert het verkrijgen van
inzichten in de oriëntatie van andere insecten. Met name voor nauw verwante soorten van trips
en behaarde wants, is de verwachting dat dit veel sneller, gerichter en dus efficiënter zal
verlopen. Een protocol voor de aanpak van visuele oriëntatie op basis van specifieke
kernfactoren kan n.a.v. de uitkomsten van dit project worden opgesteld en maakt een
gestandaardiseerde aanpak mogelijk per insect. De verkregen inzichten kunnen worden benut bij
het verder verbeteren van insectenvallen. Door combinatie van kennis over geur en visuele
aantrekkelijkheid voor plaaginsecten kunnen optimale insectenvallen worden ontwikkeld
waarmee de vallen niet alleen als monitoringsinstrument sterk zullen verbeteren maar ook de
vallen op zichzelf benut kunnen worden voor bestrijding, o.a. ‘mass-trapping’ en ‘lure &
infect/kill’ van plaaginsecten. Efficiëntere vallen kunnen het middelengebruik in de land- en
tuinbouw sterk terugdringen doordat een plaag eerder gedetecteerd (vroege detectie is
essentieel in IPM) wordt en daardoor effectiever bestrijding kan worden toegepast. Deze vallen
kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan mass-trapping en lure & infect/kill van insecten
waarmee een nieuw hulpmiddel voor de sector beschikbaar komt dat het knelpunt van gebrek
aan effectieve chemische en/of biologische bestrijdingsmiddelen mede kan ondervangen.

Resultaten 2018
Geef een korte beschrijving van de high-lights van 2018
Geef een korte beschrijving van de projectdeliverables 2018
Milestone 3: completering/optimalisering inzicht in welke golflengtes en bijbehorende
lichtpatronen door behaarde wants en Californische trips worden gebruikt bij oriëntatie
a. In een wind tunnel set-up is gewerkt aan een optimale opstelling om daglicht te simuleren en
verschillende kleuren (specifieke zuivere kleuren als LED licht) aan zowel trips als behaarde
wants aan te bieden en het gedrag van deze insecten te bestuderen. Voor zowel trips als
behaarde wants zijn zuivere lichtkleuren van UV tot alle kleuren in het zichtbare spectrum
(400-700 nm) getest. Voor trips blijkt dat deze optimaal reageert op UV-A 365nm, geel
590nm en slechts beperkt op blauw 470nm. Er is geen respons op andere kleuren gevonden.
Trips blijkt gevoelig te zijn voor de helderheid van het aangeboden licht. Een hoge lichtsterkte
geeft minder sterke aantrekking. De behaarde wants daarentegen reageert juist beter op
hogere lichtsterkte. Behaarde wants reageert alleen goed op kleuren in het UV-A bereik (365385nm).
b. De invloed van UV daglicht (wind tunnel proeven) op gedrag van trips is onderzocht. Trips
gaat eerder vliegen (wind tunnel video observaties) maar dit leidt niet tot meer trips op de
kleurvallen of andere voorkeur voor kleur.
c. Eerste proeven voor bepaling lichtpatronen zijn uitgevoerd maar nog niet afgerond in 2018.
De video opnames worden in 2019 geanalyseerd en begin 2019 is gestart met uitgebreidere
kleurcontrast proeven en het testen van het effect van mengen van LED kleuren.
Milestone 4: Inzicht in factor geur als synergist in attractie van ontwikkelde visueel
aantrekkelijke lichtfrequenties met patronen voor de behaarde wants en Californische trips
a. Deze milestone is niet gehaald in 2018. Geur-visueel effecten kan alleen in grotere
ruimtes getest worden. Omdat de verkregen kennis over kleuren en patronen nu pas
beschikbaar is en komt worden deze proeven in 2019 uitgevoerd. Wel zijn de concept
visuele vallen voor 2019 in 2018 digitaal ontworpen en worden momenteel in productie
genomen voor trips en wants. Een aanvullend alternatieve val voor behaarde wants is in
ontwerpfase.

Milestone 5: Verbeterde versie (kleur, materiaal en vorm) van praktijkval behaarde wants
a. Deze milestone loopt eveneens vertraging op omdat we pas in 2019 eerste versie van
conceptval beschikbaar hebben (start PhD was met bijna 1 jaar vertraagd en oorzakelijk
verbonden met vertraging van o.a. deze milestone). Basiskennis voor deze milestone
komt van het PhD werk. De PhD is in januari 2019 begonnen met het ontwikkelen van
deze kennis. In 2018 zijn al wel met een speciale camera opnames gemaakt in een
chrysantenkas, Alstroemeria kas en rozenkas. Deze opnames worden gebruikt voor het
modelleren van hoe trips en behaarde wants hun omgeving zien. Momenteel worden CTscans van de ogen gemaakt, de opsine eiwitten in de ogen aanwezig bepaald (er zijn
voor elke kleur specifieke opsine eiwitten) en de kleurherkenning van de verschillende
ommatidia bepaald. Deze kennis wordt samen met de kennis van milestone 4 en de
kasopnames geïntegreerd in een visueel model. Het model wordt de leidraad voor kleur,
patroon en vorm van de te testen vallen.
Milestone 6: Eerste resultaten visueel onderzoek PhD (details volgen later)
a. Resultaten LED wind tunnel (zie milestone 4 overlap)
b. Vergelijkend onderzoek tussen twee trips stammen wijst op bestaan van herkomstspecifieke voorkeur voor blauw dan wel geel. (In 2019 wordt dit verder uitgezocht)
c. Video opnames gedrag trips t.a.v. verschillende LED kleuren en patronen (contrast tweekleuren) is uitgevoerd. Analyse resultaten komt in 2019 beschikbaar
Milestone nieuw/extra: Invloed van lijmsoort op gedrag van Californische trips (parallel kasproef
uitgevoerd door HAS student). Milestone en werk is geen onderdeel van deze PPS maar wel een
spin-off naar aanleiding van resultaten van deze PPS in startjaar 2017
a. Zowel lab- als praktijkstudie toont aan dat een diffuse lijmsoort invloed heeft op de visuele
aantrekkelijkheid voor trips. Een diffuse lijm (veel gebruikt in de praktijk) verhoogt de
aantrekkelijkheid van blauwe vangplaten t.o.v gele vangplaten terwijl een heldere lijm, blauw
en geel even aantrekkelijk maakt en soms geel zelfs aantrekkelijker dan blauw.
b. Een fluorescerende lijmsoort verhoogt slechts beperkt de aantrekkelijkheid van vangplaten
voor trips. De hoeveelheid fluorescentie in lijm is te gering voor meerwaarde. Mogelijk dat
fluorescerende platen zelf (plaat, niet lijm) wel een grotere bijdrage aan aantrekkelijkheid
leveren.

Aantal opgeleverde producten in 2018 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijvingen van
de producten of een link naar de producten op de projectwebsite of andere openbare websites)
Wetenschappelijke
Rapporten
Artikelen in
Inleidingen/workshops
artikelen
vakbladen
5
Titels/omschrijvingen van belangrijkste producten in 2018 (max. 5) en hun doelgroepen
Voornamelijk informatie delen met telers, intermediairen en wetenschappelijke collega’s
internationaal.
Bijlage: Titels/omschrijvingen van alle producten in 2018 of een link naar deze
producten op de projectwebsite of andere publieke websites

7 februari 2018 – Wageningen - BCO PPS 1605-075
7 maart 2018 – Bleiswijk, WUR Glastuinbouw – Trips workshop dag (telers, intermediaren)
3 april 2018 – Utrecht – TKI Netwerkdag, presentatie project
23-27 april – Lund, Zweden – 1e bijeenkomst FARIS groep over trips visueel: door Nieuw-Zeeland

gesubsidieerde bijeenkomst met selectie trips entomologen uit diverse landen. Bespreken werk en

opstellen gezamenlijke plannen voor toekomstige samenwerking. Bijeenkomst tevens gebruikt voor
separate bijeenkomst van begeleidingscie PhD student.
20 juni 2018 – op locatie Alstroemeria teler Gert van Daalen - BCO PPS 1605-075
Projectpagina WUR - https://www.wur.nl/nl/project/Leidt-een-voor-insecten-beter-zichtbare-valtot-betrouwbaarder-vallen.htm
https://www.wur.nl/en/project/Are-more-visible-traps-more-effective.htm

