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Symptomen – laat voorjaar



Symptomen – laat voorjaar



Symptomen – laat voorjaar



Sample ID Name of material LIMS/Collection ID Pirc et al. 2009 E. amylovora Wensing et al. 2011 E. pyrifoliae Barbé et al. 2013 E. piriflorinigrans Final result

Ct-value Ct-value Ct-value

13.133 E. amylovora LMG2024 18,3 40,5 - E. amylovora 

13.120 E. piriflorinigrans LMG 26087 - - 16,8 E. piriflorinigrans

13.121 E. pyrifoliae LMG 25888 - 15,2 - E. pyrifoliae 

13.119 E. billingiae LMG 2613 - - - -

13.122 E. tasmaniensis LMG 25318 - - - -

13.123 E. uzenensis LMG 25843 - 38,0 - -

13.0107 Erwinia sp. - 18,7 - E. pyrifoliae 

13.0108.B Erwinia sp. - 18,8 - E. pyrifoliae 

13.0109 Erwinia sp. - 18,2 - E. pyrifoliae 

13.0110 Erwinia sp. - 19,6 - E. pyrifoliae 

13.0111.B Erwinia sp. - 19,2 - E. pyrifoliae 

13.116 Erwinia sp. - 18,5 - E. pyrifoliae 

13.117A Erwinia sp. - 17,9 - E. pyrifoliae 

13.118 Erwinia sp. - 18,6 - E. pyrifoliae 

13/149 Erwinia sp. GBBC 1096 - 19,6 - E. pyrifoliae 

13/150 Erwinia sp. GBBC 1097 - 18,8 - E. pyrifoliae 

13/151 Erwinia sp. GBBC 1098 - 19,5 - E. pyrifoliae 

Moleculaire toetsen voor Erwinia soorten



Detectie-toets latent infectie (qPCR)

▪ TaqMan Assay

● Lehman, S. M., Kim, W.-S., Castle, A. J., and Svircev, A. M. 2008. Duplex real-

time polymerase chain reaction reveals competition between Erwinia amylovora

and E. pyrifoliae on pear blossoms. Phytopathology 98:673-679.

▪ Specificiteit: (alleen positieve uitslag voor Erwinia 
pyrifoliae en niet voor andere Erwinia’s).

▪ Gevoeligheid: aantal bacterie-cellen dat kan worden
aangetoond in de toets.

▪ Bemonsteringsprotocol: hoeveel
bladeren/bloemen/vruchten in een monster en hoe het 
monster te nemen.

▪ Verwerkingsprotocol van het monster.



Monsters – 17 augustus 2020



Resultaten – 17 augustus 2020

▪ 5 monsters in totaal, met 20 bladeren+steel per monster.

▪ Analyse op Erwinia pyrifoliae en Erwinia amylovora.

▪ Alle monsters negatief – geen Erwinia pyrifoliae
aangetoond.

▪ Controles OK.



Monsters – 5 oktober 2020



Resultaten – 5 oktober 2020

▪ 24 monsters van 25 bloemen, vruchtjes of bladeren per 
monster.

● 1 bladmonster zwak positief voor Erwinia pyrifoliae.

▪ 1 vruchtmonster (rijpe vruchten) met typische 
symptomen

● Zwak positief voor Erwinia pyrifoliae.



Monsters – 24 februari 2021



Resultaten – 24 februari 2021

▪ 15 monsters – blad en bloemen (20 per monsters).

● Met en zonder zilver.

▪ Uitslag: 1 monsters met een mogelijke aanwezigheid van 
Erwinia (zeer zwak signal).



Monsters – 1 juni 2021 

▪ 20 monsters

● Symptomen – niet heel erg typisch?

● Blad + bladvoet; vruchten.

▪ Uitslag: geen Erwinia aangetoond.



Monsters 1 juli 2021

(ander bedrijf)

▪ 10 monsters

● Symptomen niet heel erg typisch?

● Blad + bladvoet; vruchten.

▪ Uitslag: geen Erwinia aangetoond



Aanvullend 2021 uitgevoerd

▪ Overleg met Naktuinbouw

● Aanvullende bladmonsters geanalyseerd (van heel 
Nederland).

● Geen Erwinia pyrifoliae aangetoond.

▪ Rondje gevraagd internationaal (bacteriologen) naar 
Erwinia pyrifoliae.

● België – geen meldingen afgelopen 2 jaar

● Italië – ziekte volgens hen niet aanwezig

● UK – geen meldingen bekend

▪ Turkije – mogelijk Erwinia amylovora (bacterievuur 
peer).

▪ Verzoek van CABI voor een fact sheet in 2022.



Waardplanten

▪ Groot aantal Erwinia-isolaten op andere waardplanten 
(i.s.m. Nvwa) nagelopen – met nieuwe technieken (o.a. 
MALDI-TOF).

▪ Aantal “verdachte Erwinia pyrifoliae” blijken uiteindelijk 
toch E. amylovora of o.a. Erwinia billingae.

▪ Geen Erwinia pyrifoliae aangetoond (alleen op aardbei).

▪ Conclusie: Geen Nederlandse waardplanten bekend voor 
Erwinia pyrifoliae dan aardbei.



Afronden van het project dec 2021

▪ Eindrapport voor SAO.

▪ Vakbladartikel met aanbevelingen?

● Wenneker, Laarhoven, Vermeulen




