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1.

Project
• Projectnummer
15061
• Onderwerp/titel
Toetsontwikkeling PSTVd in Dahla
• Relatie met taken/thema’s PT
Plantgezondheid, Fytosanitair en Water

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
13 mei 2014
• Naam aanvrager
KAVB
• Naam ontvanger van de bijdrage
KAVB
• Naam uitvoerder(s)
KAVB, BKD, PPO en Naktuinbouw

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Optimalisatie van de extractiemethode waardor lage concentraties viroïde eerder
aantoonbaar zijn en hierdoor al jong plantmateriaal geschikt is voor de toetsen. Gekeken
wordt naar het geschikte moment tijdens het teeltseizoen, de invloed van temperatuur,licht
en daglengte en de besmettingsgevoeligheid
• Hoofdpunten
Verbeteren van de extractie van plantsappen,
Stimuleren van de concentratie viroïde,
Plaatsbepaling van de monstername,
Concentratieverloop tijdens teeltseizoen volgen,
Bepaling van de mate en snelheid van besmetting
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4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 58.000,• Ten laste PT
€ 50.000,• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 8000,- in natura door Naktuinbouw en BKD
• Kostenplaats/financieringsfonds
200 Bloembollen teelt
• Rubriek

• Budget per jaar
Jaar

2014

2015

Totaal

PT
Naktuinbouw
BKD
Totaal

25.200
2.000
2.200
29.400

24.800
2.000
1.800
28.600

50.000
4.000
4.000
58.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
PSTVd kan een grote bedreiging vormen voor de Dahlia teelt. Actie is geboden en een
goede toetsmethode is daarbij van groot belang. Aanpak is breed ingezet met expertise van
meerdere partijen. Een goede toetsmethode is belangrijk maar zal zeker vervolg moeten
krijgen met oplossingsgerichte maatregelen. Er is ook een hygiëneprotocol in de maak.
• Advies
Inhoudelijk positief, voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.

6.

Bijlage(n)

