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Abstract 

In dit eindwerk worden enkele aspecten omtrent de epidemiologie van fytoplasma’s in appel- en 

perenbomen onderzocht. Dit is een obligaat pathogene bacterie welke ernstige infecties kan veroorzaken 

in de gastheer. De laatste jaren bleek dat fytoplasma’s al wijdverspreid zijn, wat de behoefte aan verder 

onderzoek omtrent het genoom, gedrag, verspreiding, goede detectie, … doet stijgen. Ook over de 

verdeling van fytoplasma’s in planten en bomen is nog niet veel geweten. Daarom werd in deze thesis 

gedurende enkele maanden de concentratie van het appelproliferatiefytoplasma (AP) opgevolgd in de 

wortel en in blad- of takmateriaal (afhankelijk van de periode) bij enkele geïnfecteerde appelbomen. 

Hieruit bleek geen eenduidig verband aanwezig te zijn tussen de hoeveelheid aanwezige fytoplasma’s 

en de temperatuurvariatie gelinkt aan de seizoenen. Wat wel opmerkelijk is, is dat bepaalde cultivars 

resistenter ogen tegen fytoplasma’s dan andere. Er zijn zelfs resultaten verkregen waaruit blijkt dat op 

eenzelfde boom met verschillende cultivars (geënt) bepaalde delen geïnfecteerd zijn, terwijl sommige 

cultivars nooit positief testten. 

Een tweede onderzoekspunt is de validatie van de Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) 

test voor de detectie van een Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) groep X fytoplasma, 

nl. European Stone Fruit Yellows (ESFY) fytoplasma. Verschillende factoren zoals sensitiviteit, 

robuustheid en juistheid werden onderzocht. Hieruit bleek dat deze LAMP test een gevoelige, robuuste 

en goedkope detectie garandeert voor ESFY. De resultaten geven een testgevoeligheid aan tot 14,07x102 

ng/µl als 35’ wordt geïncubeerd bij 65 °C. De optimale primerconcentratie in de mix van de Forward 

Inner Primer (FIP) en Backward Inner Primer (BIP) bedragen 1 µM en deze van de F3 en B3 primers 

200 nM.  

Als laatste werd het fytoplasmagenoom deels genetisch gekarakteriseerd m.b.v. de fU5/rU3 primers en 

de R16F2/R16R2 primers. Beide primersets worden gebruikt als tweede PCR in een nested PCR 

procedure volgend op een initiële amplificatie met het primerpaar P1/P7. Met behulp van de verkregen 

sequentie van het 16s rRNA gen bleek het mogelijk om een onderscheid te kunnen maken tussen de 

‘Candidatus Phytoplasma mali’ en de ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ veldisolaten onderling. Om de 

variabiliteit binnen de respectievelijke appelproliferatie - en perenaftakelingsfytoplasma’s te bepalen, is 

het gebruik van andere doelgensequenties (SecY, tuf, rpl, …), en dus van andere primers, vereist. 

Trefwoorden: fytoplasma, epidemiologie, concentratieverdeling, LAMP test, genetische karakterisatie  
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Abstract (English version) 

This thesis deals with diverse studies on the epidemiology of phytoplasmas in apple- and pear trees. 

These are obligate pathogenic bacteria which may cause serious infections in their host. More and more, 

phytoplasmas seemed to be an important and widespread pathogen. Therefore, the need for further 

research about the genome, behaviour, distribution, detection, … increases. Moreover, little is known 

about distribution of the apple proliferation phytoplasma in plants. Thus, the concentration in roots and 

leaf or branch samples (depending on the period) of some infected trees has been measured for several 

months. There was no evidence of an obvious relationship between the phytoplasma quantity and the 

temperature variation linked to the seasons. Certain cultivars, however, seemed to be more resistant to 

phytoplasmas than others. Some results even show that, within the same tree with different (grafted) 

cultivars, some cultivars are infected, while others never turned out to be positive. 

The validation of the Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) test for the detection of a 

Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) group X phytoplasma, the European Stone Fruit 

Yellows (ESFY) phytoplasma, was a second aspect of this research. Several factors such as sensitivity, 

robustness and accuracy were investigated. The LAMP test appeared to be a sensitive, robust and 

inexpensive technique for the detection of ESFY. The test results indicate a sensitivity up to 14,07x102 

ng/µl if incubation takes place at 65 °C for 35’. The optimal primer concentration in the mix of the 

Forward Inner Primer (FIP) and Backward Inner Primer (BIP) amounts to 1 µM and those of the F3 and 

B3 primers is 200 nM. 

Ultimately, the phytoplasma genome was partly characterized genetically using the fU5/rU3 primers 

and the R16F2/R16R2 primers. Both primer sets are used in the second part of a nested PCR procedure 

following an initial amplification with the primer pair P1/P7. By using the obtained sequence of the 16S 

rRNA, it was possible to make a distinction between the ‘Candidatus Phytoplasma mali’ and 

‘Candidatus Phytoplasma pyri’ field isolates. To determine the variability of the apple proliferation and 

pear decline phytoplasma, the use of other target gene sequences (SecY, tuf, rpl, …) and other primers 

is required. 

Key words: phytoplasma, epidemiology, LAMP test, concentration distribution, genetic characterization 
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adk  adenylaat kinase 

AP  Apple Proliferation 
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bp  baseparen 

Ca. P.  Candidatus Phytoplasma 

CT  Treshold Cycle 
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DNA  Desoxyribonucleïnezuur 

dNTP  deoxynucleotide trifosfaat 

ds  dubbelstrengig (double stranded) 

EDTA  Ethyleendiaminetetra-azijnzuur 

ELISA  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

EPPO  European and Mediterranean Plant Protection Organization 

ESFY  European Stone Fruit Yellows 
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FIP  Forward Inner Primer 

g  gram 
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GHS  Globally Harmonised System/ Classification and Labelling of Chemicals 

ISR  Intergenic Spacer Region 

kb  kilobase 

KB  Koninklijk Besluit 

LAMP  Loop mediated Isothermal Amplification 

LFD  Lateral Flow Devices 

MLO  Mycoplasma-like organisms 

NCBI  National Center for Biotechnology Information 

PCR  Polymerase Chain Reaction (polymerase kettingreactie) 

PD  Pear Decline 
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PVP  Polyvinylpyrrolidone 

qPCR  quantitative Polymerase Chain Reaction 
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SVM  Sequence-variable mosaic 
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TAMRA 6-carboxytetramethylrhodamine 

Taq  Thermus aquaticus 

Tris  tris (hydroxymethyl) aminomethaan of thromethamine 

UV  Ultraviolet 

VIS  Visible 
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4 Inleiding 

Fytoplasma’s werden ontdekt aan het eind van de 19e eeuw. Er was toen echter nog geen sprake van het 

begrip ‘fytoplasma’. Op basis van de symptomen en het feit dat de overdracht plaatsvond door insecten 

ging men er vanuit dat het hier virussen betrof (Bertaccini & Duduk, 2010; Lee et al., 2000). Pas in 1967 

werd deze stelling ontkracht toen bleek dat deze organismen tot de prokaryoten behoren (Bertaccini et 

al., 2014; Lee et al., 2000). Bovendien hadden deze sterke morfologische en structurele gelijkenissen 

met mycoplasma’s. Logischerwijs werden ze vanaf dan omschreven als Mycoplasma-like organisms 

(MLO) (Firrao et al., 2004; Seemüller et al., 1998). Zowel mycoplasma’s als de MLO’s werden 

ingedeeld in de stam Firmicutes en klasse Mollicutes. Tot deze klasse behoren ook ureaplasma’s, 

spiroplasma’s en acholeplasma’s (Hogenhout et al., 2008). Jammer genoeg zijn MLO’s niet op te 

kweken wegens te grote verliezen van het genoom, wat het onderzoek bemoeilijkt (Bai et al., 2006; 

Bertaccini & Duduk, 2010; Seemüller et al., 1998; Torres et al., 2005). Nochtans zijn veel andere 

bacteriën behorend tot de klasse van de Mollicutes wel op te kweken in celvrije media, al is dit niet zo 

evident. Ook hier is er sprake van verliezen in het genoom, maar in beperktere mate dan deze van de 

MLO’s (Bai et al., 2006).   

Uiteindelijk valt midden jaren ’90 voor de eerste keer de term ‘fytoplasma’ om deze celwandloze 

bacterie te benoemen. De taxonomie van fytoplasma’s is gebaseerd op het 16S ribosomaal gen en 

verwante species worden verder gegroepeerd in zogenaamde RFLP groepen. In dit onderzoek wordt de 

focus gelegd op de species van groep 16SrX, meer specifiek het appelproliferatie (AP), perenaftakeling 

(PD) en European Stone Fruit Yellows (ESFY) fytoplasma. 

Het onderzoek loopt over verschillende aspecten, voornamelijk gericht op de epidemiologie. Het eerste 

project was de opvolging van de fytoplasmaconcentratie in enkele Malus bomen gedurende een zestal 

maanden. Naast seisoensvariaties binnen één boom werden de verschillen tussen cultivars onderzocht. 

Zo kon getracht worden een link te vinden tussen de cultivar en fytoplasmaresistentie. 

Voor een snelle en gevoelige detectie werd een LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) test 

geoptimaliseerd en gevalideerd voor de drie belangrijkste RFLP 16SrX fytoplasma’s (AP, PD en ESFY). 

In voorgaand onderzoek werden de validatie-experimenten voor de relevante parameters  reeds 

nagegaan voor AP en PD. In dit werk werd de optimalisatie vervolledigd door ook ESFY mee op te 

nemen in de validatieprocedure. Hierbij werden de parameters juistheid, specificiteit,  gevoeligheid en 

robuustheid onderzocht. 

Als laatste onderzoeksaspect is er de genetische karakterisatie van het appelproliferatiefytoplasma. Door 

gebruik van verschillende primers, werden verscheidene fragmenten verkregen welke na sequeneren 

informatie leverden over de opbouw van het fytoplasmagenoom. Op basis van een gerichte keuze van 

het doelfragment kan enerzijds verwantschap ten opzichte van andere groep X fytoplasma’s worden 

nagegaan, maar anderzijds kan de variabiliteit van de bekomen Belgische veldisolaten binnen de 

populatie van het AP fytoplasma zelf worden beoordeeld. Bijkomend kan een verband worden gezocht 

tussen de genetische informatie en de symptomen die de respectievelijke isolaten veroorzaken in het 

veld. In deze thesis was onvoldoende tijd om dit laatste aspect nog te kunnen bestuderen. Enkel de 

resultaten van een eerste screening op basis van het 16S rRNA gen werden bediscussieerd. 
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5 Literatuurstudie 

5.1 Fytoplasma’s 

In deze thesis wordt onderzoek gedaan rond fytoplasma’s, een bacterie die in de afdeling virologie wordt 

gegroepeerd doordat ze niet op te kweken zijn zonder gastheer. Hierdoor krijgen ze een apart genus, nl. 

‘Candidatus Phytoplasma’, vaak afgekort als ‘Ca. P’. (Bertaccini & Duduk, 2010; Firrao et al., 2004; 

Lee et al., 2000). Het verder classificeren in species is niet zo vanzelfsprekend. In de beginjaren baseerde 

men zich voor de identificatie en classificatie op de verschillende gastheren die voor het fytoplasma in 

kwestie gevoelig zijn en de symptomen welke het teweeg bracht bij de gastheer (Al-Saady et al., 2008; 

Bertaccini & Duduk, 2010; Lee et al., 2000). Tegenwoordig baseert men zich bij de indeling op de 

verkregen fragmenten na Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)-analyse op het 

geconserveerde ribosomale 16S rRNA van het fytoplasma en de genen tussen de 16S-23S- regio’s 

(Crosslin et al., 2006; Lee et al., 2000; Lee et al., 1998a). Deze indeling is terug te vinden in Appendix 

I. Het gebruik van RFLP-analyse is een eenvoudige manier voor identificatie van fytoplasma’s waarbij 

het betreffende gen niet gesequeneerd moet worden (Lee et al., 2000). Voor men kan spreken van een 

nieuw fytoplasma species moet er aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Het 16S rRNA van het in te 

delen fytoplasma mag niet meer dan 97,5 % gelijkenis vertonen met dat van bestaande fytoplasma 

species (Firrao et al., 2004; Hogenhout et al., 2008; Seemüller & Schneider, 2004). Indien het 

fytoplasma in kwestie echter verschillende biologische, fytopathologische en genetische eigenschappen 

vertoont, kan deze regel toch opgeheven worden en het fytoplasma in een nieuwe species groep 

geclassificeerd worden (Firrao et al., 2004; Seemüller & Schneider, 2004; Stackebrandt & Goebel, 

1994). Voor het verkrijgen van een meer verfijnde indeling kan gebruik gemaakt worden van 

aanvullende genetische merkers zoals genen van ribosomale eiwitten (RP), welke meer variatie vertonen 

dan het 16S rDNA (Bertaccini et al., 2014; Lee et al., 2000; Lee et al., 1998a). In dit onderzoek zal 

dieper ingegaan worden op de fytoplasma’s van groep 16SrX (zie Appendix I). 

Aangezien fytoplasma’s geen celwand bezitten, kunnen ze verschillende vormen en groottes aannemen 

(Bertaccini & Duduk, 2010; Hogenhout et al., 2008; Oshima et al., 2003). Dit pleomorfe kenmerk is te 

zien op Figuur 1 en Figuur 2. Deze bacteriën zijn erg klein vergeleken met een doorsnee bacterie, de 

grootte varieert tussen 200 tot 800 nm (Firrao et al., 2004). Ook het genoom is veel kleiner, tussen 680-

1600 kb (Bertaccini et al., 2014). Ter vergelijking; het genoom van de bacterie Escherichia coli bevat 

4500 tot 4600 kb (Christensen et al., 2005). Fytoplasma’s ontbreken verschillende genen voor de 

aanmaak van levensnoodzakelijke componenten. Ze zijn hiervoor aangewezen op een gastheer wat hen 

een obligaat pathogeen organisme maakt (Bertaccini & Duduk, 2010; Hogenhout et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Doorsnede van zeefvaten met fytoplasma’s verkregen 

met de elektronenmicroscoop (Bertaccini & Duduk, 2010). 
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 (Bertaccini & Duduk, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

(Bertaccini & Duduk, 2010). 

 

 

Mogelijke gastheren van fytoplasma’s zijn planten en insecten (Bai et al., 2006; Bertaccini & Duduk, 

2010). Bij planten (over)leven de fytoplasma’s in het floëem1 (Lee et al., 2000). Dit heeft voor de plant 

vaak nadelige gevolgen variërend van verstoring van de hormonenbalans, een veranderde samenstelling 

van het sap in het floëem tot ontwrichting van de normale functie van het floëem. Dit laatste wijst steeds 

op een ernstige fytoplasma-infectie en gaat altijd gepaard met een callose2-afzetting op de zeefplaten in 

de vaatbundels. Dit leidt meestal tot necrosis en uiteindelijk tot het instorten van deze zeefplaten 

(Hogenhout et al., 2008; Lee et al., 1998a). Fytoplasma’s kunnen ook de groeibalans verstoren waardoor 

fyllodie3 en virescence4 kan ontstaan (Bertaccini & Duduk, 2010; Hogenhout et al., 2008). Nog enkele 

mogelijke symptomen zijn abnormale verlenging van de internode5, heksenbezems, dwerggroei van 

plant en vrucht, roodverkleuring van de bladeren, … (Firrao et al., 2004; Hogenhout et al., 2008; 

Kirkpatrick, 1992; Lee et al., 2000; Suzuki et al., 2006). 

Een opmerkelijke eigenschap van fytoplasma’s is dat deze in staat zijn om planten te manipuleren zodat 

een vector deze plant als gastheer erkent terwijl dit anders niet het geval is. Het mechanisme waarmee 

het fytoplasma de plant manipuleert is nog niet gekend (Hogenhout et al., 2008).  

Ook insecten die drager zijn van fytoplasma’s kunnen nadelige gevolgen ondervinden. Sommige 

potentiële vectoren sterven zelfs nog voor ze het fytoplasma kunnen verspreiden. Het tegenovergestelde 

geval waarbij geen negatieve effecten worden waargenomen en zelfs een verhoogde vruchtbaarheid, 

levensduur en vermogen tot overwintering merkbaar is, komt ook voor (Beanland et al., 2000; 

Christensen et al., 2005; Firrao et al., 2004; Hogenhout et al., 2008; Kirkpatrick, 1992). Het fytoplasma 

verspreidt zich in de insecten over het hemolymfe, speekselklieren, de darm, en andere organen 

(Christensen et al., 2005; Lee et al., 2000; Madden & Nault, 1983). Ze kunnen hier gedurende de koudste 

                                                      
1 d.i. vaatbundels van de plant die instaan voor vervoer van voedsel/organische stoffen 
2 d.i. een β-1,3-glucaan (polysacharide) die specifiek in planten voorkomt 
3 d.i. het verschijnsel waarbij de bloemen transformeren naar bladeren 
4 d.i. groene verkleuring van bloemen, afkomstig van chloroplast-ontwikkeling 
5 d.i. het stuk van de stengel tussen de verschillende knooppunten 

 

Figuur 2: Doorsnede Doorsnede van een zeefvat (plant) met fytoplasma’s 

verkregen met de elektronenmicroscoop (Bertaccini & Duduk, 2010). 
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tijd van het jaar overwinteren, alsook in vaste planten, en zullen zich in het voorjaar opnieuw verspreiden 

(Christensen et al., 2005; Lee et al., 2000; Schaper & Seemüller, 1982; Seemüller & Schneider, 2007). 

Er zijn ook planten/bomen en insecten die tolerant zijn voor fytoplasma-infecties en nooit symptomen 

vertonen. Anderzijds is symptoomvorming ook een kwestie van perceptie. Echt negatieve effecten voor 

de plant zoals dwerggroei kunnen door de mens als decoratief worden ervaren. In die zin kan een 

bewuste fytoplasma infectie worden gecommercialiseerd. Het bekendste voorbeeld hiervan is de 

kerstster of poinsettia (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch). Een 16S rRNA groep III fytoplasma 

(branch-inducing phytoplasma PoiBI (Lee et al., 1997)) infectie zorgt bij dit type planten voor 

dwerggroei door excessieve ontwikkeling van korte meervoudige vertakkingen en meer bloemvorming 

(Lee et al., 2000).  
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5.2 Het fytoplasma genoom 

Het totale genoom van het fytoplasma is erg klein, slechts 680 tot 1600 kb (Bertaccini et al., 2014). Dit 

maakt het onmogelijk om voor alle metabolische functies te coderen. Fytoplasma’s overleven dus enkel 

door beroep te doen op een gastheer (Bai et al., 2006; Bertaccini & Duduk, 2010). Buiten dit kleine 

genoom bezitten fytoplasma’s ook nog extra-chromosomaal DNA, nl. plasmides die een belangrijke rol 

spelen bij de pathogeniciteit van deze bacteriën (Bertaccini & Duduk, 2010). 

De belangrijkste genen die ontbreken bij een fytoplasma zijn deze die instaan voor de biosynthese van 

aminozuren en vetzuren, oxidatieve fosforylering, de citroenzuurcyclus, fosfotransferase, ATP- 

synthese en voor de metabolisatie van UDP- galactose naar glucose-1-fosfaat (Bertaccini & Duduk, 

2010; Christensen et al., 2005; Kakizawa et al., 2006; Lee et al., 2000; Oshima et al., 2003). Ook de 

pentosefosfaatweg ontbreekt bij het fytoplasmametabolisme. Ze missen dus het merendeel van de genen 

die nodig zijn voor de synthese van nucleïnezuren en zijn dan ook op de gastheer aangewezen voor het 

verwerven van deze nucleïnezuren (Christensen et al., 2005; Oshima et al., 2003).  

Dit grote gebrek aan levensnoodzakelijke genen is vermoedelijk te wijten aan de evolutie (Chen et al., 

2012; Kakizawa et al., 2006). Doordat de fytoplasma’s in het voedingsrijke cytoplasma van de gastheer 

leven, wordt vermoed dat ze er steeds minder nood aan hadden om zelf voor de nodige nutriënten te 

coderen. Daardoor gingen hoogstwaarschijnlijk steeds meer genen verloren (Hogenhout et al., 2008; 

Oshima et al., 2003; Wernegreen, 2002).  

Niettegenstaande het genoom van het fytoplasma klein is, bevat deze clusters van terugkerende 

gensequentie zijnde de putative mobile units (PMUs) en de gedegenereerde sequenties gelijkaardig aan 

PMUs, zoals de sequence-variable mosaics (SVMs) (Hogenhout et al., 2008). Deze zijn waarschijnlijk 

ontstaan door de opeenvolging van meerdere gebeurtenissen zoals duplicatie, recombinatie enz. en 

bevatten (gedeeltelijke) sequenties, pseudogenen en korte (17-35 basen) geconserveerde palindromen 

(Jomantiene & Davis, 2006; Jomantiene et al., 2007). Ook valt op te merken dat, net als de meeste 

Mollicutes de G+C concentratie in het genoom erg laag is (Hogenhout et al., 2008; Seemüller et al., 

1998a; Seemüller & Schneider, 2007). 

Om zich aan te passen aan de verschillende planten en insecten die ze parasiteren, bevat het fytoplasma 

een gen die codeert voor de synthese van foliumzuur. Deze stof is nodig voor de opbouw van 

nucleïnezuren en uitwisseling van aminozuren. Bij verdere analyse van het genoom werden ook 

mogelijke virulentiefactoren aangetroffen, nl. glucanase, hemolysine-achtige eiwitten en lipiden 

(Bertaccini & Duduk, 2010; Christensen et al., 2005; Oshima et al., 2003).  
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5.3 Waardplanten 

In deze masterproef wordt onderzoek gedaan rond de fytoplasma’s van groep 16SrX, meer specifiek 

‘Ca. P. mali’, ‘Ca. P. pyri’ en ‘Ca. P. prunorum’ welke respectievelijk appelproliferatie (AP), 

perenaftakeling (PD) en European Stone Fruit Yellows (ESFY) veroorzaken (Torres et al., 2005). De 

species naam wordt vernoemd naar de eerste gastheer waarbij het fytoplasma in kwestie gedetecteerd 

is. In dit geval is het wel zo dat ‘Ca. P. mali’ hoofzakelijk voorkomt bij (sier-) Malus (Malus domestica 

Mill.), ‘Ca. P. pyri’ bij (sier-) Pyrus (Pyrus communis L.) en ‘Ca. P. prunorum’ bij Prunus bomen 

(Bertaccini et al., 2014; Seemüller & Schneider, 2004). Dit is louter toeval en is dus niet voor iedere 

species het geval. Naast appelbomen is het appelproliferatiefytoplasma ook al gedetecteerd in Pyrus, 

meidoorn, Prunus, hazelaars, es, eik en beuk (Bertaccini et al., 2014; Mehle et al., 2007; Seemüller & 

Schneider, 2004).  

5.4 Verspreiding 

Aangezien een fytoplasma aangewezen is op een gastheer, kan deze zich niet zelf verplaatsen van boom 

naar boom. De transmissie van de ene gastheer naar de andere kan op verschillende manieren 

plaatsvinden. 

Transmissie gebeurt vaak d.m.v. een vector. In het geval van fytoplasma’s zijn dit insecten die tot de 

familie van de Cicadellidae (bladspringers), Psyllidae (bladvlooien) of Fulgoridae (lantaarnachtigen) 

behoren (Bertaccini & Duduk, 2010; Christensen et al., 2005; Hogenhout et al., 2008; Lee et al., 1998a). 

Ook vegetatieve vermeerdering zoals enten van geïnfecteerde planten op gezonde planten, stekken en 

micropropagatie zijn mogelijke verspreidingsmethoden (Bertaccini & Duduk, 2010; Lee et al., 2000; 

Schaper & Seemüller, 1982). Fytoplasma’s kunnen echter niet mechanisch worden overgedragen door 

inoculatie van sappen welke fytoplasma’s bevatten. Ook zijn ze niet zaadoverdraagbaar (Lee et al., 

2000). 

Bij transmissie via insecten zuigt het insect de sappen van het (geïnfecteerde) floëem op d.m.v. zijn 

stilet. De bacterie wordt daarop verder gestuwd naar de darm van het insect en komt door absorptie in 

het hemolymfe terecht. De speekselklieren raken geïnfecteerd. Hier zal het fytoplasma zich 

vermenigvuldigen (Bertaccini & Duduk, 2010; Christensen et al., 2005; Firrao et al., 2004; Hogenhout 

et al., 2008). Het kan meerdere weken - tussen de 7 en 80 dagen - duren vooraleer in het insect een 

detecteerbare fytoplasmaconcentratie bereikt wordt na de besmetting. Dit wordt de latente periode 

genoemd (Hogenhout et al., 2008). De vector kan hierna fytoplasma’s overbrengen op andere planten 

en bomen. Bovendien kan een gastheer besmet zijn met meerdere fytoplasma’s (Heinrich et al., 2001; 

Lee et al., 1998a). In Figuur 3 is de cyclus voor transmissie van fytoplasma’s m.b.v. een insect afgebeeld.  
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Figuur 3: Cyclus besmetting van een gezonde plant d.m.v. een vector geïnfecteerd met fytoplasma en omgekeerd (Christensen 

et al., 2005).  

De insect-vector specificiteit van het fytoplasma wordt bepaald door de interactie van antigene eiwitten 

van fytoplasma’s met het microfilamentcomplex van de insecten (Kakizawa et al., 2006; Lee et al., 

1998a; Suzuki et al., 2006). De specificiteit is laag als de transmissie door verschillende vectoren kan 

doorgaan. Een voorbeeld hiervan is het Aster yellows fytoplasma dat door minstens 24 bladspringers 

overgedragen kan worden. Ook een hoge insect-vector specificiteit komt vaak voor. Hierbij kan een 

fytoplasma door maar enkele of zelfs slechts één vector overgedragen worden, bijvoorbeeld het Onion 

Yellows fytoplasma wordt maar door drie vectoren getransmitteerd (Bosco et al., 2009; Christensen et 

al., 2005; Lee et al., 1998a).  

Een laatste overdrachtsmethode zijn de parasitaire planten, bijvoorbeeld warkruid (Cuscuta odorata 

Ruiz & Pav.). Deze parasitaire plant wisselt sappen uit met de plant waarrond ze groeit zodat eventueel 

aanwezige fytoplasma’s uit de plant mee opgenomen worden. De plant wordt gebruikt om fytoplasma’s 

over te dragen van een geïnfecteerde plant naar een “bewaarplant” zoals de Madagascar of roze 

maagdenpalm (Catharanthus roseus G. Don) of tussen maagdenpalmen onderling voor instandhouding 

(Bertaccini & Duduk, 2010; Choi et al., 2004; Kamińska & Korbin, 1999; Lee et al., 1998a).  
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5.5 Gevolgen voor bomen geïnfecteerd met 16SrX-fytoplasma’s  

De meest voorkomende algemene symptomen bij fytoplasma-infectie werden reeds aangehaald, maar 

deze zijn niet allemaal terug te vinden bij AP, PD en ESFY. Omgekeerd zijn er ook symptomen specifiek 

voor AP, PD en ESFY (Lee et al., 2000; Lee et al., 1998a). 

Indien ‘Ca. P. mali’ de boom geïnfecteerd heeft kunnen de boomscheuten zeer dun zijn en de 

boomschors roodbruin verkleuren. Ook is er late groei van de terminale knoppen en een vroegtijdige 

groei van de axillaire knoppen gedurende de eerste jaren na besmetting. Dit leidt tot vorming van 

secondaire scheuten met heksenbezems als gevolg, zie Figuur 4 en Figuur 5. De hoek tussen deze 

secondaire scheut en de hoofdtak is bij heksenbezems zeer klein. Bladeren kunnen vroeger beginnen 

groeien, vroegtijdig van de boom vallen, en onregelmatig getand en kleiner zijn. Ook is er kans op 

chlorose en roodverkleuring (zie Figuur 7), zeker bij kalkhoudende bodems (Cieślińska & Morgaś, 

2011; Musetti et al., 2010; 2006a; Seemüller & Harries, 2010; Seemüller et al., 2010; Seemüller & 

Schneider, 2007). Ook de steunbladeren kunnen opmerkelijke veranderingen ondergaan. Zo kunnen er 

tot 4 steunblaadjes per blad zijn, vaak ook veel langer dan normaal. Heel uitzonderlijk is er een latere 

bloeiperiode en zijn er af en toe bloemen waar te nemen die lijden aan fyllodie. Tot slot kunnen ook de 

vruchten veranderingen ondergaan. Deze kunnen kleiner zijn (zie Figuur 6), platter ogen en/of de 

zuurtegraad en het suikergehalte kan dalen waardoor een fletsere of zuurdere smaak wordt 

waargenomen. Bovendien kunnen ook de zaden en de zaadholtes verkleind zijn (Seemüller & Harries, 

2010; Seemüller et al., 2010; Seemüller & Schneider, 2007; Siewert et al., 2014).  

Bomen geïnfecteerd met ‘Ca. P. pyri’ zijn het best te herkennen in de late zomer. Hierbij vinden 

vervroegde herfsteigenschappen zoals rood- of geelverkleuring tot zelfs bladverlies plaats (Del Serrone 

et al., 1998; Garcia‐ Chapa et al., 2003a; 2006b). Deze verkleuringen zijn niet altijd te wijten aan 

besmetting met het fytoplasma, maar ook de temperatuur, licht en pH, … kunnen hiertoe bijdragen 

(OEPP/EPPO, 2006b). Andere symptomen die mogelijk zijn bij bomen met PD zijn bladopkrulling (zie 

Figuur 8), kleinere bladeren, bloei buiten het seizoen, ook wel herfstbloei genoemd, en proliferatie 

veroorzaakt door vroegtijdige ontwikkeling van okselknoppen (Avinent et al., 1997; Del Serrone et al., 

1998; Garcia‐ Chapa et al., 2003a).  

Enkele symptomen die voorkomen bij ‘Ca. P. prunorum’ zijn roodverkleuring van het blad, kleinere 

blaadjes, onregelmatige bladrand, bladopkrulling en verdikkingen op het blad (Carraro et al., 1998).  

De verkregen symptomen zijn afhankelijk van het soort fytoplasma, de boomsoort en de mate waarin 

de boom geïnfecteerd is (Lee et al., 2000; Seemüller et al., 2010; Torres et al., 2005).  

Menginfecties van 16SrX-fytoplasma’s komen vaak voor, het is dan ook mogelijk dat een boom 

symptomen bevat specifiek aan verschillende ‘Ca. P.’ 16SrX. Ook menginfecties met fytoplasma’s uit 

andere subgroepen komen vaak voor (Del Serrone et al., 1998; Lee et al., 2000; Seemüller & Schneider, 

2007). Het is mogelijk dat een fytoplasma hierbij de bovenhand neemt, het primaire fytoplasma. De 

boom vertoont dan symptomen van het primaire fytoplasma. Het secondaire fytoplasma kan na een 

bepaalde tijd de bovenhand nemen en hiermee gaat dikwijls andere symptoomvorming gepaard 

(Seemüller & Schneider, 2007). Over de achtergrond van dit fenomeen is echter nog niet veel gekend. 

Voor onderzoek is het gewenst om een onderscheid te maken tussen de verschillende fytoplasma’s 

waarmee de boom geïnfecteerd is (Seemüller & Schneider, 2007). 
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Figuur 5: Appelproliferatie bij appelbomen 

Figuur 6: Dwerggroei vrucht bij appelbomen Figuur 7: Roodverkleuring bij appelbomen 

Figuur 8: Bladopkrulling bij perenboom 

Figuur 4: Appelproliferatie bij zoete aagt 
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5.6 Variabiliteit in fytoplasmaconcentratie in de boom 

Eens geïnfecteerd blijft een boom fytoplasma-positief gedurende de rest van zijn leven, hoewel het 

mogelijk is dat symptomen tijdelijk of zelfs permanent verdwijnen en de concentratie onder de 

detectielimiet terugvalt (Baric et al., 2011; Baric & Dalla-Via, 2004; Carraro et al., 2004; Seemüller et 

al., 1984a). Men spreekt dan van latente infectie, mogelijk te wijten aan herstel van de boom (Arocha et 

al., 2005; Martelli, 1999). Hierbij bevinden zich nog steeds hoge concentraties van het fytoplasma in de 

wortels (Carraro et al., 2004; Musetti et al., 2004; Seemüller et al., 2010). Echter, zijn ze in het voorjaar 

niet meer in staat om de bovengrondse delen opnieuw te koloniseren (Musetti et al., 2013; Musetti et 

al., 2010). De groep van Seemüller et al. (1984a) koppelden voor het eerst de ontwikkeling van de 

symptomen aan de aanwezigheid van het fytoplasma in de bovengrondse plantendelen. De voorbije 30 

jaar zijn over het verband tussen bovengrondse fytoplasmaconcentratie en symptoomontwikkeling, en 

vooral ook het seizoensgebonden aspect dat hierbij een grote rol speelt, heel wat studies verschenen, 

ook specifiek rond het appelproliferatie- en perenaftakelingsfytoplasma (Baric et al., 2011; Kučerová et 

al., 2007; Rekab et al., 2010; Schaper & Seemüller, 1984). Er zijn twee theorieën omtrent de beperkte 

detecteerbaarheid in bovengrondse delen gedurende de winter. Als eerste vermoedt men dat het 

fytoplasma erg gevoelig is aan de lage temperaturen waardoor deze niet overleven in de bovengrondse 

delen. Ten tweede is de kans op overleven vermoedelijk gelinkt aan de conditie van het floëem. Het 

fytoplasma sterft af indien de zeefvaten degenereren. Op het einde van het groeiseizoen is deze 

degeneratie maximaal. De zeefvaten in de wortel zouden vermoedelijk onbeschadigd blijven (Schaper 

& Seemüller, 1982). Dit werd bevestigd bij de iep (Braun & Sinclair, 1975). Merk op dat de concentratie 

aan fytoplasma in de wortel beduidend lager is in de winter in vergelijking met de zomer (Schaper & 

Seemüller, 1982). De concentratieverdeling is niet enkel seizoensgebonden, ze is ook afhankelijk van 

andere factoren. Zo worden er ook verschillen in concentratie opgemeten tussen verschillende planten 

die afkomstig zijn van dezelfde moederplant (Christensen et al., 2004). Tevens kunnen er binnen de 

plant zelf op hetzelfde moment ook concentratieverschillen optreden. De studie van Christensen et al. 

(2004) toont aan dat de concentratieopbouw van fytoplasma’s het hoogst is in fotosynthetiserende 

plantendelen (de zogenaamde “source” regio). Hoe dit gebeurt en welke rol floëemtransport hierbij 

speelt is niet helemaal duidelijk hoewel het verplaatsen van fytoplasma’s via het floëem op zich mogelijk 

is. Hun plasticiteit en de grootte van de zeefplaatporiën laat dit immers toe (Christensen et al., 2004). In 

de zomerperiode is de concentratie van de bacterie bijgevolg het hoogst in de volgroeide bladeren. De 

concentratie in de nieuwe bladeren ligt vaak onder de detectielimiet (Carraro et al., 2004; Schaper & 

Seemüller, 1982).  

Cultivargevoeligheid en bijgevolg ook de combinatie met de onderstam en tussenstam speelt ook een 

belangrijke rol in fytoplasma-concentratieopbouw en symptoomvorming bij Malus en Pyrus. Echter, tot 

op heden werd dit aspect onvoldoende bestudeerd. 
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5.7 Detectie 

Het grote nadeel van onderzoek op fytoplasma’s komt voornamelijk voort uit het feit dat ze onmogelijk 

in vitro op te kweken zijn. Bovendien wordt de detectie ervan vaak bemoeilijkt door lage concentraties 

en ongelijkmatige verdeling in de boom (Bai et al., 2006; Bertaccini & Duduk, 2010; Seemüller et al., 

1998a; Torres et al., 2005). Er zijn ondertussen al meerdere technieken uitgeprobeerd om de bacterie te 

detecteren, ook specifiek voor de fytoplasma’s behorende tot de 16SrX groep.  

In het begin van de jaren 80’ begonnen serologische detectietechnieken op te komen. Echter,  na een 

tiental jaar was de populariteit hiervan voor fytoplasmadetectie al voorbij wegens opmars van de meer 

accurate polymerasekettingreactie (PCR)-technieken in combinatie met RFLP (Bertaccini & Duduk, 

2010; Lee et al., 1998b). Deze techniek maakte het voor de eerste keer mogelijk een groot bereik aan 

fytoplasma’s te detecteren. Hiervoor werden primers ontworpen gebaseerd op het sterk geconserveerde 

16S rRNA (Lee et al., 1998a; Lee et al., 1993). Sinds dit succes ontstonden er steeds meer variaties op 

de PCR- techniek (Hogenhout et al., 2008).  

5.7.1   ELISA 

Dankzij de ontwikkelingen betreffende de serologische detectietechnieken, vnl. Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA), kon men eindelijk spreken van een kostenefficiënte, eenvoudige, 

gevoelige en betrouwbare methode voor de detectie en identificatie van specifieke fytoplasma’s (Baric 

& Dalla-Via, 2004; Lee et al., 2000; Loi et al., 2002). Dit zorgde ervoor dat fytoplasma’s geclassificeerd 

konden worden op basis van deze serologische data. Echter ontdekte men al snel het grote nadeel van 

deze techniek, nl. de beperkte gevoeligheid bij lage titers fytoplasma. Dit zorgde voor een sterke afname 

in gebruik van zodra de PCR op de markt kwam (Lee et al., 1998b; Loi et al., 2002). 

Direct ELISA voor AP is mogelijk aangezien er monoklonale antilichamen beschikbaar zijn voor het 

appelproliferatiefytoplasma (Lee et al., 1998b; Loi et al., 2002). Indien er sprake is van een fytoplasma-

infectie zal het antigen geïmmobiliseerd worden in de immobilisatiestap. Indien er geen infectie is zullen 

er bijgevolg geen antigenen geïmmobiliseerd worden. Hierna volgt toevoeging van met enzym-

gelabelde antilichamen, welke speciaal ontwikkeld zijn tegen deze antigenen. Deze binden op de 

geïmmobiliseerde antigenen. Een substraat wordt toegevoegd welke specifiek reageert met het enzym, 

wat zorgt voor een kleuromslag. Er zal dus enkel kleuromslag waargenomen worden bij infectie, de 

intensiteit hiervan is een maat voor de concentratie aan antigenen (Buss et al., 1997). Een principefiguur 

is weergegeven in Figuur 9. 

De beste resultaten bij deze techniek worden verkregen bij gebruik van de bladnerven-en stengels uit 

het bloeiseizoen. In Noord- en West- Europa is ELISA vaak niet gevoelig genoeg om de lagere 

concentraties - ontstaan door het koude klimaat - te detecteren. De techniek zal in deze streken dan ook 

niet meer gebruikt worden (Lee et al., 1998b; Loi et al., 2002; Tomlinson et al., 2010).  
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Figuur 9: Direct ELISA, positieve test; Een primair enzym-gelabeld 

antilichaam bindt op een geïmmobiliseerde antigen (Life technologies, 2015). 

 

5.7.2   PCR-gebaseerde technieken 

Sinds de opkomst van PCR-technieken en aanverwanten zijn deze niet meer weg te denken voor detectie 

van fytoplasma’s. De primers die hiervoor nodig zijn werden oorspronkelijk ontworpen op basis van 

gekloonde DNA-fragmenten van fytoplasma’s om zo specifiek fytoplasma’s te detecteren. Dit maakte 

de PCR-techniek in staat om ook lagere concentraties te detecteren, wat de techniek meer accuraat maakt 

dan ELISA (Lee et al., 2000; Liu et al., 2007). Deze dagen wordt echter gebruik gemaakt van groep 

specifieke- of universele primers gebaseerd op het 16S rRNA, 16S-23S intergenic spacer regio (ISR), 

rp-genen of het tuf-gen (Avinent et al., 1997; Baric & Dalla-Via, 2004; Heinrich et al., 2001; Lee et al., 

2000; Liu et al., 2007; Lorenz et al., 1995; Seemüller et al., 1998a).  

De meest gebruikte PCR-technieken zijn de standaard PCR, real-time PCR of qPCR (quantitative PCR), 

nested PCR en de opkomende LAMP techniek (Loop Mediated Isothermal Amplification). De meeste 

PCR varianten zijn gebaseerd op de sequenties van het 16S rRNA gen (Hogenhout et al., 2008; Torres 

et al., 2005). Hiervoor heeft men kwaliteitsvol fytoplasma DNA nodig. Dit wordt verkregen door een 

extractie van (een deel van) de gastheer. Bij bomen kunnen dit takken, bladeren of wortels zijn 

(Bertaccini & Duduk, 2010; Lee et al., 2000).   

5.7.2.1 PCR 

De PCR-techniek wordt gebruikt om een bepaald fragment te amplificeren zodanig dat de concentratie 

ervan hoog genoeg is voor detectie. De detectie gebeurt d.m.v. gelelektroforese. Een PCR bestaat uit 

cycli van drie opeenvolgende stappen, nl. denaturatie, annealing en elongatie. Deze worden x keer 

herhaald, afhankelijk van het protocol. Per cycli wordt – theoretisch gezien- het DNA verdubbeld. 

Voor fytoplasma’s zijn er verschillende universele primers op de markt. Meest gebruikt zijn deze 

beschreven door Lorenz et al. (1995) en Lee et al. (1998b), nl. fU5/rU3 respectievelijk R16F2/R16R2. 

Door RFLP-analyse met inwerken van het restrictie-enzym AluI6 kan dan bepaald worden of het 

fytoplasma tot de 16SrX-groep behoort. Een andere optie is het gebruik van het 16SrX-groep specifieke 

primerpaar fO1/rO1 (Lorenz et al., 1995). Waarbij na de PCR de mogelijkheid is tot onderscheid van de 

                                                      
6 Enzym afkomstig van de bacterie Arthrobacter luteus 
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verschillende fytoplasma’s behorende tot deze groep. Dit door gebruik van restrictie-enzymen SspI7 and 

SfeI8 (Lorenz et al., 1995).  

5.7.2.2 Nested PCR 

Een nested PCR is een variant op de standaard PCR-techniek, welke eigenlijk uit twee opeenvolgende 

PCR-reacties bestaat. Hierdoor wordt een verhoogde sensitiviteit en specificiteit verkregen en kan dus 

een lagere startconcentratie aan fytoplasma gebruikt worden (Bertaccini & Duduk, 2010; Nikolić et al., 

2010; Torres et al., 2005). Dit voordeel brengt ook enkele nadelen met zich mee, nl. het meer 

arbeidsintensieve labowerk en hogere kans op contaminatie (Crosslin et al., 2006). De eerste PCR wordt 

uitgevoerd met een universele primerset. Dit product wordt verdund om de hoeveelheid DNA bij 

aanvang te beperken en inhibitie door de reagentia te vermijden. Hierop volgt een PCR met een andere 

primerset (Bertaccini & Duduk, 2010). Het eerste fragment is groter dan het tweede en dient 

vanzelfsprekend het gewenste tweede fragment te bevatten. Het eindresultaat wordt zichtbaar gemaakt 

door gelelektroforese.  

Het eerste deel voor de detectie van de fytoplasma’s gebeurt vaak met de P1/P7-primers (Smart et al., 

1996). Hierdoor wordt een fragment van ongeveer 1800 bp verkregen. Deze omvat DNA van zowel het 

16S rRNA gen en het 23S rRNA gen als de 16S-23S ISR (Al-Saady et al., 2008; Cieślińska & Morgaś, 

2011). Voor amplificatie van het tuf-gen worden vaak de primercocktails tuf340 en tuf890 gebruikt 

(Makarova et al., 2012). Ook kan de eerste PCR uitgevoerd worden met het primerpaar L15F1/mapR1, 

welke een fragment amplificeren die het rpl15-, adenylaat kinase (adk)-, map- en secY gen bevat (Lee 

et al., 2010). 

Voor de tweede PCR zijn vele primersets beschikbaar, afhankelijk van het gewenste resultaat 

(Cieślińska & Morgaś, 2011; Mehle et al., 2007). Door gebruik te maken van groep specifieke primers 

zal er enkel amplificatie plaatsvinden bij stalen geïnfecteerd met het onderzochte fytoplasma. Bij 

negatieve stalen is er geen target DNA aanwezig waarop de primers kunnen binden en bijgevolg zal er 

geen amplificatie plaatsvinden. Veelgebruikte 16SrX- groep specifieke primerparen zijn fO1/rO1 

(Lorenz et al., 1995), R16(X)F1/R1 (Lee et al., 1995). Beide primersets amplificeren een fragment van 

het 16S rDNA. Ook SecYF1(X)/SecYR1(X) wordt gebruikt, dit als vervolg van de PCR met primers 

L15F1 en mapR1 (Lee et al., 2010). Universele fytoplasma detectie is mogelijk door gebruik van het 

primerpaar fU5/rU3 (16S/23S rDNA) (Lorenz et al., 1995), R16F2/R16R2 (16S rDNA) (Lee et al., 

1993) of p1A/P7A (16S rDNA)(Lee et al., 2004b; Lee et al., 2004a) als vervolg van een PCR met P1/P7 

primers of de primercocktails tuf400 en tuf835 (tuf-gen) als vervolg van de PCR met tuf340/890 

(Makarova et al., 2012).  

5.7.2.3 qPCR/ real-time PCR 

Een andere variant op de PCR is de real-time PCR, ook wel kwantitatieve PCR (qPCR) genoemd. Deze 

techniek is in staat om naast het amplificeren van een sequentie, deze ook te kwantificeren, zodat zowel 

de detectie kan plaatsvinden als de hoeveelheid van een doelmolecule kan afgeleid worden (Baric & 

                                                      
7 Enzym afkomstig van de bacterie Sphaerotilus natans 
8 Enzym afkomstig van de bacterie Streptococcus faecalis 
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Dalla-Via, 2004; Botermans et al., 2013). Zoals de term ‘real-time’ aangeeft kan de toename aan 

amplificatieproduct gevolgd worden gedurende de qPCR d.m.v. een fluorescentiesignaal. Dit signaal 

wordt verkregen door toevoeging van een fluorescente kleurstof of een gelabelde probe aan de 

mastermix (Heid et al., 1996; Mao et al., 2007; Torres et al., 2005). Vaak wordt gebruik gemaakt van 

een TaqMan® probe (Heid et al., 1996; Mao et al., 2007). Hierbij inhibeert een quencher het 

fluorescente signaal van de reporter. Door amplificatie met Taq-polymerase (5’->3’) zal de quencher 

van de probe gescheiden worden waardoor de reporter niet meer onderdrukt wordt. Hierop wordt een 

groter fluorescent signaal waargenomen naarmate de hoeveelheid geamplificeerd product groter wordt 

(Heid et al., 1996; Mao et al., 2007). Deze techniek is weergegeven in Figuur 10. 

Een qPCR heeft vele voordelen zoals hoge gevoeligheid, specificiteit, betrouwbaarheid en accuraatheid 

(Monger et al., 2010; Torres et al., 2005). Ook is deze techniek veel sneller t.o.v. de conventionele PCR, 

en al zeker t.o.v. de nested PCR. Het is dan ook gewenst om deze techniek te gebruiken ter vervanging 

van nested PCR (Crosslin et al., 2006; Heid et al., 1996; Torres et al., 2005). Echter, dient er rekening 

gehouden te worden met het hogere kostenplaatje van het toestel, de mastermix en het ontwikkelen van 

de probes (Anderson et al., 2011; Veringa, 1992).  

Net als vorige PCR-technieken, is ook hier het gebruik van de juiste primers vereist. Voor specifieke 

detectie van ‘Candidatus Phytoplasma mali’ (‘Ca. P. mali’), ‘Ca. P. pyri’ en ‘Ca. P. prunorum’ wordt 

gebruik gemaakt van het primerpaar ontwikkeld door Nikolić et al. (2010). Voor universele 

fytoplasmadetectie wordt beroep gedaan op de primers beschreven volgens Christensen et al. (2004) en 

Hodgetts et al. (2009). 

 

Figuur 10: Techniek voor het bepalen van de hoeveelheid geamplificeerd product bij een qPCR m.b.v. een TaqMan® probe. 

R = reporter, Q= quencher (ABPI schools, 2015).  
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5.7.2.4 LAMP 

De loop mediated isothermal amplification (LAMP) techniek is recentelijk ontwikkeld en heeft vele 

voordelen. Het voornaamste voordeel is dat de test isotherm doorgaat. Er zijn dus geen dure PCR-

toestellen vereist én de duur van de PCR verkort aanzienlijk aangezien er geen tijdsverlies is door 

temperatuursveranderingen (Diribe et al., 2014; Notomi et al., 2000; Parida et al., 2004). Deze 

temperatuur ligt rond de 65 °C, er kan dus gesproken worden van een lage reactietemperatuur. Tevens 

wordt voor amplificatie gebruik gemaakt van het Bst DNA-polymerase. Dit is een DNA-polymerase 

met hoge strand displacement (Parida et al., 2004). Bovendien wordt er gebruik gemaakt van vier 

primers welke complementair zijn aan zes sequenties van het DNA, wat de specificiteit enorm verhoogd 

(Goto et al., 2009; Hadersdorfer et al., 2011; Mori et al., 2001). Echter is het ontwerpen van de primers 

een zeer complex en tijdrovend gegeven. Dit is niet het enige nadeel van de LAMP techniek. Finaal 

verkrijgt men een erg complex mengsel van stem-loop DNA structuren van verschillende groottes én is 

de kans op contaminatie bij bepaalde detectietechnieken (bv. gelelektroforese) groot wegens het hoog 

aantal gevormde kopieën (Karami et al., 2011; Notomi et al., 2000). LAMP werd reeds toegepast bij 

bacteriën, virussen en protozoa (Diribe et al., 2014).  

DNA-extractie van fytoplasma’s kan worden bekomen via de standaard CTAB-extractie of door 

vereenvoudigde methodes (Lateral Flow Devices (LFD) membranen of extractiebuffer OptiGene, 

België). Met behulp van laatst opgenoemde methode kan een extractie al in 5 à 10 minuten voltrokken 

worden (Hodgetts et al., 2011; Tomlinson et al., 2010). 

Visualisatie van positieve stalen kan plaatsvinden via kleuromslag na toevoeging van een fluorescente 

kleurstof (bv. SYBR Green), m.b.v. colorimetrie (met hydroxynaftol blauw), via gelelektroforese of 

troebelheidsmeting. De troebelheid is ook waar te nemen met het blote oog en is het gevolg van 

magnesiumpyrofosfaat-vorming bij positieve stalen (Diribe et al., 2014; Goto et al., 2009; Maeda et al., 

2005; Mori et al., 2004). 

De procedure oogt erg eenvoudig maar de techniek die erachter zit is dit allesbehalve. Zoals vermeld 

worden er vier primers gebruikt, nl. twee binnenste primers FIP (Forward Inner Primer) en BIP 

(Backward Inner Primer) en twee buitenste primers F en B (Mori & Notomi, 2009; Notomi et al., 2000).  

In Figuur 11 worden de afkorting F1c, F2c, F3c, B1, B2 en B3 gebruikt ter aanduiding van de sequenties 

nodig voor de primerconstructie. De complementaire sequenties heten dan respectievelijk F1, F2, F3, 

B1c, B2c en B3c. Hierop zullen de primers binden. De primers FIP en BIP bestaan uit twee delen, de 

ene bevat een sequentie welke past op de sense-streng en de andere past op de antisense-streng van het 

DNA (Mori & Notomi, 2009; Notomi et al., 2000). De binnenste primer FIP bevat de sequenties F2, 

welke dient als primer in de eerste stap, en F1c, welke in de latere stappen zal zorgen voor selfpriming. 

Bij BIP zijn dit B2 en B1c. De F-primer bevat de sequentie van F3 en de B-primer deze van B3 (Notomi 

et al., 2000).   

Bij 65 °C is het dsDNA stabiel, maar dankzij de strand displacement activiteit van het DNA-polymerase 

zal men een enkelstreng verkrijgen waarop de primers kunnen inwerken. Bij de initiatiestap werken alle 

vier de primers in op het fragment, in volgorde FIP (F2 gedeelte), F, BIP (B2 gedeelte) gevolgd door B. 

Na inwerken van FIP en F wordt dsDNA en ssDNA verkregen (zie stap 4 en 5 in Figuur 11). Het ssDNA 
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bevat de sequentie van FIP én F1, waardoor een loop wordt gevormd (zie structuur 6). De BIP-primer 

bindt langs de andere kant op deze streng zodat elongatie plaatsvindt. Als ook de B3-primer bindt en op 

zijn beurt dsDNA vormt, wordt - opnieuw door strand displacement - de streng welke gevormd werd 

door de BIP primer losgekoppeld. Uiteindelijk wordt ssDNA verkregen van de anti-sense streng met 

een dubbele loop (structuur 8). Deze wordt gebruikt voor verdere amplificatie. Door selfpriming van F1 

met F1c wordt deze structuur omgezet tot dsDNA met slechts 1 loop. Daarnaast bindt FIP via het F2-

gedeelte met F2c (structuur 8, deel2), waardoor de oorspronkelijke dubbelstreng wordt verbroken en 

lusvorming plaatsvindt met B1c-B1 als stam. B1 zal op zijn beurt aan selfpriming doen (structuur 9) 

waardoor men enerzijds ssDNA met een dubbele loop van de sense streng verkrijgt (structuur 11), 

waarop de amplificatiecycli zich herhaalt. Anderzijds wordt structuur 10 verkregen, waarop FIP en BIP 

in de volgende cycli op inwerken. Dit, samen met selfpriming, zorgt voor verdere amplificatie en 

elongatie. Uiteindelijk worden er tot 109 kopieën verkregen (Notomi et al., 2000; Tomlinson et al., 

2010).  
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Figuur 11: Schematische voorstelling met primerwerking van de LAMP techniek (Eiken Chemical Co., 2005).  
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5.8 Economische impact 

Zoals blijkt uit voorgaande literatuur is een fytoplasma-infectie vaak niet gewenst. In de 16SrX-groep 

is de grootste boosdoener het appelproliferatiefytoplasma. Deze wordt voornamelijk teruggevonden in 

de Balkan, Turkije, Moldavië, Zwitserland, Oekraïne en de regio van European and Mediterranean 

Plant Protection Organization, of kort de EPPO-regio. Ook het perenaftakelingsfytoplasma is hier al 

opgemerkt. Van deze laatste is er ook reeds bevestiging gekomen in Noord-Amerika, Albanië, Bosnia-

Herzegovina, Kroatië, Servië, Kosovo, Turkije, Zwitserland, Iran, Libanon en Libië (EPPO/CABI 

201(Seemüller & Schneider, 2004)4a, EPPO/CABI 2014b).  

‘Ca. P. mali’ en ‘Ca. P. pyri’ zijn duidelijk al wijdverspreid en staan dan ook op de EPPO A2-lijst 

(Gahlawat et al., 2009; Seemüller & Harries, 2010). Deze lijst is een opsomming van organismen 

waarvan de EPPO adviseert ze als quarantaineorganismen te beschouwen en is terug te vinden op de 

website (versie 2014-09). De Europese Unie kan zich dan op deze lijst baseren bij het opstellen van de 

officiële reglementering, met name het reglement 2000/29/EC (Official Journal of the European 

Communities, Council Directive 2000/29/EC. 2000). De wetten welke toegepast worden in België zijn 

opgenomen in het Koninklijk Besluit (KB). Fytoplasma’s zijn geregistreerd in het KB 10/08/2005, bijlage 

I (Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke 

organismen. 2005).  

Door de wijde verspreiding is het effectief uitroeien van AP en PD niet haalbaar. Voor telers is dit geen 

goede zaak aangezien een fytoplasma-infectie kan leiden tot kwaliteitsvermindering van de vrucht en 

verminderde opbrengst of zelfs verlies van de gehele opbrengst (Seemüller et al., 2010; Siewert et al., 

2014). Bij infectie is het dan ook prioritair om verdere infectie in de boomgaard te voorkomen. Het is 

echter ook mogelijk dat de boom zich 2 à 3 jaar na infectie van de symptomen herstelt, en terug een 

normale productie vertoont. Zeker bij voldoende bemesting is de kans op productieherstel aanwezig 

(Carraro et al., 2004; Musetti et al., 2013; Seemüller & Harries, 2010). Voor particulieren is dit niet zo 

van belang, aangezien er geen bedreiging is voor inkomensvermindering. 

ESFY staat niet op een quarantainelijst maar is echter toch wijdverspreid: deze bacterie is al gedetecteerd 

in de meeste Centraal- en Zuid-Europese landen, maar ook in de Balkan, Turkije, Oekraïne en 

Azerbeidzjan is dit fytoplasma al opgemerkt (Steffek et al., 2012).  

Bij infectie van economisch minder belangrijke fytoplasma’s is het niet nodig om zwaar op te treden. 

Om kost en moeite te besparen is het dus van belang om via een betrouwbare detectiemethode te 

achterhalen welk fytoplasma species het hier betreft en na te gaan of deze opgenomen is in de 

quarantainelijst (Bertaccini & Duduk, 2010). 
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6 Materiaal en methoden 

6.1 Staalname 

Voor verder onderzoek kan zowel blad-, tak- of wortelmateriaal gebruikt worden. Voor elke staalname 

dient een nieuw paar handschoenen genomen te worden om contaminatie van het nieuwe staal te 

vermijden. Bij bladeren worden een tiental volgroeide bladeren geplukt verspreid over de gehele boom 

(mengstaal). Bij staalname van takjes moet toch zeker een hoeveelheid verkregen worden waarmee - na 

vermalen - minstens tweetal microtubes half gevuld kunnen worden. Ze worden geknipt met een 

snoeischaar. Indien mogelijk wordt ook hier een mengstaal genomen wegens de verdeelde  concentratie. 

Wortelstalen - geen wortelhaartjes - worden verkregen m.b.v. een spade en eventueel ook een 

snoeischaar. De snoeischaar en spade dienen bij elke nieuwe staalname ontsmet te worden met 5% (v/v) 

Dettol om contaminatie te vermijden. Uiteindelijk moet er met dit staal ook zeker twee microtubes half 

gevuld kunnen worden. 

Opgelet dat geen staal wordt genomen van een hoofdwortel, wat eventueel tot afsterven van de boom 

kan leiden. 

6.2 Staalvoorbereiding 

Vooreerst DNA-extractie kan plaatsvinden, dient het staal voorbereid te worden. Voor bladeren kan dit 

met behulp van een homogenisator of vloeibare stikstof. Takjes en wortels worden verwerkt met een 

Grindomix GM 200 (Retsch®, België). 

De eerste stap bij bladeren is het uitsnijden van de nerf met een scalpel (Schreiber® Instrumente, 

Duitsland). Vers bladmateriaal wordt vaak verder verwerkt via de homogenisator, hiervoor wordt er 1 

tot 1,5 gram bladnerven afgewogen en in een Bioreba®-zakje (Zwitserland) gebracht samen met 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) –extractiebuffer (zie 6.3). De standaard hiervoor is 1 ml 

buffer per 0,2 g staal. Het staal wordt fijngemalen met de homex (Bioreba®, Zwitserland). Ongeveer 

1,5 ml van het verkregen extract wordt in een microtube van 2 ml overgebracht en is nu klaar voor de 

volgende stap. Het resterende extract (per 1,5 ml) en bladnerven (per 0,3 g) worden in de vriezer bewaard 

als reserve. Het verwerken van bewaarde bladnerven (vriezer) kan m.b.v. vloeibare stikstof (Air Liquide, 

België). Het epje wordt enkele seconden in het stikstof gebracht voor snelle bevriezing, waardoor het 

materiaal eenvoudig gecrusht kan worden m.b.v. een pestle. Hieraan wordt 1,5 ml CTAB- 

extractiebuffer (1ml buffer per 0,2 g nerven) toegevoegd.  

Wortelstalen worden eerst afgespoeld zodanig dat alle aarde weg is. Hierop wordt de schorslaag 

verwijderd met een steriel scalpel. Ze worden in kleinere stukjes gesneden en vervolgens fijngemalen 

in de Grindomix. Ongeveer 0,3 g van de gemalen wortelstalen wordt samen met CTAB-extractiebuffer 

in 2 ml microtubes gebracht (standaardverhouding) en is nu klaar voor DNA-extractie. Het resterende 

staal wordt ingevroren.  
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6.3 DNA-extractie 

6.3.1 Materiaal 

 Eppendorf Thermomixer® comfort (VWR International, België) 

 Eppendorf centrifuge 5424 (Eppendorf AG, Duitsland) 

 Vortex-genie 2 (Fiers N.V., België) 

 Reagentia 

o Extractiebuffer 

 2% (w/v) CTAB (Sigma-Aldrich®, België) 

 1,4 M NaCl (Sigma-Aldrich®, België) 

 20 mM EDTA pH 7,5 (Sigma-Aldrich®, België) 

 100 mM thromethamine (Tris)-HCl pH 8 

 Tris (MP Biomedicals, België) 

 Geconcentreerd HCl (Merck, België) 

 2% (w/v) Polyvinylpyrrolidone (PVP)-25 (Sigma-Aldrich®, België) 

o 20% (w/v) PVP-25-oplossing (Sigma-Aldrich®, België) 

o Β-mercaptoethanol (Sigma-Aldrich®, België) 

o Chloroform-isoamylalcohol (24:1) 

 Chloroform (VWR International, België) 

 Isoamylalcohol (Sigma-Aldrich®, België) 

o Isopropanol (Sigma-Aldrich®, België) 

o 70% ethanol 

 Verdunning van 100% ethanol (Merck, België) 

o Tris-Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (TE)- buffer pH 7,6 

 10 mM Tris (MP Biomedicals, België) 

 1 mM EDTA (Sigma-Aldrich®, België) 

6.3.2 Principe 

Het verkrijgen van DNA uit het plantenmateriaal gebeurt via een CTAB-extractie volgens (Tessier, 

2010) en (OEPP/EPPO, 2006a). Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende reagentia om 

celdebris, inhiberende stoffen e.d. te verwijderen en zo het DNA op te zuiveren. Deze extractiemethode 

heeft in voorgaand onderzoek zijn efficiëntie al bewezen en is veel voordeliger dan de beschikbare kits 

zoals DNeasy (Qiagen, België). Nadelig is wel de vereiste hoeveelheid startmateriaal, dit is erg veel in 

vergelijking met kits waarbij de benodigde hoeveelheid maximaal 100 mg bedraagt.  

Bij de voorbereiding wordt het plantenmateriaal in CTAB- extractiebuffer gebracht. De tris-HCl buffer 

zorgt voor behoud van de juiste pH gedurende de extractie, aangezien DNA erg pH-gevoelig is. Ook 

kan deze interageren met de liposachariden in het membraan van de plantcellen, wat al een eerste stap 

is in het destabiliseren. EDTA helpt hierbij door te binden aan Ca+2 en Mg+2. De chelerende werking 

van EDTA op Mg+2-ionen heeft nog andere gevolgen. Deze ionen zijn namelijk een cofactor voor 

nuclease en dus zal er een sterke afname zijn in de nuclease- activiteit. Dit zijn belangrijke kationen 
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voor het celmembraan. Bij gebrek hieraan zal deze dan ook verder openbreken. Het NaCl in deze buffer 

neutraliseert de negatieve ladingen van het DNA zodanig deze geen precipaat kan vormen met het 

toegevoegde CTAB. CTAB is dan vrij voor complexvorming met eiwitten, polysachariden, … welke 

verwijderd worden na toevoegen van chloroform-isoamylalcohol. PVP absorbeert polyfenolen en wordt 

toegevoegd aan de buffer. Er kan ook een extra hoeveelheid toegevoegd worden indien het staal uit sterk 

verouderde bladeren bestaat. 

Het β-mercaptoethanol wordt bij ieder type startmateriaal toegevoegd, en heeft een gelijkaardige functie 

als PVP. Het is een sterk reducerend agens welke zal verhinderen dat polyfenolen oxideren en neerslaan 

met het DNA. Het DNA dient afgescheiden te worden van de aanwezige eiwitten e.d., dit gebeurt met 

behulp van een chloroform-isoamylalcohol oplossing. Na centrifugatie wordt een fasesysteem 

verkregen. De duidelijk scheiding tussen de lagen laat toe de bovenste (waterige) fase met de 

nucleïnezuren af te pipetteren van de interfase (met celdebris en eiwitten) en de onderste organische fase 

(met chloroform). Vanaf nu wordt met een oplossing verder gewerkt waarin (normaliter) geen eiwitten 

meer aanwezig zijn. Het iso-amylalcohol beperkt schuimvorming en helpt bij stabilisatie van de 

interfase. Het DNA wordt neergeslagen door toevoeging van isopropanol. Voor wortelstalen werden 

betere resultaten verkregen bij toevoeging van ijskoud isopropanol. Na centrifugeren wordt een pellet 

van DNA verkregen dat, na wassen met ethanol (o.a. zouten, resten reagentia.. verwijderen), door 

toevoegen van TE-buffer opnieuw in oplossing wordt gebracht.  

6.3.3 Werkwijze 

 200 µl PVP-25-oplossing (enkel bij bladstalen) + 7 µl β-mercaptoethanol toevoegen aan de 

microtube 

 Incuberen bij 65°C gedurende 35’ (blad) of 60’ (wortel en tak) 

 3’ centrifugeren aan 4000 g ( Gravitale kracht) 

 1 ml van het supernatans in een nieuwe microtube brengen 

 Hieraan 1/1 volume chloroform-isoamylalcohol toevoegen en schudden 

 5’ centrifugeren aan 13 000 g  

 De waterfase (± 850 µl) in een nieuwe microtube brengen  

 Toevoegen van 0,6 tot 1 volume isopropanol en schudden  

 Incuberen gedurende 20’ op kamertemperatuur 

 10’ centrifugeren aan 13 000 g  

 Het supernatans afpipetteren 

 Toevoegen van 500 µl 70% ijskoude ethanol en goed schudden  

 5’ centrifugeren aan 13 000 g  

 Het supernatans afpipetteren 

 Pellet drogen aan de lucht (± 30’) 

 100 µl TE-buffer toevoegen 

 Incuberen bij 30°C gedurende 5’ en ondertussen goed mixen (Thermomixer) 
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6.4 Nagaan kwaliteit en concentratie DNA 

6.4.1   Spectrofotometer 

6.4.1.1 Materiaal 

 NanoDrop® ND-1000 (Isogen lifescience, België) 

6.4.1.2 Principe 

De ND-1000 is een ultraviolet- zichtbaar licht (UV/VIS)- spectrofotometer waarmee de concentratie en 

zuiverheid van al het aanwezige DNA kan bepaald worden. Dit houdt in dat het staal met bepaalde 

golflengtes uit het UV/VIS- gebied bestraald wordt nl. 230, 260 en 280 nm. De lichtbron hier betreft 

een xenon flitslamp. 

De hoeveelheid niet-geabsorbeerde straling I wordt gemeten. Uit deze gegevens wordt de absorbantie 

A bepaald volgens A= -log
I0

I
 met I0 de intensiteit van het invallend licht. Uit de wet van Lambert-Beer 

- welke aangeeft dat A evenredig is met de concentratie - kan dan de concentratie aan nucleïnezuren in 

het staal berekend worden. 

De verhouding van de absorbanties geven een beeld over de zuiverheid van het DNA-staal. Een waarde 

van ongeveer 1,8 (liefst nog hoger) moet bekomen worden bij de ratio 
260

280
. Een lagere waarde wijst op 

de aanwezigheid van eiwitten en fenolen. Bij de verhouding 
260

230
 is een waarde tussen 2 en 2,2 gewenst.  

Een groot voordeel van de ND-1000 is dat men niet moet verdunnen en slechts 1 µl staal al voldoende 

is. 

6.4.1.3 Werkwijze 

 1 µl water aanbrengen op het voetstuk ter reiniging, hendel sluiten en ‘initialiseren’ 

aanklikken 

 Voetstuk reinigen 

 1 µl TE- buffer laden als blanco, hendel sluiten en ‘blank’ aanklikken 

 Voetstuk reinigen 

 1 µl staal laden, aangeven welk staal het hier betreft, hendel sluiten en ‘measure’ aanklikken 

 Voetstuk reinigen en volgende staal laden 

 Herhalen voor alle stalen 

 De lijst met gegevens van alle stalen kan dan opgeslagen worden 

6.4.2   Fluorometer 

6.4.2.1 Materiaal 

 Quantus™ Fluorometer (Promega Benelux, Nederland) 

 QuantiFluor® Dyes (Promega Benelux, Nederland) 
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o Per staal:  10 µl TE-buffer (20x) 

0,5 µl Quantifluor dye 

188,5 µl MilliQ 

6.4.2.2 Principe 

Een fluorometer werkt volgens hetzelfde principe als de spectrofotometer. Het grote verschil is dat in 

plaats van de absorbantie te meten, hier de emissie a.d.h.v. fluorescentie gemeten wordt. Het 

emissiespectrum is erg specifiek voor een bepaalde molecule en de intensiteit ervan is evenredig met de 

concentratie. Dit maakt de fluorometer een erg gevoelige techniek voor zowel kwantificatie als 

kwalificatie. 

6.4.2.3 Werkwijze 

 Het toestel kalibreren indien nodig (maandelijks), zie handleiding 

 Mix aanmaken voor de stalen 

 Mix verdelen over microtubes van 0,5ml 

 Toevoegen van 1 µl DNA 

 Microtubes één voor één in de fluorometer brengen en de waarden noteren 

6.5 PCR-technieken 

Voor het principe voor elk van onderstaande PCR wordt verwezen naar 5.7.2 in de literatuurstudie. De 

buffers zorgen voor het behoud van een optimale pH gedurende de PCR. Hierin bevindt zich vaak MgCl2 

die optreedt als katalysator bij de binding van dNTP’s en die de activiteit van het Taq polymerase 

bevordert.  

6.5.1   Nested PCR 

In dit onderzoek werd de eerste PCR voornamelijk uitgevoerd met het P1/P7 primerpaar. Er werd steeds 

een 1:30 verdunning gehanteerd om over te gaan op de fU5/rU3 primers of de primers R16F2/R16R2.  

6.5.1.1 Materiaal  

 GeneAmp® PCR System 9700 (Applied Biosystems® , België)  

of C1000™ Thermal Cycler (Bio-Rad laboratories, België) 

 StripSpin™ 12 Benchmark Scientific (Sigma-Aldrich®, België) 

 FastStart Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase kit 

o FastStart buffer (10x) + 20 mM MgCl2 (Roche Diagnostics, België) 

o 10 mM dNTP mix (Promega Benelux, Nederland) 

o 10 µM forward primer (Integrated DNA Technologies, België) 

o 10 µM reverse primer (Integrated DNA Technologies, België) 

o MilliQ 

o FastStart Taq polymerase (5U/µl) (Roche Diagnostics, België) 
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6.5.1.2 Werkwijze 

De reagentia worden diepgevroren bewaard en dienen dus eerst ontdooid te worden. De benodigde 

hoeveelheden van elk van deze reagentia kan verschillen naargelang verschillende methodes en primers 

worden gebruikt en worden hieronder apart besproken. De procedure verloopt steeds hetzelfde.  

 Aanmaak mastermix van de eerste PCR 

 Mastermix verdelen over strips of plaat 

 Strips of plaat afspinnen 

 Toevoegen DNA onder de laminaire flow 

 Strips of plaat afspinnen 

 Programma instellen op PCR-toestel 

 Strips of plaat in PCR-toestel brengen en de PCR starten 

 Na afloop het PCR product verdunnen naargelang protocol 

 Mastermix van de tweede PCR aanmaken 

 Mastermix verdelen over strips of plaat 

 Toevoegen verdund DNA onder de laminaire flow 

 Programma instellen op PCR-toestel 

 Strips of plaat in PCR-toestel brengen en de PCR starten 

6.5.1.3 Primers, mastermix en temperatuurinstellingen 

6.5.1.3.1   Deel 1 Nested PCR 

Het merendeel van de nested PCR’s in dit onderzoek worden gestart met P1/P7 primers. De mastermix 

samenstelling voor deze PCR is terug te vinden in Tabel 1. Het te doorlopen programma bestaat uit 

aanhouden van 94 °C gedurende 4’, gevolgd door 36 cycli van 4’ op 94 °C, 1’ op 55 °C en 2’ op 72 °C. 

Als laatste stap nog een extensie van 8’ op 72 °C. Info over de primers is weergegeven in Tabel 2. 

Tabel 1: Benodigde hoeveelheden mastermix (µl) voor 1 staal stap 1 nested PCR met primers P1/P7 

Primerset 
P1/P7 

Mastermix 

FastStart Buffer  1,25 

dNTP mix 0,25 

Forward primer 0,50 

Reverse primer 0,50 

MilliQ 21,40 

FastStart Taq 0,10 

DNA 1,00 

Totaal 25,00 

 

Tabel 2: Primergegevens gebruikte primers voor deel 1 van een nested PCR 

Primer Richting Sequentie ( 5’ -> 3’ ) Tm (°C) Fragmentgrootte Gen  Literatuur 

P1 
Forward 

AAGAGTTTGATCCTGGCTCA

GGATT 
56 

± 1800 bp 16S/23S (Smart et al., 1996) 

P7 Reverse CGTCCTTCATCGGCTCTT 50 
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6.5.1.3.2   Deel 2 Nested PCR 

Voor de tweede PCR wordt gebruikt gemaakt van het primerpaar fU5/rU3 en R16F2/R16R2. De 

benodigde componenten en hun verhouding voor de PCR zijn terug te vinden in Tabel 3. Meer info over 

alle primers is terug te vinden in Tabel 4. 

Voor de instelling van de PCR met primers fU5/rU3 wordt eerst een temperatuur van 94 °C gehandhaafd 

voor 4’. Hierop volgen 38 cycli die bestaan uit 94 °C gedurende 1’, 55 °C gedurende 2’ en 72 °C 

gedurende 3’. Gevolgd door een laatste extensiestap van 7’ op 72 °C.  

Tabel 3: Benodigde hoeveelheden mastermix (µl) voor 1 staal stap 2 nested PCR  met primers fU5/rU3 en R16F2/R16R2 

Primerset 
fU5/rU3 R16F2/R16R2 

Mastermix 

FastStart Buffer  2,50 2,50 

dNTP mix 0,63 0,50 

Forward primer 1,25 1,00 

Reverse primer 1,25 1,00 

MilliQ 18,27 43,80 

FastStart Taq 0,10 0,20 

DNA 1,00 1,00 

Totaal 25,00 50,00 

 

Tabel 4: Primergegevens gebruikte primers voor deel 2 van een nested PCR 

Primer Richting Sequentie ( 5’ -> 3’ ) Tm 

(°C) 

Fragment- 

grootte 

Gen  Literatuur 

fU5 Forward CGGCAATGGAGGAAACT 47 
± 880 bp 16S/23S 

(Lorenz et al., 

1995) rU3 Reverse TTCAGCTACTCTTTGTAACA 46 

R16F2 Forward ACGACTGCTAAGACTGG 47 

± 1200 bp 16S 
(Davis & Lee, 

1993) R16R2 Reverse 
TGACGGGCGGTGTGTACAAAC

CCCG 
64 

 

6.5.2   qPCR  

Verschillende protocols voor het opsporen van fytoplasma’s a.d.h.v. een qPCR werden uitgetest, 

namelijk volgens de methode van Christensen et al. (2004), Nikolić et al. (2010) en Hodgetts et al. 

(2009). Het beste resultaat werd verkregen door gebruik te maken van de methode van Christensen et 

al. (2004), op voorwaarde dat de stalen 1:10 verdund worden. Enkel dit protocol wordt hieronder 

toegelicht. 

6.5.2.1 Materiaal 

 ABI Prism® 7900HT Sequence Detection System (Applied Biosystems®, België) 

 Reagentia 

o SensiFast PCR Mastermix Bioline (GC Biotech, Nederland) 

o 10 µM Phytoplasma F (Integrated DNA Technologies, België) 

o 10 µM Phytoplasma R (Integrated DNA Technologies, België) 

o 10 µM Phytoplasma probe (Integrated DNA Technologies, België) 
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 5’ gelabeld met 6-carboxyfluoresceïne (FAM), reporter 

 3’ gelabeld met 6-carboxytetramethylrhodamine (TAMRA), quencher 

o MilliQ 

6.5.2.2 Werkwijze 

 De reagentia ontdooien en bewaren op ijs  

 Aanmaak mastermix  

 Mastermix verdelen over de qPCR-plaat 

 Plaat afspinnen 

 Toevoegen DNA onder de laminaire flow 

 Plaat afspinnen 

 Programma en detector instellen op toestel 

 Plaat in de qPCR brengen en starten 

6.5.2.3 Primers, mastermix en temperatuurinstellingen 

De verhouding van de reagentia is weergegeven in Tabel 5. Over de gebruikte primers is meer informatie 

opgesomd in Tabel 6. De eerste stap voor amplificatie is het aanhouden van 50°C gedurende 2’. 

Vervolgens 10’ op 95 °C gevolgd door 40 herhalingen van 15’’ op 95 °C en 1’ op 60 °C. 

Tabel 5: Benodigde hoeveelheden mastermix (µl) voor 1 staal voor een qPCR volgens Christensen et al. (2004) 

Reagentia Benodigde hoeveelheid 

voor 1 staal (µl) 

SensiFast Mastermix 12,5 

Phytoplasma F 0,75 

Phytoplasma R 2,25 

Phytoplasma probe 0,25 

MilliQ 4,25 

DNA (1:10 verdund) 5,00 

Totaal 25,00 

 

Tabel 6: Primergegevens gebruikte primers voor qPCR volgens Christensen et al. (2004) 

 

 

 

 

  

Primer Richting Sequentie ( 5’ -> 3’ ) 
Tm 

(°C) 
Gen  

Phytoplasma F Forward CGTACGCAAGTATGAAACTTAAAGGA 55 

16S Phytoplasma R Reverse TCTTCGAATTAAACAACATGATCCA 51 

Phytoplasma probe Forward TGACGGGACTCCGCACAAGCG 60 
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6.5.3   LAMP 

6.5.3.1 Materiaal 

 ABI Prism® 7900HT Sequence Detection System (Applied Biosystems®, België )  

 Mini plate spinner (Gentaur molecular products, België) 

 Reagentia 

o Isothermal Mastermix (1x) (Vision4Care, België) 

o 10 µM van elke primer (Integrated DNA Technologies, België) 

 F 

 B 

 FIP 

 BIP 

o MilliQ 

6.5.3.2 Werkwijze 

 Ontdooien van de reagentia en bewaren op ijs.  

 Aanmaak mastermix  

 Mastermix verdelen over plaat 

 Plaat afspinnen 

 Toevoegen DNA onder de laminaire flow 

 Plaat afspinnen 

 Temperatuurprofiel en detector instellen op toestel 

 Plaat in qPCR-toestel brengen en starten 

6.5.3.3 Primers en mastermix 

De LAMP techniek voor de detectie van groep X fytoplasma’s (De Jonghe et al., 2015) bestaat uit de 

twee primerparen F3/B3 en FIP/BIP, hiervan zijn meer details te vinden in Tabel 7. De benodigde 

hoeveelheden van elke component uit de mastermix om deze test tot stand te brengen zijn weergegeven 

in Tabel 8. 

Aangezien het hier een isothermale techniek betreft dient maar één temperatuur ingesteld te worden, nl. 

65 °C, en dit gedurende 30’. Dit wordt afgesloten met een dissociatiestap waarbij 95°C, 60 °C en terug 

95 °C wordt gehanteerd, steeds gedurende 15’’. 

Tabel 7: Primergegevens gebruikte primers voor de LAMP test (De Jonghe et al., 2015) 

Primer Richting 
lengte 

(base) 
Sequentie ( 5’ -> 3’ ) Tm (°C) Gen 

F3 Forward 20 CCTGCCTCTTAGACGAGGAT 54 

16S/23S 

 

B3 Reverse 19 CAATGTGGCCGTTCAACCT 51 

FIP Forward 46 
AGCATACCCTTGCGGGTCTTTTT

TTTACAGTTGGAAACGACTGCTA 
68 

BIP Reverse 44 
AAGAGATGGGCTTGCGGCACTT

TTCTCAGTCCAGCTACACATCA 
70 
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Tabel 8: Benodigde hoeveelheden mastermix voor 1 staal, LAMP test 

Benodigdheden mastermix Benodigde hoeveelheid 

voor 1 staal (µl) 

Isothermal Master Mix 15,00 

F3 0,50 

B3 0,50 

FIP 2,50 

BIP 2,50 

DNA 4,00 

Totaal 25,00 

 

6.6 Analyse PCR-producten 

Na de PCR dient in beeld gebracht te worden welke stalen geamplificeerd zijn. Dit kan via gebruik van 

de Qiaxcel of door uitvoeren van gelelektroforese. 

6.6.1   Gelelektroforese 

6.6.1.1 Materiaal 

 Elektroforese unit (Mupid®-one, Duitsland) 

 EpiChemi™ Darkroom met LabWorks™ Software (UVP, België) 

 Agarose (Sigma-Aldrich®, Duitsland) 

 0,5x tris-acetaat-EDTA (TAE)- buffer pH 8 

o Tris (MP Biomedicals, België) 

o 0,5 M EDTA (Sigma-Aldrich®, Duitsland) 

o Acetaat (Merck, België) 

o Gedestilleerd water (AD) 

 DNA-ladder 

o GeneRuler Low Range DNA Ladder (Thermo Scientific, België) 

o 1 kB DNA- ladder (Promega, België) 

 10x Orange G Loading Dye (Thermo Fisher Scientific, België) 

 Ethidiumbromide (Fiers N.V., België) 

 Ontkleuring (MilliQ) 

6.6.1.2 Principe 

Om na te gaan of er amplificatie heeft plaatsgevonden van het gewenste fragment, dient de grootte van 

eventueel aanwezige fragmenten bepaald te worden. Dit kan door scheiding via gelelektroforese. Onder 

invloed van een elektrisch veld migreert het DNA in de gel van de positieve naar de negatieve pool. Dit 

wegens de negatieve lading van de nucleïnezuren bij de gehanteerde pH van de TAE-buffer. Hoe groter 

het fragment, hoe moeilijker en dus trager deze door de gel zal migreren. Deze snelheid is naast het 

voltage ook afhankelijk van de concentratie aan agarose in de gel. Hoe meer agarose, hoe lager de 

migratiesnelheid. In dit onderzoek bedroeg deze steeds 2% (w/v) agarose. 
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Visualisatie gedurende de elektroforese is pas mogelijk als het DNA samen met ladingsbuffer in de gel 

geladen is. Zo ziet men wanneer de gelelektroforese op zijn einde loopt en dus de fragmenten de kans 

hebben gehad om zich goed te scheiden. Deze buffer zorgt er ook voor dat het DNA beter in het 

kanaaltje/welletje zakt. Na elektroforese wordt de gel gekleurd met ethidiumbromide (EtBr). Deze 

carcinogene stof werkt in tussen de twee DNA-strengen. Bij gebruik worden voorzorgsmaatregelen 

zoals nitrillehandschoenen en aparte labojassen gehanteerd om schade aan de gezondheid en 

contaminatie te voorkomen. Na ontkleuren, waarbij het niet-gebonden EtBr wordt weggewassen, zijn 

onder UV- straling de gevormde bandjes zichtbaar (fluorescentie). Na vergelijk met de DNA-ladder 

volgt een schatting van de fragmentgrootte. 

6.6.1.3 Werkwijze 

 Aanmaken 50x TAE-buffer (1l) als volgt: 

o 242 g Tris in 500 ml AD brengen 

o 100 ml EDTA toevoegen (pH 8) 

o 57,1 ml acetaat toevoegen 

o Aanlengen met AD tot 1000 ml 

 Afwegen agarose en oplossen in de TAE-buffer m.b.v. opwarmen in de microgolf 

 Na voldoende afkoelen, de gel gieten en laten opstijven 

 Gel in elektroforese unit laden en ondergieten met TAE-buffer 

 5 µl DNA-ladder laden op de gel, minstens één per rij 

o Indien een kleurloze ladder wordt gebruikt, eerst mengen met 1 µl ladingsbuffer 

 Laden van 10 µL DNA + 2 µl ladingsbuffer in de welletjes 

 25-tal minuten laten migreren onder een spanning van 135 Volt 

o Tijd kan aangepast worden naargelang men ziet (via de ladingsbuffer) dat de scheiding 

voldoende/onvoldoende heeft plaatsgevonden 

 Gel kleuren in EtBr-bad gedurende 30’ 

 Ontkleuren van het overtollige EtBr (1’) 

 Belichten met UV- straling in de darkroom 

 Openen software en foto nemen van de gel 

6.6.2   QIAxcel 

6.6.2.1 Materiaal 

 QIAxcel Advanced System (Qiagen, Duitsland)  

 QIAxcel Fast Analysis Kit (Qiagen, Duitsland ) 

 QIAxcel ScreenGel Software (Qiagen, Duitsland) 

6.6.2.2 Principe 

Detectie via een QIAxcel gebeurt ook via gelelektroforese, alleen betreft het hier een geheel 

automatische en snellere techniek. Dit leidt dan ook tot een hoger kostenplaatje. In de gel zijn 

fluoroforen (ethidiumbromide) aanwezig die op het DNA binden en zo het fragment visualiseren na 
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excitatie via een licht-emitterende diode (LED)- lamp. Het resultaat is weergegeven als een 

elektroferogram en een digitale versie van de gel. De migratie-afstand is duidelijk te zien waardoor na 

vergelijk met gekende fragmentgroottes op gekende afstanden de fragmentgrootte van het staal kan 

berekend worden. Dit gebeurt automatisch via de software. Om hierbij correcte waarden te verkrijgen 

dient steeds gekalibreerd te worden bij een nieuwe cartridge. Er dient opgemerkt te worden dat de 

grootte van het DNA-fragment tussen bepaalde grenzen moet liggen, welke bepaald zijn door te 

toegevoegde alignment marker (hier: 15 tot 3000 bp). 

6.6.2.3 Werkwijze 

 Cartridge in de QIAxcel brengen volgens de QIAxcel gebruikershandleiding 

 QIAxcel software openen 

o Gewenste parameters aanvinken en aanvullen 

 Deksel van de strips halen 

 Lege welletjes vullen met MilliQ 

 Strips in het toestel plaatsen 

 ‘Run’ aanklikken om de meting te starten 

6.7 Gelextractie 

6.7.1.1 Materiaal 

 Nucleospin® Gel en PCR Clean-up (Macherey-Nagel, België) 

o Bindingsbuffer NTI 

o Wasbuffer NT3 

o Elutiebuffer NE (5mM Tris/HCl, pH 8,5) 

6.7.1.2 Principe 

Indien het DNA na een PCR opgezuiverd of na gelelektroforese opnieuw dient verkregen te worden, 

bijvoorbeeld voor sequenering, kan dit door uitvoering van een gelextractie. In dit onderzoek werd de 

kit enkel gebruikt voor gelextractie. Door toevoegen van NTI bindingsbuffer, welke een hoge 

concentratie aan chaotropische zouten bevat, zal het DNA op de silicagel van de kolom binden én zullen 

proteïnen denatureren. De wasbuffer NT3 bevat ethanol, wat ervoor zal zorgen dat contaminanten zoals 

gelresten, primers, kleuringen, enzymen, … afgescheiden worden. Elueren van het DNA gebeurt dan 

met de elutiebuffer NE, welke een lage concentratie aan zouten bevat. 

6.7.1.3 Werkwijze 

 Uitsnijden van het gewenste fragment uit de gel met een steriel scalpel 

 Toevoegen van 400 µl NTI buffer (800 µl bij gel met ˃ 2% agarose) 

 5-10’ incuberen bij 50 °C en vortexen, zodanig de gel helemaal opgelost is 

 Extractiekolom in een opvangtube plaatsen en hierop 700 µl van de oplossing brengen 

 30” centrifugeren aan 11 000 g 
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 De flow-trough verwijderen 

 Eventueel herhalen indien meer dan 700 µl oplossing aanwezig is 

 700 µl NT3 buffer op de kolom brengen 

 30” centrifugeren aan 11 000 g 

 De flow-trough verwijderen 

 Herhalen van de was stap 

 1’ centrifugeren aan 11 000 g 

 Eventuele flow-trough verwijderen 

 De kolom 2-5’ incuberen bij 70 °C 

 Kolom in een microtube brengen en hierop 15-30 µl elutiebuffer aanbrengen 

 1’ incuberen op kamertemperatuur 

 1’ centrifugeren aan 11 000 g 

6.8 Concentratieverdeling in de boom en cultivargevoeligheid 

Vanaf september 2014 wordt er maandelijks een staal genomen van wortel, tak en/of bladeren (in de 

mate van het mogelijke) van enkele bomen uit de ILVO serre die eerder positief testten op fytoplasma’s. 

De bomen waarvan deze stalen genomen worden zijn gecodeerd als DB41, DB45, DB48, DM2, 

GBFC01a, GBFC01b. De twee laatstgenoemden zijn Pyrus bomen, meer specifiek de cultivar 

Conference, de anderen zijn Malus bomen, nl. Golden Delicous (op onderstam Golden Delicious). Uit 

vorige staalnames zijn ook stalen beschikbaar uit de maanden juni, juli en augustus.  

De stalen worden na verwerking geanalyseerd in een standaard nested PCR. Zo wordt nagegaan of er 

nog steeds fytoplasma’s aanwezig zijn op deze plaats in de boom of dat deze tot onder de detectielimiet 

gedaald zijn. Met behulp van een qPCR test volgens Christensen et al. (2004) worden de positieve stalen 

gekwantificeerd. Dit door invoer van de Treshold Cycle (Ct)- waarde van de stalen in een ijklijn 

bekomen door een plasmidereeks. Deze plasmiden bestaan uit een insert van het P1/P7-fragment van 

een kerstroos in een pCR™4-TOPO® Vector. Aan de hand van deze resultaten wordt getracht 

duidelijkere conclusies te trekken in verband met seizoensgebonden variaties van de 

fytoplasmaconcentraties in de boom. 

  

Iedere zes weken worden er ook stalen genomen van verschillende cultivars die op eenzelfde boom zijn 

geënt bij een hobbyteler uit Moorsel. Naar deze teler wordt verwezen met de initialen ‘DM’. Meer 

informatie over de verschillende bomen zijn weergegeven in Appendix III. Na analyse met een nested 

PCR wordt duidelijk of er cultivars zijn die niet geïnfecteerd zijn ondanks deze op een positief testende 

onderstam staan of ondanks de aanwezigheid van andere cultivars die op dezelfde onderstam van de 

boom (ander deel van de kruin) wel positief testen. Na kwantificering m.b.v. de Ct -waarden, opnieuw 

via de qPCR methode volgens Christensen et al. (2004), is er een goed beeld of er al dan niet bepaalde 

cultivars in hogere mate gekoloniseerd worden door het fytoplasma dan andere cultivars. Ook kan 

nagegaan worden of een onderstam de gevoeligheid voor fytoplasma-infectie eventueel bevordert of 

afremt. Per cultivar onderling kan de fluctuatie van de hoeveelheid bacterie tijdens het jaar door 

afzonderlijk bekeken worden, wat ook meer informatie kan leveren over de cultivargevoeligheid. 
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6.9  Optimalisatie LAMP test voor ESFY 

Er wordt gebruik gemaakt van een staal waar uit vorige testen uit gebleken is dat het hier een positief 

ESFY-staal betreft. Vooraleer de LAMP test als geoptimaliseerd kan beschouwd worden voor het 

opsporen van ESFY moeten verschillende parameters nagegaan worden, namelijk de juistheid, 

specificiteit, sensitiviteit, selectiviteit en de robuustheid. Deze testen worden uitgevoerd met stalen uit 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, deze zijn steeds in tweevoud aanwezig. 

 Juistheid 

Het organisme moet opgespoord worden bij uitvoering van de test. Er dient wel worden vastgesteld 

dat alle ESFY-isolaten met deze test moeten opgepikt worden. 

 

 Specificiteit 

Alvorens de LAMP test voor ESFY met zekerheid kan gebruikt worden, moet nog een test gedaan 

worden met verwante en minder verwante organismen van de appelproliferatie groep. Deze mogen 

niet opkomen als men een specifieke test voor 16SrX-groep wil. Naast fytoplasma’s van andere 

RFLP groepen worden ook andere bacteriën getest.  

 

 Sensitiviteit 

Het testen van de sensitiviteit houdt in dat bepaald wordt tot welke concentratie de test nog gevoelig 

genoeg is om het staal op te pikken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een ESFY-positief staal 

afkomstig van Duitsland (Bernd Schneider, JKI Dossenheim), staal 1 genoemd. Aangezien een 

tienvoudige verdunningsreeks (100 -> 10-10) wordt gemaakt, wordt eerst de concentratie van het staal 

gemeten, zo is de concentratie (inclusief DNA van de plant) bij elke verdunning gekend. Zoals bij 

het vaststellen van de detectielimiet van elke obligate parasiet is dit slechts een relatieve waarneming 

daar de startconcentratie in een diagnostisch monster bij dit type pathogenen niet gekend is, en 

meestal zeer variabel. Bovendien is de LAMP procedure een methode die zich niet leent tot 

kwantitatieve bepaling. Door de generatie van een enorme hoeveelheid DNA van verschillende 

lengte is het niet zomaar mogelijk om via een standaardreeks het aantal kopieën te bepalen dat nog 

kan opgepikt worden in deze test (zoals wel mogelijk is via de real-time PCR methode). 

 Selectiviteit, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid  

De LAMP test kan pas als selectief beschouwd worden als de test herhaalbaar en reproduceerbaar 

is, en dit voor alle waardplanten en waardplantcultivars. Dit houdt in dat dezelfde test herhaalbaar 

hetzelfde resultaat moet geven indien deze meerdere keren door eenzelfde persoon of door 

verschillende personen wordt uitgevoerd. Bovendien mogen er ook geen matrixeffecten zijn op het 

resultaat van de test.  

 

 Robuustheid 

Robuustheid houdt in dat er nagegaan wordt in welke mate eenzelfde resultaat wordt verkregen bij 

het hanteren van een protocol. Hierbij worden verschillende onderdelen getest, namelijk het bepalen 

van optimale temperatuur, tijd en primerconcentratie. Als richtwaarde wordt 65 °C, 35 min en 0,20 

µM F3/B3 en 1 µM FIP/BIP gebruikt, volgens het protocol van LAMP voor AP en PD (De Jonghe 
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et al., 2015). Deze waarden worden ook gebruikt indien één van de andere parameters varieert 

tijdens de bepalen van de optimale waarde. Voor het bepalen van de  optimale temperatuur wordt 

achtereenvolgens de temperaturen 55, 60, 65, 70 en 75 °C gehanteerd. De volgende stap is het 

bepalen van een goede tijdsperiode voor amplificatie, de verschillende tijdsintervallen –in stappen 

van 5 min- tussen 20 en 50 min worden getest. Zowel optimale temperatuur als tijd worden bepaald 

met staal 1. Als laatste volgt de primerconcentratie. Dit wordt opgesplitst in de optimale concentratie 

van F3/B3 en FIP/BIP. Voor F3/B3 wordt 0,1; 0,2; 0,3 en 0,4 µM getest, voor FIP/BIP 0,5; 0,75 en 

1 µM. Dit betreft de uiteindelijke concentratie steeds met een staal uit Oostenrijk (Helga Reisenzein, 

AGES), staal Helga36 genaamd.   

 

6.10   Genetische karakterisatie fytoplasma 

Om een beeld te krijgen van de DNA opbouw van het fytoplasma, worden fragmenten van het 

fytoplasma DNA gesequeneerd. De fragmenten worden verkregen door PCR’s met verschillende 

primers. Deze leveren elk een deeltje van het fytoplasma DNA. Bij genoeg fragmenten kunnen de 

sequenties aan elkaar gepuzzeld worden waardoor een steeds groter fragment verkregen wordt. Hoe 

groter het verkregen fragment hoe beter, aangezien meer informatie verkregen wordt. Hiervoor zijn 

uiteraard veel verschillende primers nodig, wat in deze thesis slechts deels kan volbracht worden wegens 

tijdsgebrek. Aan de hand van de sequentie kan dan nagegaan worden welk fytoplasma het hier betreft, 

en gelijkenissen tussen het DNA van verschillende fytoplasma’s van de 16SrX-groep gezocht worden. 

In deze thesis worden positief geteste stalen (met de standaard nested PCR), geamplificeerd met 

volgende primerpaar: R16F2/R16R2 (nested PCR met P1/P7). Deze worden vervolgens opgestuurd voor 

sequenering naar Macrogen Europe in Nederland. De bedoeling is om na te gaan in hoeverre de appel 

en peer fytoplasma’s die werden aangetroffen in de survey een homogene groep vormen binnen de groep 

X fytoplasma’s. 

De verzamelde stalen die positief testten op AP met de standaard nested PCR zijn opgesomd in Tabel 9 

samen met enkele gegevens. Deze zullen gebruikt worden bij de genetische karakterisatie. Aangezien 

de stalen bij de hobbyteler vermoedelijk door eenzelfde fytoplasma geïnfecteerd zijn, worden hiervan 

maar twee stalen meegenomen bij de karakterisatie. Dit geldt ook voor de stalen uit de serre. 
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Tabel 9: Data AP-positieve stalen, tenzij anders weergegeven. De ‘*’ toont aan welke stalen effectief gesequeneerd worden 

Staalnaam Materiaal staal 
Postcode plaats 

staalname 
Datum staalname 

DM B1 zuid Wortel 9310 27-01-2015 

DM B23* Wortel 9310 08-10-2014 

Appel 5* Blad 9260 08-09-2014 

Appel 6* Blad 9260 08-09-2014 

Klaver BL2 Blad 9090 15-09-2014 

DB41*  Blad 9820 13-06-2014 

DB45* Blad 9820 13-06-2014 

DB48* Blad 9820 13-06-2014 

GBFC 01a Wortel 9820 06-10-2014 

33N Blad 9820 06-10-2014 

J2 Blad 2630 15-09-2014 

PCF 12* Blad (PD) 3800 30-09-2014 

J. Lebel LDW Blad 9420 03-09-2014 

R4B22 Blad 9660 21-10-2013 

R4B11 Blad 9660 21-10-2013 

R5B3 Blad 9660 21-10-2013 

R4B4 Blad 9660 21-10-2013 

R3B9 Blad 9660 21-10-2013 

R3B5 Blad 9660 21-10-2013 

R23B7 Blad 9660 30-09-2013 

R26B7 Wortel 9660 30-09-2013 

R1B1 Blad 9660 01-10-2013 

R2B4* Blad 9660 01-10-2013 

R3B12 Blad 9660 19-11-2013 

TBS R4B2 Blad 9090 14-02-2014 

TBS R3LB Blad 9090 14-02-2014 

TBS voor LB Blad 9090 14-02-2014 

PCF 2013/40 B27* Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B21* Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B20 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B17 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B15 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B14 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B13 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B12 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B10 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B09 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B08 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B07 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B04 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B03 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B02 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/40 B01 Wortel 3210 29-11-2013 

PCF 2013/39 B09 Wortel (PD) 3380 29-11-2013 

PCF 2013/39 B04 Wortel (PD) 3380 29-11-2013 

PCF 2013/39 B01 Wortel (PD) 3380 29-11-2013 

PCF 2013/39 B29 Wortel (PD) 3380 29-11-2013 
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Staalnaam Materiaal staal 
Postcode plaats 

staalname 
Datum staalname 

2013/27 P2* Wortel 3545 23-10-2013 

2013/36 P1* Wortel 1402 01-10-2013 

2013/36 P3* Wortel 1402 01-10-2013 

2013/37 P1 Wortel 1402 01-10-2013 

2013/39 P1 Wortel 3380 29-11-2013 

2013/40 P1 Wortel 3210 29-11-2013 

2013/40 P2 Wortel 3210 29-11-2013 

2013/40 P3 Wortel 3210 29-11-2013 

Repedap 146 Blad (PD) 3440 26-09-2014 

Repedap 156 Blad (PD) 3440 26-09-2014 

Repedap 178* Blad (PD) 3890 26-09-2014 

Repedap 179* Blad (PD) 3890 26-09-2014 

R35B12* Blad (PD) 9660 30-09-2013 

R35B13* Blad (PD) 9660 30-09-2013 

Dab binn 4* Blad 9310 19-08-2013 

 

Na uitvoeren van een nieuwe nested PCR met de R16F2/R16R2 primers op deze stalen worden op basis 

van de intensiteit twee stalen per plaats uitgenomen voor sequenering. Uiteindelijk zal slechts een 

beperkter aantal effectief gesequeneerd worden, aangeduid met ‘*’ in vorige tabel.  
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7 Resultaten en discussie 

7.1 Concentratieverdeling in de boom en cultivargevoeligheid 

7.1.1 Bomen serre 

Om een beeld te krijgen over de verdeling van de fytoplasma’s in de bomen, werden maandelijks stalen 

genomen van enkele geïnfecteerde bomen uit de serre van het ILVO. Deze stalen werden getest met een 

standaard nested PCR (P1/P7 primers gevolgd door fU5/rU3). In Tabel 10 zijn de resultaten hiervan 

terug te vinden verkregen over de gehele staalname periode (maanden zijn afgekort). Indien geen staal 

kon genomen worden wegens (weer)omstandigheden, is de cel leeg weergegeven. 

Tabel 10: Weergave resultaten na standaard nested PCR op serrestalen van het ILVO, weergegeven per maand per staal 

Maand staalname 
Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Maart 

Staalnaam 

DB41 blad + + + + +      

DB41 tak        + + + 

DB41 wortel  +   + + + + + - 

DB45 blad + + + - + +     

DB45 tak        + + + 

DB45 wortel  +   + + + + + + 

DB48 blad + + + +       

DB48 Tak        - - + 

DB48 wortel  -   + +     

DM2 blad   - - - - -    

DM2 tak        - - - 

DM2 wortel   -  - - - - - - 

GBFC01a blad - - - - - -     

GBFC01a tak        - - - 

GBFC01a wortel  - -  + - - - - - 

GBFC01b blad - - - - - -     

GBFC01b tak        - - - 

GBFC01b wortel     - - - -  - 

 

De positieve stalen worden gekwantificeerd m.b.v. een qPCR volgens Christensen et al. (2004). De 

verkregen Ct- waarden van de plasmidereeks, welke gebruikt worden voor de ijklijn, staan in Tabel 11. 

Voordat de software deze waarden kan verwerken tot een ijklijn voor kwantificering van de stalen, moet 

het aantal kopieën aanwezig in de plasmidereeks berekend worden. Deze berekening is hieronder 

uitgeschreven. 

 

Voor het verkrijgen van de plasmidereeks werd het P1/P7 fragment (1800 bp) van een kerstroos in een 

PCR™4-TOPO® Vector (3956 bp) gebracht. In totaal bestaat het plasmide dus uit ± 5756 bp. Voor de 

berekening van het aantal kopieën moet de concentratie gekend zijn. Na meting met de Quantus® blijkt 

dat deze gemiddeld 370 ng/µl bedraagt. Het moleculair gewicht (MMg) van 1 bp bedraagt 650 daltons, 

of 650 g/mol. Het MMg van de plasmide is dus 650 g/mol * 5756 bp, en dus 3,74*106 g/mol. Het aantal 

aanwezige kopieën wordt nu berekend als volgt: 
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Aantal kopieën  = 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 (

𝑛𝑔

µ𝑙
)∗𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑛 𝐴𝑣𝑜𝑔𝑎𝑑𝑟𝑜 (

1

𝑚𝑜𝑙
)

𝑀𝑀𝑔 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)∗

109 𝑛𝑔

𝑔

 

  = 
370

𝑛𝑔

µ𝑙
∗6,022∗

1023

𝑚𝑜𝑙

3,74∗
106𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗

109 𝑛𝑔

𝑔

  

  = 5,955 * 1010 kopieën in 1 µl 

Van elke verdunning werd uiteindelijk 5 µl aan de qPCR toegevoegd. Het aantal kopieën van de 

plasmide die per verdunning uiteindelijk bij aanvang aanwezig waren zijn weergegeven in Tabel 12 . 

Tabel 11: Ct-waarden qPCR volgens Christensen et al. (2004) van de plasmidereeks voor kwantificering van de serrestalen 

Verdunning 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

Ct- waarde  16,90845 20,86742 24,51095 26,82037 29,91908 

Tabel 12: Aantal aanwezige kopieën bij aanvang van de qPCR, per verdunning 

Verdunning Aantal kopieën 

(in 5 µl) 

10-3 2,98 x108 

10-4 2,98 x107 

10-5 2,98 x106 

10-6 2,98 x105 

10-7 2,98 x104 

10-8 2,98 x103 

10-9 2,98 x102 

10-10 2,98 x101 

 

Met deze gegevens kan nu de ijklijn opgesteld worden door de software, deze is terug te vinden in Figuur 

12. De software zal nu, aan de hand van de C-waarden van de positieve stalen, het aantal kopieën 

aanwezig bij aanvang berekenen. De Ct-waarden zijn weergegeven in Appendix IV (steeds dubbel, de 

resultaten van de duplo’s in de qPCR). Bij negatieve stalen is het vak groen aangekleurd, indien er geen 

staalname heeft plaatsgevonden, is het vak rood. DM2 en GBFC01b testten over de hele lijn negatief, 

en zijn bijgevolg niet meer opgenomen in de tabellen voor verdere concentratieberekening. Resultaten 

met een Ct-waarde hoger dan 30 vallen buiten het bereik van de ijklijn en zullen dus geen 100% 

betrouwbaar resultaat leveren. Dit is enkel het geval voor DB41 blad juni en DB45 blad juli (zie 

Appendix IV). 
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Figuur 12: Ijklijn plasmidereeks voor kwantificeren serrestalen (stip= standaard, kruis= onbekende) 

De positieve stalen kunnen nu gekwantificeerd worden a.d.h.v. de Ct-waarden en de ijklijn, waarbij y 

de Ct-waarde voorstelt en x het aantal kopieën oorspronkelijk aanwezig. Er moet hierbij rekening 

gehouden worden met de 1:10 verdunning en nadien omgerekend naar 1 µl. Het berekend aantal kopieën 

(gemiddelde van beide) is terug te vinden in Appendix IV. Bij stalen die negatief testten op fytoplasma’s 

is het vak groen aangekleurd, indien er geen staalname heeft plaatsgevonden, is het vak rood. 

Enkel de bomen met een goede opeenvolging aan data worden hieronder weergegeven in grafieken; 

GBFC01a, GBFC01b en DM2 wordt dus buiten beschouwing gelaten. Bij het bekijken van de toe- of 

afname van de gedetecteerde concentratie aan fytoplasma per type staalmateriaal valt meer te 

concluderen dan grafieken ingedeeld per boom. Er zijn dus drie grafieken, nl. voor blad, tak en wortel. 

Aangezien negatieve stalen niet weergegeven kunnen worden wegens de logaritmische schaal, zijn deze 

aangegeven in het bijschrift. 

Eventueel kan de concentratie ook gelinkt zijn aan het weer gedurende de verschillende maanden. 

Daarom is in Tabel 13 per maand (afgekort) de gemiddelde temperatuur (T) en het aantal vriesdagen 

opgelijst. De data voor deze tabel werden verkregen op 07 mei 2015 via http://www.meteobelgie.be/. 

Tabel 13: Gemiddelde temperaturen en het aantal vriesdagen, maandelijks, gedurende de gehele staalnameperiode 

Maand Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Maart 

Gemiddelde T (°C) 16,5 13,6 8,8 4,3 3,5 3,3 6,6 

Aantal vriesdagen 0 0 0 6 13 15 3 

 

In Figuur 13 valt duidelijk op te merken dat de hoeveelheid aan fytoplasma in het blad van iedere boom 

steeds van dezelfde grootteorde is. Ten opzichte van juni is er een lichte stijging over de maanden heen. 

Enkel in augustus is er een dieptepunt, dit is vermoedelijk te wijten aan een fout in de extractie aangezien 

deze stalen meegenomen zijn in de eerste extractie uitgevoerd door mezelf. Dit in beschouwing genomen 

is er een continue licht stijgende trend. In DB41 is er een fellere toename aan fytoplasma in de overgang 

van juni naar juli. Dit kan mogelijks zijn doordat de fytoplasma’s zich van de wortel naar de bladeren 

toe verplaatsten. Aangezien er geen gegevens zijn van de concentratie in de wortel in die periode zijn 

daar geen exacte conclusies over te sluiten. Een andere verklaring is dat bij het staalname materiaal veel 

jonge blaadjes zaten waarin het fytoplasma in een lagere concentratie in aanwezig kan zijn (Schaper & 

Seemüller, 1982). In november kon enkel nog een bladstaal genomen worden van DB45, de concentratie 

hierin daalde opmerkelijk t.o.v. de maand ervoor. De gemiddelde temperatuur was dan ook bijna 5 °C 

lager dan in oktober. 

Y = -3,1974 + 38,1112 

R² = 0,99098957 
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Figuur 13: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de bladeren van de serrebomen, weergegeven per maand. Juni-augustus 2014: 

referentiestaalname, Oktober 2014-maart 2015: eigen staalnames (negatief: DB45 sept) 

De concentraties in het takmateriaal liggen gemiddeld lager dan deze in de bladeren. Dit kan te wijten 

zijn aan de matrix, maar ook het feit dat het hier andere (lees: koudere) maanden betreft kan van invloed 

zijn. In DB45 zit het dieptepunt aan concentratie in februari, evenals de temperatuur. Het verloop aan 

concentratie kan dus effectief gelinkt zijn aan het weer. Bij DB41 blijft de concentratie dalen tot aan het 

laatste staalnamepunt. Verdere staalname is nodig om na te gaan of de concentratie al dan niet terug in 

stijgende lijn gaat in de takken van DB41. 

 

Figuur 14: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de takken van de serrebomen, weergegeven per maand. Eigen staalnames. 

(negatief: DB48 jan en feb) 

In de wortel van DB41 en DB45 is steeds een gelijkaardige concentratie aan fytoplasma gedetecteerd 

t.o.v. elkaar met een dieptepunt in februari, mogelijks te wijten aan de lage temperaturen en de 

vriesdagen. Ook DB48 levert concentraties in dezelfde range, maar aangezien het aantal verkregen data 

maar beperkt is kan hierover geen uitsluitsel gegeven worden voor de gehele staalname periode. Het 

gaat ook hier om concentraties die iets lager liggen dan in het bladmateriaal. De concentratie bereikt dus 

zijn hoogtepunt in de bladeren. Aangezien er een lichte stijging aan fytoplasma is in de wortel rond de 

periode dat de boom zijn bladeren verliest (november) kan er vermoed worden dat de fytoplasma’s deels 

naar de wortel trekken om te overwinteren, maar dat het merendeel van de fytoplasma’s uit de boom 

verdwijnen wegens bladval. Eventueel vertoeven er gedurende de winter meer fytoplasma’s - afkomstig 
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van de bladeren - in de takken, maar wegens gebrek aan data kan dit niet nagegaan worden. Over het 

algemeen kan wel gezegd worden dat de concentraties in tak en wortel in eenzelfde boom gelijkaardig 

op- en aflopen naargelang de temperaturen, én dat deze concentraties steeds bijna gelijk zijn. 

 

Figuur 15: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de bladeren van de serrebomen, weergegeven per maand. Juni-augustus 2014: 

referentiestaalname, Oktober 2014-maart 2015: eigen staalnames (negatief: DB48W juli, DB41 W maart) 

In bovenstaande grafieken betrof het steeds dezelfde Malus, nl. Golden Delicious, afkomstig van 

dezelfde plaats. Dit leent zich tot een goede en betrouwbare vergelijking en analyse betreft de 

concentratieverdeling in de boompjes. Aangezien de bladeren al snel van de boom vielen, kon hier niet 

veel data over verkregen worden. Pas later is ook het idee gekomen om in de plaats hiervan stalen te 

nemen van de takjes. Ook hier is dus niet veel data van verkregen. Beter was geweest om van bij het 

begin zowel blad-, tak-, als wortelstalen te nemen om zo eventueel een bevestiging te krijgen omtrent 

het vermoeden dat fytoplasma’s zich verplaatsen naarmate de winter nadert, of grotendeels met de 

bladeren mee van de boom vallen. Er kan hier ook geen vergelijk gemaakt worden tussen blad- en 

takmateriaal onderling, maar enkel t.o.v. wortelmateriaal. In de toekomst zou het dus goed zijn om steeds 

een staal te nemen van de drie plaatsen. Ook is de verdere opvolging van deze bomen van nut om na te 

gaan of de concentratie in de verschillende onderdelen van de boom terug in stijgende lijn gaat na de 

laatste daling. En zo ja, vanaf welke periode dit gebeurt. Deze periode kan dan eventueel gelinkt zijn 

aan een bepaalde temperatuur, wat het vermoeden van de temperatuurafhankelijkheid van de 

fytoplasmaconcentratie zou kunnen versterken. Omtrent dit vermoeden is reeds onderzoek gevoerd 

waaruit bleek dat de verdeling van de fytoplasma’s afhangt van de omgevingstemperatuur (Jarausch et 

al., 2013). Het beschrijft hierbij wel het omgekeerde geval, nl. afname aan fytoplasma bij hoge 

temperaturen (29-32 °C) in de bovengrondse delen van de boom. Volgens Frost et al. (2011) zou een 

lagere temperatuur bijdragen tot een langere latentieperiode, vermoedelijk doordat fytoplasma’s zich 

minder snel kunnen vermeerderen bij deze temperatuur. Dit wordt bevestigd door Galetto et al. (2011). 

Uit dat onderzoek  bleek dat de vermeerdering van de fytoplasma’s sneller was bij warmere 

temperaturen. Opmerkelijk is wel dat in insecten snellere fytoplasmavermeerdering plaatsvindt bij 

koudere temperaturen. De vermeerdering van fytoplasma’s is dus afhankelijk van de gastheer. Het 

onderzoek dat meest aanleunt met het onderzoek beschreven hierboven, werd uitgevoerd door Yae-

Choon Yi en zijn onderzoeksteam in 2001. Het verkregen resultaat is terug te vinden in onderstaande 

figuur.  
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Figuur 16: Opvolging concentratieverdeling aan fytoplasma’s in blad-, tak- en wortelstalen van juni 1999- maart 2000 (Yi et 

al., 2001) 

Uit deze figuur concludeerde het onderzoeksteam dat de concentratie in de wortel redelijk stabiel is 

(gemiddeld 105 kopieën per µl), maar een kleine dip vertoont in het groeiseizoen. Dit fenomeen werd al 

enkele jaren hiervoor opgemerkt (Schaper & Seemüller, 1982). De concentratie in de tak (gemiddeld 

104-105 kopieën per µl) stijgt gedurende deze periode tot het niveau in de wortel. In het blad is deze 

toename nog sterker. Van zodra de boom zijn bladeren verliest, is het opmerkelijk dat de concentratie 

in zowel de wortel als tak toeneemt. Algemeen geldt als besluit dat het fytoplasma overwintert in de 

wortel, maar ook in de takken. Wel dient worden opgemerkt dat de temperaturen van de staalname 

periode niet vermeld zijn waardoor de resultaten niet helemaal vergeleken kunnen worden met de 

verkregen resultaten. 

Na vergelijken van deze resultaten met de eigen waarnemingen zijn er verschillende gelijkenissen 

opgemerkt. De gemiddelde concentratie in tak- en wortelmateriaal liggen in hetzelfde bereik. Voor 

wortel is er bij beide resultaten een stijging vanaf de nazomer tot december, gevolgd door een daling 

over de periode december-maart. Bij de takken wordt een tegenstrijdig resultaat verkregen t.o.v. van Yi 

et al. (2001), nl. een dalende concentratie naarmate maart nadert i.p.v. een toename. Er is echter wel 

steeds fytoplasma aanwezig in wortel én tak, wat het besluit van Yi et al. (2001) bevestigd.  

Zoals te zien in Appendix II vertoonde de Malus bomen een sterke roodverkleuring en heksenbezems. 

Volgens Bisognin et al. (2008) zijn deze symptomen enkel op te merken bij hoge concentraties aan 

fytoplasma’s in de bovengrondse delen. Het zou zelfs zo zijn dat de concentratie bovengronds in bomen 

die symptomen vertonen 14x hoger is in deze zonder symptomen. Het wel of niet aanwezig zijn van 

symptomen is echter niet afhankelijk van de concentratie in de wortel (Baric et al., 2011). Verder 

onderzoek omtrent de symptoomvorming en de concentratie aan fytoplasma’s hieraan gelinkt is 

gewenst. 

Opvallend is wel dat de concentratie bij boom DB41 steeds iets hoger ligt dan bij DB45 in het geval van 

wortel en tak. Bij blad is de concentratie ongeveer gelijk. Ook DB48 ligt vaak iets hoger dan DB45, 

maar een conclusie kan hieruit niet getrokken worden aangezien voor DB48 niet veel data beschikbaar 

is. 
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7.1.2 Bomen hobbyteler 

Ook buiten het terrein van het ILVO werd de concentratie aan fytoplasma in enkele geïnfecteerde bomen 

opgevolgd. Op dit terrein zijn vaak verschillende cultivars op eenzelfde boom geënt waardoor buiten de 

concentratieverdeling over de seizoenen heen, ook eventueel meer resistente cultivars kunnen 

opgespoord worden. Hiervoor werden stalen van verschillend materiaal (steeds mengstaal) en 

verschillende windrichtingen genomen. Deze werden getest op fytoplasma’s met de standaard nested 

PCR. De resultaten zijn terug te vinden in Appendix V. Vanaf december werden er stalen van takken 

genomen i.p.v. bladmateriaal. De B in de tabel, bij bijv. ‘B01’ staat voor Boom gevolgd door de 

nummering van deze boom. Meer info over deze bomen is terug te vinden in zie Appendix III. Indien 

geen staal kon genomen worden, is niets ingevuld in de cel. 

Tabel 14: Resultaten stalen hobbyteler na een standaard nested PCR, weergegeven per maand. (*) Staal niet genomen waar 

aangegeven wegens plaats staalname ongekend. (**) Ongekend van welke aangegeven cultivar of wortel staal genomen werd. 

Staalnaam Materiaal Oktober December Januari Maart 

B01 Brabantse bellefleur (noord) 
Tak  - - - 

Blad -    

B01 Klein Eysdener Klumpke  (zuid) 
Tak  + + - 

Blad +    

B01 Noord Wortel 
+ (**) 

+ + + 

B01 Zuid Wortel + + + 

B02 Reine des Reinettes 

(Noord/noordoost) 

Tak  - - + 

Blad + (*)    

B02 Noord Wortel + (*) + + + 

B04 Brown Snout (West) 
Tak  - - - 

Blad 
- (**) 

   

B04 Framboosappel (Zuidoost) 
Blad    

Tak  - - - 

B04 West Wortel 
+ (**) 

+ + + 

B04 Zuidoosten Wortel + + + 

B05 Brown Snout (Noord) 
Tak  - - - 

Blad -    

B05 Court Pendu Rosat (Noord) 
Tak  - - - 

Blad     

B05 Reinette de France (Noord) 
Tak  + + - 

Blad +    

B05 Orléans Reinette (Noord) 
Tak  + + + 

Blad -    

B05 Noord Wortel 
+ (**) 

- + - 

B05 Zuid Wortel  + + 

B06 Cox’s Orange Pippin 

(mengstaal) 

Tak  + - - 

Blad -    

B06 Cox’s Orange Pippin (Noord) Wortel 
+ (**) 

- + - 

B06 Cox’s Orange Pippin (Zuid) Wortel + + - 

B07 Reinette de France (West) 
Tak  - + - 

Blad     
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Staalnaam Materiaal Oktober December Januari Maart 

B07 Schone van Boskoop 

(Noordwest) 

Tak  -  - 

Blad -    

B07 Schone van Boskoop 

(Noordwest) 
Wortel 

+ + + - 

  - (zuid) neg (zuid) 

B08 Brabantse Bellefleur (Noordoost) 
Tak  - - - 

Blad - (*)    

B08 Brabantse Bellefleur (Noordoost) Wortel - (*) + - - 

B09 Saint Remy (Pyrus, Noord) Tak   - - 

B09 Saint Remy (Pyrus, Noord) Wortel + - - - 

B09 Saint Remy (Pyrus, zuid) Wortel + + - - 

B22 Zoete aagt (mengstaal) 
Blad +   - 

Tak  - +  

B22 Noord Wortel + + + + 

B22 Oost Wortel + + + + 

B22 Zuid Wortel + + + + 

B22 West Wortel   + - 

B23 Peau d'Ane (West) 
Tak  + - - 

Blad     

B23 Reinette Clochard (Zuid-

Zuidwest) 

Tak  + + - 

Blad 
+ (**) 

   

B23 Reinette de Brive (Noord) 
Blad    

Tak  - + + 

B23 Pomme d’or (tussenstam)  
Tak  - - - 

Blad     

B23 Zabergau Reinette (Oost) 
Tak  - - - 

Blad -    

B23 Zuid- Zuidwest Wortel 

+ 

+ - + 

B23 Noord Wortel - + - 

B23 Oost Wortel + + + 

B24 Tydeman’s late Orange (Zuid) 
Tak  - - - 

Blad +    

B24 Noordwest 
Tak  - - - 

Blad -    

B24 Oost  
Tak  - +  

Blad -    

B24 Noordoost Wortel 

+ (**) 

+ + + 

B24 Zuid Wortel  + ZWAK + 

B24 West Wortel  + - 

B24 Noord Wortel +   

Naar analogie met de serrestalen kan nu het aantal kopieën berekend worden. De data die hiervoor 

gebruikt/berekend werden is terug te vinden in Appendix V. Bladstalen werden enkel in oktober 

afgenomen en kunnen bijgevolg niet vergeleken worden met de andere maanden, deze stalen werden 

dan ook niet meegenomen in de qPCR. De negatieve stalen (in nested PCR of qPCR) zijn groen 

aangekleurd, indien geen staalname mogelijk was is het vak rood gekleurd. 
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Het verloop van het aantal fytoplasma’s aanwezig op de verschillende plaatsen in iedere boom kan nu 

weergegeven worden in grafieken, hieronder weergegeven en besproken. De fytoplasma-negatieve 

stalen kunnen niet weergegeven worden op de logaritmische schaal. Daarom zijn in de legenda de 

maanden (beginletter) weergegeven waarin een staal genomen is. Indien de concentratie van dit staal 

niet te zien is in de grafiek, testte deze negatief op fytoplasma’s Deze resultaten worden na de bespreking 

van de bomen net als de serrestalen getoetst aan de resultaten bekomen door Yi et al. (2011). 

De concentratie in de wortelstalen van boom 1 liggen voor beide windrichtingen dicht bij elkaar, en 

lopen gelijk op gedurende de gehele staalname periode. Het concentratiebereik is veel breder – en dus 

minder stabiel - dan bij de serrestalen. Ook de concentratie in de tak van Klein Eysdener Klumpke ligt 

in dezelfde range. Deze wordt wel gekenmerkt door een sterkere concentratiestijging naar januari toe, 

mogelijks afkomstig van de wortel (noord) waar op dezelfde tijdspanne een kleine daling heeft 

plaatsgevonden. In maart werd er geen fytoplasma gedetecteerd in de tak van Klein Eysdener Klumpke. 

Dit kan te wijten zijn aan de frissere temperaturen vanaf midden januari met eventuele terugval naar de 

wortel. Opmerkelijk is wel dat de tak van de Brabantse bellefleur steeds negatief testte en dus 

waarschijnlijk niet geïnfecteerd is met fytoplasma’s, ondanks dat de andere geteste plaatsen in de boom 

dit wel zijn. De Brabantse bellefleur lijkt dus meer resistent te zijn tegen fytoplasmabesmetting dan 

Klein Eysdener Klumpke. 

 

Figuur 17: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 1 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

Ook in boom 2 stijgt het aantal fytoplasma’s in de wortel naarmate januari vordert. Vanaf dan blijft de 

concentratie zo goed als gelijk, wat mogelijks te wijten is aan de lagere (vries)temperaturen of aan het 

feit dat de fytoplasma’s zich niet meer van de bladeren naar de wortel kunnen begeven. Een andere 

mogelijkheid is dat het fytoplasma zich vanaf januari bovengronds gaat verdelen (wegens te koud in de 

grond?) aangezien voor het eerst fytoplasma gedetecteerd wordt in de takken.  
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Figuur 18: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 2 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

Opvallend bij boom 4 is het feit dat bovengronds nooit een positief staal gemeten is. Nochtans is de 

wortel wel degelijk geïnfecteerd met een hoog aantal fytoplasma’s. Dit kan wijzen op een latente 

infectie, ofwel is de onderstam gevoeliger voor infectie dan de Framboosappel en Brown Snout. Een 

andere optie is dat de tussenstam resistent is voor fytoplasma’s, waardoor framboosappel - en bijgevolg 

ook Brown Snout - ‘schijnresistent’ zijn. Dit in gedachten houdend kan geen duidelijke conclusie 

getrokken worden over de mate van resistentie van de Brown Snout en framboosappel. Ook hier is een 

daling waar te nemen in de wortel (zuidoosten) bij de periode januari-maart, waarbij de temperatuur 

bijna de helft van de dagen onder het vriespunt ging. 

 

Figuur 19: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 4 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

Ook in boom 5 springen twee cultivars in het oog wegens ‘negatief getest‘ gedurende de gehele 

staalname periode, nl. Court Pendu Rosat en Brown Snout. Deze cultivars lijken meer resistent te zijn 

dan de andere die minstens één keer positief testten. Bij boom 4  testte Brown Snout ook steeds negatief, 

wat het vermoeden voor eventuele resistentie versterkt. De fytoplasma hoeveelheid in de wortel aan de 

zuidkant van de boom heeft een stijgende trend, zelfs over de koudste periode heen. Tot nu toe was dit 

enkel opgemerkt bij boom 1. Over de noordkant is een bizar patroon merkbaar. Het fytoplasma wordt 
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hier niet consequent in gedetecteerd, evenals in de takstalen. De fytoplasmaconcentratie kent hier een 

sterke variabiliteit. De concentraties indien deze positief zijn liggen hierbij wel rond dezelfde waarden. 

 

Figuur 20: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 5 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

Zoals ook bij de vorige boom is er geen vast patroon in de aanwezigheid van fytoplasma’s in de wortel 

van boom 6. Het fytoplasma is echter wel steeds aanwezig in de wortel, maar lijkt zich erg te verplaatsen. 

De maximale concentraties zijn ook opmerkelijk lager dan in voorgaande bomen. Mogelijks door het 

feit dat het fytoplasma zich steeds verplaatst of doordat de cultivar meer resistentie biedt tegen het 

fytoplasma. Bovengronds zijn geen concentraties aan fytoplasma gemeten. Wel dient verwezen te 

worden naar het feit dat in december wel degelijk fytoplasma aangetroffen werd in de tak, maar deze 

niet opkwam in de qPCR (mogelijks wegens erg lage concentratie, in de nested PCR werd slechts een 

zwak bandje verkregen) en hiervoor geen concentratie kon berekend worden. Maar de laatste twee 

staalnames was hier bovengronds geen detectie, wat kan wijzen op een latente infectie. 

 

Figuur 21: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 6 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

Opvallend is dat na de vriestemperaturen in februari-maart bij boom 7 de fytoplasmaconcentratie op 

geen enkele plaats nog een te detecteren niveau haalde. Verdere opvolging zou moeten uitwijzen hoe 

snel de boom zich hiervan hersteld en de fytoplasma’s zich terug in een optimale omgeving bevinden. 

De zuidkant van het wortelgestel testte geen enkele keer positief, nochtans was dit wel het geval in het 
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noordwesten van de wortel (ook in december, maar deze was lager dan de detectielimiet). Het 

fytoplasma verspreidt zich ook bovengronds, ook al is dit slechts eenmalig een detecteerbaar gehalte. 

De cultivar geënt op de Schone van Boskoop (vermoedelijk Reinette de france) is dus wel degelijk 

gevoelig voor fytoplasma-infectie, wat doet vermoeden dat de Schone van Boskoop goed in staat is om 

concentratie aangroei te onderdrukken. 

 

Figuur 22: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 7 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

In Boom 8 blijkt slechts eenmalig fytoplasma’s gedetecteerd te zijn. De concentratie die hierbij gemeten 

is, is opmerkelijk lager in vergelijking met de concentraties in andere bomen. De boom is dus wel 

degelijk geïnfecteerd maar blijkt in staat te zijn om deze infectie te onderdrukken. Over de onderstam 

en tussenstam is niets gekend. Het kan dus zijn dat de tussenstam resistent is, wat de Brabantse bellefleur 

mogelijks ‘schijnresistent’ maakt (Seemüller & Harries, 2010). Het is ook mogelijk dat de Brabantse 

bellefleur een meer resistente cultivar is. Een laatste mogelijkheid is dat hier sprake is van een latente 

infectie. 

  

 

Figuur 23: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 8 DM, weergegeven per maand.  De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

In de boom St. Rémy is nooit een bovengrondse detectie geweest van de bacterie. Uit voorgaand 

onderzoek blijkt dat dit wel vaker voorkomt bij geïnfecteerde pyri (persoonlijke communicatie – B. 

Schneider, JKI Dossenheim, Duitsland). Er dient dus vooral gefocust te worden op het wortelgestel. 
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Hieruit blijkt dat de fytoplasma’s vanaf januari geen detecteerbaar niveau meer hebben bereikt. De 

gedetecteerde niveaus zijn ook opmerkelijk lager dan deze bij de andere bomen. De boom was aan het 

afsterven en is intussen verwijderd, wat de daling in fytoplasma-niveau kan verklaren. 

 

 

Figuur 24: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 9 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

Er is duidelijk een opwaartse trend bij boom 22 overheen de staalname periode. Vermoedelijk ook door 

een verplaatsing van een deel van de fytoplasma’s uit de bladeren naar de wortel net voor de bladval. 

Juist tijdens de vriestijd vlakt de concentratie wat af. Dit kan te wijten zijn aan de koude, maar ook aan 

het feit dat er geen fytoplasma’s meer van blad naar wortel kunnen verplaatsen. Ook bovengronds (tak) 

is het fytoplasma aanwezig in de winterperiode. Het fytoplasma zit dus overal in de boom verspreid, en 

dit in ongeveer gelijke concentraties. 

 

 

Figuur 25: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 22 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

Ook in boom 23 is deze stijgende trend die naar het einde toe wat afvlakt waar te nemen bij de 

wortelstalen (alleen gekeken naar de keren dat deze positief testten). De takstalen testten vaak negatief 

op fytoplasma’s. De Zabergau Reinette en Pomme d’Or kwam zelfs geen enkele keer op. Deze cultivars 

ogen dus meer resistent dan de andere cultivars op de boom. Er dient wel opgemerkt te worden dat in 

het geval dat de takjes wel positief testten, de concentratie hierbij hoger ligt dan in de wortel. 
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Alle cultivars zijn geënt op het gestel van de Pomme d’Or. Het fytoplasma moet hier dus zeker overlangs 

om tot de andere cultivars te raken. Na de koude periode werd bovengronds enkel nog in Reinette de 

Brive een concentratie gedetecteerd ondanks de initieel hoge concentraties in de andere cultivars. Ook 

in de wortel aan de noordkant werd na de koudere periode geen fytoplasma meer gemeten. 

 

Figuur 26: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 23 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 

Het meest opvallende bij boom 24 is opnieuw de afname aan fytoplasma concentratie bij de meting in 

maart. Ook het feit dat in de takken slechts eenmaal fytoplasma gedetecteerd is opvallend. Dit in het 

takstaal in het oosten, dat vermoedelijk behoort tot de cultivar Devonshire. De onbekende tussenstam 

kan mogelijk een bijdrage leveren aan het resistent ogen van de cultivars die erop geënt zijn. Er is 

duidelijk een infectie in de boom met hoge concentraties, maar dus voornamelijk in de wortel.  

 

 

Figuur 27: Aantal fytoplasma’s aanwezig in de onderdelen van boom 24 DM, weergegeven per maand. De afkortingen in de 

legenda wijzen op de maanden waarin een staal genomen werd. 
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Bij bovenstaande bomen is het erg opvallend dat in de wortels, en vaak ook in de takken, de concentratie 

stijgt over de maanden oktober-maart heen. Dit was het geval bij B1, B2, B4, B5 (in de mate deze 

positief testten), B6 (in mate deze positief testten), B22 en B23. Vaak vlakte deze stijging af bij de laatste 

staalname. Dit patroon werd ook opgemerkt in de takstalen, maar er is te weinig data beschikbaar om 

dit te bevestigen. Het verkregen concentratieverloop in de wortel verschilt met de dalende 

fytoplasmaconcentratie rond de periode maart, welke verkregen werd bij de serrestalen en in het artikel 

van Yi et al. (2001). Deze resultaten sluiten echter wel (deels) aan bij deze verkregen door Baric et al. 

(2011) waaruit blijkt dat de concentratie in de wortel stijgt gedurende de periode december-mei, en daalt 

tijdens het groeiseizoen (juni-oktober). 

De cultivars waarbij uit bovenstaande resultaten blijkt dat deze mogelijks resistent zijn, zijn de 

Brabantse bellefleur (2x), Brown Snout (2x), framboosappel, Court Pendu Rosat, Pomme d’Or en de 

Zabergau Reinette. Ook de cultivar op het noordwesten van B24 kan resistent zijn, vermoedelijk is dit 

Reinette Clochard of Duke of Devonshire. De Brabantse bellefleur staat zowel op boom 1 als boom 8, 

en testte bij beiden geen enkele keer positief. Dit doet het vermoeden van resistentie tegen fytoplasma’s 

stijgen. In de literatuur is hier niet veel over terug te vinden, enkel Brzin et al. (2003) testte een bellefleur 

(Yellow) al eens op fytoplasma. Deze bleek hier ook negatief. Latente infectie is hierbij een mogelijke 

verklaring. Maar er moet uiteraard ook rekening gehouden worden met de onder- en tussenstam eer een 

meer betrouwbare conclusie kan getrokken worden aangezien een resistente wortelstok de ziekte van 

een ent kan onderdrukken (Seemüller & Harries, 2010). Een lage concentratie in de wortels zou kunnen 

wijzen op een meer resistente onder- of tussenstam. Dit leidt tot lagere concentraties bovengronds. Dit 

fenomeen is o.a. mogelijk bij boom 2, 4, 6, 7, 8, (9), 22. Hier is sprake van infectie, maar slechts in 

beperkte mate. Echter zijn de onder -en tussenstam van bijna geen enkele boom van DM gekend. Voor 

verder onderzoek zou het van belang zijn deze te weten te komen, of stalen te nemen van bomen waarbij 

deze wel gekend zijn. Ook de Brown Snout testte op zowel boom 4 als boom 5 geen enkele keer positief. 

Bij boom 4 kan dit ook zijn door de tussenstam. Maar het feit dat ook bij boom 5 geen detecteerbar 

fytoplasma aanwezig is in de takken van de Brown Snout versterkt het vermoeden voor resistentie. Er 

is geen literatuur aanwezig om dit vermoeden te bevestigen of te ontkennen. Ook voor de andere 

opgesomde cultivars is geen literatuur beschikbaar omtrent de resistentie ervan tegen fytoplasma’s. Uit 

boom 24 blijkt dat er een kans bestaat dat de Reinette Clochard resistent is, maar de resultaten van boom 

23 spreken dit tegen. Mogelijks is deze cultivar wel geïnfecteerd met het fytoplasma (bij boom 24), maar 

in een lage titer. Een andere mogelijkheid is dat op het noordwesten van B24 de cultivar ‘Duke of 

Devonshire’ geënt is. Een cultivar waarvan op geen enkel andere boom een staal van aanwezig is, en 

dus geen andere resultaten heeft i.v.m. de resistentie ervan. Er kan ook sprake zijn van een resistente 

tussenstam, waardoor de geënte cultivars meer resistent zijn tegen ‘Ca. P. mali’. Dit is mogelijk 

aangezien over het algemeen bijna geen fytoplasma gedetecteerd is in de bovengrondse delen van de 

boom. Dit kan ook wijzen op een latente infectie. 

Resistentie is op het eerste zicht niet gelinkt aan het type appel. Zo is Brown Snout een ciderappel, 

Pomme d’Or een kookappel, en de framboosappel en Court Pendu Rosat een eetappel. Over de andere 

cultivars is niet veel geweten. Pomme d’Or wordt wel vaker gebruikt als tussenstam bij ciderappels voor 

een betere ziekteresistentie van de geënte cultivars (Sterckx, 2010). In de toekomst is het ook mogelijk 

om de stalen (zowel de vermoedelijk resistente als niet-resistente) te sequeneren met verschillende 
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primers en zo het genoom van iedere cultivar in beeld te brengen. Met deze gegevens kan geprobeerd 

worden om een eventueel verband te vinden tussen de mogelijks resistente cultivars en tussen de 

cultivars die gevoelig zijn voor fytoplasma-infectie. Hierover is nog geen literatuur beschikbaar. Tot nu 

toe is enkel het genoom van de ‘Golden Delicious’ helemaal in kaart gebracht (Velasco et al., 2010).  

Zowel voor de serre als voor de bomen van DM is verdere opvolging van belang om een beter beeld te 

krijgen over de verdeling van de fytoplasma’s, en dit voor zowel tak-, blad- als wortelmateriaal. 

Momenteel is nog geen duidelijk beeld verkregen over het feit dat de fytoplasma’s zich zodra de winter 

nadert verplaatsen naar de wortel en takken, of dat deze afvallen samen met de bladeren. Er is wel een 

vermoeden dat een deel van de bacterie zich naar de wortels en takken verplaatst, maar hiervoor is meer 

data gewenst. Volgens Seemüller et al. (1998b) en Jarausch et al. (1999) is er geen verplaatsing van AP- 

en PD fytoplasma’s mogelijk (enkel onderzocht in de stam) wegens veranderingen in de structuur van 

het floëem. De vaatbundels degenereren waardoor de omgeving niet meer gunstig is voor het fytoplasma 

(Evert, 1963). Dit botst met de verkregen resultaten in deze thesis. Seemüller et al. (1998b) beschrijft 

nog een andere verklaring welke meer aanleunt bij de verkregen resultaten, namelijk de vorming van 

een ‘vervangend floëem’ door de boom zelf. Hierdoor is het appelproliferatie- en 

perenaftakelingsfytoplasma in staat te overleven op bepaalde plaatsen in de boom ondanks het 

degenereren van het floëem.  
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7.2 Optimalisatie LAMP test voor European Stone Fruit Yellows  

De LAMP test is een opkomende detectietechniek wegens de lagere kostprijs, specificiteit en de 

efficiëntie. Eer deze in gebruik genomen kan worden, dient de test geoptimaliseerd te worden. Dit is 

reeds gebeurd voor AP en PD fytoplasmadetectie maar nog niet voor het andere 16SrX fytoplasma, nl. 

ESFY. De verkregen parameters voor AP en PD, verkregen door De Jonghe et al. (2015), worden als 

richtwaarden gebruikt en getest samen met enkele variaties hierop. Hieronder staan de parameters die 

nagegaan dienen te worden opgelijst met de bijhorende resultaten. 

In het verleden is deze test al geoptimaliseerd voor vele andere organismen zoals Legionella, Listeria, 

Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella (Francois et al., 2011; Mori & Notomi, 2009), Hepatitis 

B virus (Nagamine et al., 2001), Clonorchis sinensis (parasitaire worm) (Cai et al., 2010), Paragonimus 

westermani (parasitaire worm) (Chen et al., 2011) enzovoort. Verschillende mastermixes en protocols 

werden na optimalisatie verkregen, wat dus de nadruk legt op het belang van een individuele 

optimalisatie voor iedere bacterie, virus of eukaryoot organisme. 

 Selectiviteit, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid 

Alvorens de LAMP test als optimaal kan beschouwd voor de detectie van ESFY dient de 

herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid nagegaan te worden. In deze thesis is dit onderdeel niet 

gecontroleerd wegens tijdsgebrek.  

 

 Robuustheid 

Voor de robuustheid wordt nagegaan in hoeverre een ander protocol hetzelfde resultaat levert. De 

verschillende factoren worden hierbij gevarieerd zoals gebruik van een ander toestel, andere 

extractiemethode, temperatuurvariatie, tijdsvariatie, aanwezige hoeveelheid Mg+2-ionen en andere 

primerconcentraties. In deze thesis zijn enkel de optimale incubatietemperatuur, incubatieduur en 

primerconcentraties onderzocht. Verdere controle van de andere parameters is vereist in de 

toekomst.  

Temperatuur 

De amplifciatiecurves bij de verschillende temperatuur zijn weergegeven in onderstaande figuren, 

gevolgd door de dissociatiecurves. De dissociatietemperaturen worden hierbij vermeld (twee 

temperaturen aangezien het staal steeds in duplo werd toegevoegd). De x-as (Ct- waarde) bij de 

amplificatiecurves gaan van 0 tot 35 in stappen van 5. Het bereik van de y-as (ΔRn) gaat van 1x10-

2 tot 1x10+3. Deze resultaten werden verkregen met staal 1 (140,7 ng/µl, Duitsland). De controles 

zijn niet afgebeeld maar voldeden aan de verwachtingen. 
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Figuur 29: Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 60°C gedurende 35’ 
Figuur 28: Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 35’ 

Figuur 30: Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 55°C gedurende 35’ 

Figuur 31: Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 70 °C gedurende 35’ 

Figuur 32: Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 75°C gedurende 35’ 
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Figuur 35: Dissociatiecurve na LAMP test bij 

een temperatuur van 55°C gedurende 35’  

Figuur 33: Dissociatiecurve na LAMP test bij 

een temperatuur van 65°C gedurende 35’ 

 

 

  

 

    

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissociatietemperaturen: 

86 °C en 86,3 °C 
Dissociatietemperaturen: 

86,3 °C en 86,3 °C 

Figuur 34: Dissociatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 60°C gedurende 35’ 

 

Figuur 36: Dissociatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 70°C gedurende 35’ 
Figuur 37:Dissociatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 75°C gedurende 35’ 

Dissociatietemperaturen: 

86 °C en 86,3 °C 
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Uit de dissociatietemperaturen (rond 86°C, zie De Jonghe et al., 2015) en amplificatiecurves blijkt dat de optimale temperatuur voor de uitvoering van de LAMP 

test 65 °C bedraagt. Bij een temperatuur van 70 °C worden ook nog goede amplificatiecurves (mooie opvolging van lineaire fase naar de plateaufase) verkregen, 

zij het in iets mindere mate dan bij 65 °C. Bovendien is er voor 65 °C minder warmte nodig wat tot een lagere kostprijs leidt.  

Incubatieduur  

In de figuren hieronder is voor elke tijdvariatie de amplificatie- en dissociatiecurve terug te vinden. De dissociatietemperatuur is weergegeven (duplo). Ook hier 

werd gebruik gemaakt van staal 1 (Duitsland) voor het verkrijgen van deze resultaten. Bij 20’ was er geen amplificatie, deze wordt dan ook niet afgebeeld. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 39: Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 30’ 

Figuur 38: Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 25’ 
Figuur 40: Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 35’ 
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Dissociatietemperaturen: 

2x 85,7 °C 
Dissociatietemperaturen: 

2x 85,8 °C 
Dissociatietemperaturen: 

2x 86,3 °C 

 

Figuur 41: Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 40’ 

Figuur 42:  Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 45’ 
Figuur 43:  Amplificatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 50’    

Figuur 44: Dissociatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 25’               
Figuur 45: Dissociatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 30’ 

Figuur 46: Dissociatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 35’ 
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Dissociatietemperaturen: 

2x 85,9 °C 

Dissociatietemperaturen: 

2x 85,7 °C 

Figuur 47: Dissociatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 40’ 
Figuur 48: Dissociatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 45’ 

Figuur 49: Dissociatiecurve na LAMP test bij een 

temperatuur van 65°C gedurende 50’ 
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Een goede amplificatie wordt al verkregen na 35’, een langere uitvoering van de LAMP test zou onnodig 

meer tijdrovend en duurder zijn. Vandaar wordt als optimale tijd 35’ beschouwd, wat maakt dat dezelfde 

temperatuur en tijd optimaal zijn voor de LAMP test voor ESFY als deze voor AP en PD (De Jonghe et 

al., 2015). 

Primerconcentratie 

Hierna volgen de curves voor optimalisatie van de primerconcentratie. Het resultaat in Figuur 51 

(amplificatiecurve) en Figuur 50 (dissociatiecurve) werd verkregen na uitvoering van de LAMP test met 

primerconcentraties 1µM FIP/BIP en 200 nM F3/B3 die optimaal werden bevonden voor de LAMP test 

voor AP en PD. Hierop worden enkele variaties getest in de verdere figuren. Bij elk van deze testen 

werd het staal Helga36 gebruikt. De x-as (Ct- waarde) bij de amplificatiecurves gaan van 0 tot 35 in 

stappen van 5. Het bereik van de y-as (ΔRn) gaat van 1x10-2 tot 1x10+3 in stappen van 101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

In Figuur 52 en Figuur 53 zijn respectievelijk de amplificatie-en dissociatiecurve terug te vinden voor 

de verschillende concentraties aan de primers F3 en B3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissociatietemperaturen: 

100 nM: 86,1 °C en 86,3 °C 

300 nM: 86,0 °C en 86,3 °C 

400 nM: 86,0 °C en 86,0 °C 

Figuur 51: Amplificatiecurve van de LAMP test voor 200 

nM F3/B3 en 1 µM FIP/BIP 
Figuur 50: Dissociatiecurve van de LAMP test voor 200 

nM F3/B3 en 1 µM FIP/BIP 

Figuur 52: Amplificatiecurves van de LAMP test voor 100 

nM, 300 nM en 400 nM F3/B3 in combinatie met 1 µM 

FIP/BIP 

Figuur 53: Dissociatiecurves van de LAMP test voor 100 

nM, 300 nM en 400 nM F3/B3 in combinatie met 1 µM 

FIP/BIP 

400 nM 300 nM 

100 nM 

Dissociatietemperaturen: 

86,2 °C en 85,8 °C 
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De beste amplificatiecurves worden verkregen bij een primerconcentratie van 200 nM F3/B3 (beste 

overgang van lineaire- naar plateaufase). De dissociatietemperaturen zijn voor beide concentraties goed, 

nl. ongeveer 86 °C (zie De Jonghe et al., 2015). De concentratie van 200 nM F3/B3-primers zal 

gehanteerd worden, wat tot een lagere kost leidt. Wat deze concentratie is voor de FIP/BIP primers kan 

geconcludeerd worden uit de curves in Figuur 51, Figuur 50, Figuur 54 en Figuur 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een concentratie van 0,5 µM aan FIP/BIP-primers is er geen amplificatie waar te nemen. Dit is wel 

al het geval bij 0,75 µM, zij het dat de amplificatiecurve geen mooi lineair verloop gevolgd door een 

plateaufase heeft. Uiteindelijk blijkt bij 1 µM het beste resultaat verkregen te worden wat maakt dat ook 

de primerconcentraties voor de LAMP test met ESFY optimaal hetzelfde zijn als deze voor AP en PD 

(De Jonghe et al., 2015). 

 Juistheid (Validatie) 

Uit voorgaande testen, uitgevoerd door Inge De Roo, bleek dat inderdaad het ESFY fytoplasma 

opgespoord wordt. Aangezien tijdens de optimalisatie van de robuustheid gebruik gemaakt werd 

van verschillende ESFY- isolaten, welke steeds door de test opgepikt werden kan de  ‘juistheid’ van 

de test aanvaard worden. 

 

 Specificiteit (Validatie) 

In deze thesis is er geen test voor de specificiteit uitgevoerd wegens tijdsgebrek. In de toekomst 

zullen nog testen moeten uitgevoerd worden met organismen verwant aan ESFY, zoals andere 

fytoplasma’s (geen groep X), spiroplasma’s, … . Deze mogen niet opgepikt worden in de LAMP 

test voor ESFY. Ook minder verwante organismen mogen zeker niet geamplificeerd worden met dit 

protocol. Nagaan of dit het geval is, is dus vereist alvorens de techniek te gebruiken voor detectie 

van het ESFY fytoplasma.

Dissociatietemperaturen: 

0,5 µM: 77,5 °C en 77,7 °C 

0,75 µM: 2x 86,1 °C 

Figuur 54: Amplificatiecurves van de LAMP test voor 0,5 

µM en 0,75 µM FIP/BIP in combinatie met 200 nM 

F3/B3 

Figuur 55: Dissociatiecurves van de LAMP test voor 0,5 µM 

en 0,75 µM FIP/BIP in combinatie met 200 nM F3/B3 

0,75 µM 

0,50 µM 

0,75 µM 
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 Sensitiviteit (Validatie) 

Voor het bepalen van de aantoonbaarheidsgrens, wordt eerst de concentratie van het gebruikte staal (staal 1) bepaald. Meting met de NanoDrop™ gaf aan 

dat deze 140,7 ng/µl bedraagt. De concentraties van de verdunningsreeks lopen dus van 140,7 ng/µl tot 140,7x10-10 ng/µl. De amplificatie- en 

dissociatiecurves verkregen voor iedere verdunning zijn in onderstaande figuren weergegeven. De negatieve en positieve controles zijn niet weergegeven 

op de figuur maar voldeden aan de verwachtingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 56: Amplificatiecurves van de LAMP test voor de verdunningen 10^-

1, 10^-2 en 10^-3 (duplo) 

Figuur 57: Dissociatiecurves van de LAMP test voor alle verdunningen 

(duplo) 
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In Figuur 56 zijn enkel de amplificatiecurves van de eerste drie verdunningen weergegeven aangezien 

bij de hierop volgende verdunningen geen amplificatie heeft plaatsgevonden. Dit wordt bevestigd in 

Figuur 57. De smeltcurves vertonen een normaal patroon met bijhorende smelttemperaturen rond 86°C, 

wat gewenst is (werd zo bekomen voor AP en PD, zie De Jonghe et al., 2015). Ook een van de stalen 

met een 10-4 verdunning voldoet hieraan, zij het in beperktere mate. De duplo van deze verdunning 

vertoont echter geen goede curve waaruit te concluderen valt dat de 10-4 verdunning niet met zekerheid 

gedetecteerd kan worden in de LAMP test. Uiterste verdunningen van 10-3, zij het een minimale 

concentratie van 1,41x10-1 ng/µl, kunnen dus perfect getest worden m.b.v. de LAMP test. Zoals 

aangegeven is dit slechts een richtwaarde aangezien LAMP geen kwantitatieve techniek is en de 

startconcentratie bepaald met de Quantus® ook het DNA van het plantmateriaal bevat. Uit het 

onderzoek van Nikolic et al. (2010) blijkt het mogelijk te zijn via qPCR verdunningen tot 10-5 te 

detecteren. De startconcentratie is echter niet vermeld waardoor geen duidelijk besluit getrokken kan 

worden in verband met de gevoeligheid van LAMP t.o.v. qPCR. Echter zijn er wel vermoedens dat 

LAMP even gevoelig tot zelfs gevoeliger is dan qPCR. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat deze 

onderzoeken niet uitgevoerd werden met fytoplasma’s (Gahlawat et al., 2009; Han et al., 2011; Wang 

et al., 2012). Uit het onderzoek van Nikolic et al. (2010) kan wel besloten worden dat LAMP gevoeliger 

is dan een nested PCR (hier als tweede primerset fO1/rO1). Aangezien de nested PCR vaak als techniek 

gebruikt wordt voor fytoplasmadetectie, kan LAMP dus zeker als een goed alternatief beschouwd 

worden qua gevoeligheid.  

Er kan pas gesproken worden van een sensitieve LAMP test voor de detectie van ESFY als deze enkele 

keren uitgevoerd werd met een gezonde Prunus. Deze mag geen enkele keer positief testen. Door 

tijdsgebrek is dit niet uitgevoerd.  
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7.3 Genetische karakterisatie fytoplasma 

Voor een selectie isolaten werd van het standaard nested PCR fragment P1/P7-fU5/rU3 en het fragment 

P1/P7-R16F2/R16R2, de sequentie bepaald (Macrogen Europe, Nederland). Met behulp van de 

Bionumerics® software werden de verkregen sequenties verwerkt. De resultaten van het laatstgenoemde 

fragment waren niet optimaal waardoor slechts in bepaalde gevallen een deel hiervan gebruikt kon 

worden bij het aligneren. In Appendix VI worden de sequenties van enkele ‘outgroups’ en van de stalen 

weergegeven. Deze laatste werden verkregen na trimmen, een clean-up en ‘base calling’ a.d.h.v. een 

consensus, wat meer accurate sequenties en een schatting van de kwaliteit ervan oplevert (Margulies et 

al., 2005). De sequenties van de ‘outgroups’ werden verkregen door invoer van het accessie nummer in 

de database van het National Center for Biotechnology Information (NCBI). De boom is afgebeeld in 

onderstaande figuur.  

 

Figuur 58: Boom voor genetische karakterisatie m.b.v. sequenties van het 16s rDNA 

Uit de boom blijkt dat alle Malus stalen samenclusteren, met uitzondering van ‘Dab binn 4’. Na invoer 

in de Basic Local Alignment Search Tool (BLAST), blijkt het hier inderdaad om een 16S rRNA- 

fragment van ‘Ca. P. mali’ te gaan. Als de sequentie van ‘Dab binn 4’ vergeleken wordt met deze van 

de andere Malus stalen, blijkt dat slechts één nucleotide verschillend is. Waar bij de samengeclusterde 

stalen een ‘G’ te vinden is (nucleotide 147), is dit een ‘S’ bij ‘Dab binn 4’. Het nucleotide ‘S’ betekent 

dat er overlap is van de pieken ‘G’ en ‘C’. De intensiteit van de pieken doet ook vermoeden dat het hier 
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waarschijnlijk een ‘G’ nucleotide betreft. Er is dus een grote kans dat de sequentie eigenlijk 100% 

gelijkend is aan deze van de andere Malus stalen.  

Ook bij de Pyrus clustert slechts één Pyrus staal niet samen met de andere, nl. ‘PCF 2013/36 P1’ door 

de aanwezigheid van drie verschillen in de sequentie. Een eerste verschil bij ‘PCF 2013/36 P1’ is een 

‘S’ op de plaats waar normaalgezien ‘C’ moet staan (nucleotide 315). Zoals gezegd in vorige alinea kan 

een ‘S’ staan voor ‘G’ of ‘C’. Als volgende is een ‘Y’ (C of T) weergegeven i.p.v. ‘C’ als 364e 

nucleotide. Een laatste ongelijkheid is de aanwezigheid van ‘M’ op plaats 374, hier zou eigenlijk een 

‘A’ aanwezig moeten zijn. Het nucleotide ‘M’ kan wijzen op de aanwezigheid van ‘A’ of ‘C’. Uit de 

verschillen hierboven blijkt dus dat er wel degelijk nog een kans is dat het hier 100% gelijkende 

sequenties betreft maar bv. door slechte kwaliteit van het staal, te lage concentratie, contaminatie … dit 

niet met zekerheid kan gezegd worden (Margulies et al., 2005; Sanger et al., 1977).  

Aan de hand van het 16s rRNA kan er dus een onderscheid gemaakt worden tussen de species van groep 

X onderling, dit werd reeds bevestigd door onderzoeken m.b.v. RFLP-analyse (Jarausch et al., 2000). 

Binnen het appelproliferatie- en perenaftakelingsfytoplasma kan geen onderscheid gemaakt worden op 

basis van het verkregen fragment. Jarausch et al. (2000) deed een gelijkaardig onderzoek voor ESFY. 

Ook hierbij werd geen verdere informatie gekregen over de genetische variatie binnen ESFY. Hiervoor 

moet in de toekomst nog verder onderzoek gedaan worden naar de sequenties van andere genen, bijv. 

tuf en secY. Jarausch et al. (1994) heeft reeds aangetoond dat er daadwerkelijk genetische variatie is 

binnen ‘Ca. P. mali’ door RFLP-analyse op een 1800bp- fragment bekomen met zelfontwikkelde 

primers. 

Wanneer uiteindelijk een grotere sequentie gekend is, kan ook verder onderzoek gedaan worden naar de 

eigenschappen van het fytoplasma- en plantgenoom, en de symptomen die hier mogelijks aan gelinkt 

zijn. 
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8 Algemene bespreking en conclusie 

Na opvolging van de fytoplasmaconcentratie over de periode september ‘14- maart ‘15 in wortel-, tak-, 

en bladmateriaal in verschillende Malus bomen is gebleken dat de concentratie in de wortel gedurende 

deze tijd over het algemeen stabiel is. Wel is er een lichte stijging gedurende oktober-januari, 

vermoedelijk door het verplaatsen van fytoplasma’s uit de bladeren naar de wortel toe als voorbereiding 

voor de bladval. Eenmaal het groeiseizoen start, vlakt de hoeveelheid aan fytoplasma in de wortel af, of 

is er zelfs sprake van een daling. De knoppen ontwikkelen zich terug, maar er werd geen data verzameld 

over de concentratie in het blad bij aanvang en tijdens het groeiseizoen. Het concentratiegehalte aan 

fytoplasma’s in de takken volgen vermoedelijk een gelijkaardig patroon als deze in de wortel, maar om 

dit te bevestigen is meer data vereist. Hieruit blijkt wel dat fytoplasma’s ook bovengronds kunnen 

overwinteren.  

Opmerkelijk is dat de concentratie gekenmerkt wordt door een daling bij koudere/vriesperiodes. De 

fytoplasmaconcentratie kan dus gelinkt zijn aan de temperaturen, maar in het algemeen verloopt de 

concentratieverdeling zoals beschreven in vorige alinea. 

Uit de verkregen data van de hoeveelheid aan fytoplasma’s in de takstalen zijn wel enkele cultivars 

opgedoken die mogelijks resistent zijn tegen ‘Ca. P. mali’, nl. de Brabantse bellefleur, Brown Snout, 

framboosappel, Court Pendu Rosat, Pomme d’Or, Zabergau Reinette en Duke of Devonshire. Deze 

vermoedens zijn slechts gebaseerd op de resultaten van één of twee bomen en moeten dus nog verder 

onderzocht worden. Ook mogelijks de onder- en tussenstam waarop de cultivar geënt is een rol doordat 

een resistente stam kan bijdragen tot onderdrukking van de infectie in de geënte cultivars. Dit gegeven 

is echter ongekend in deze thesis. 

Een goede detectie van het ESFY fytoplasma met de LAMP test is mogelijk mits deze uitgevoerd wordt 

op 65 °C gedurende 35’. De concentratie aan primers FIP en BIP in de mastermix moet hierbij 1 µM 

bedragen, en deze van F3 en B3 200 nm. De sensitiviteit van deze test is goed bij verdunningen tot 14,07 

x 102 ng/µl. Aangezien het hier geen kwantitatieve test betreft, is deze waarde slechts relatief. LAMP 

blijkt een sensitieve techniek te zijn, gevoeliger dan een nested PCR, en vermoedelijk ook gevoeliger 

dan een qPCR. Ook werd elk positief ESFY- staal gedetecteerd met de LAMP test. In de toekomst kan 

dit dus een veelgebruikte, snelle en betrouwbare detectietechniek worden. Hiervoor dient eerst nog de 

specificiteit en de selectiviteit van LAMP voor ‘Ca. P. prunorum’ nagegaan te worden. 

Een deel van de sequentie van het 16s rRNA gen van het appelproliferatie- en 

perenaftakelingsfytoplasma werd in kaart gebracht door gebruik van de primersets P1/P7-fU5/rU3 en 

P1/P7-R16F2/R16R2. Hieruit bleek dat aan de hand van dit fragment een onderscheid kan gemaakt 

worden tussen de verschillende species van groep X, maar niet binnen deze species onderling. Andere 

fragmenten van dit gen, maar ook van andere genen zoals secY, tuf, …  zijn vereist voor eventueel 

onderscheid binnen ‘Ca. P. mali’ en ‘Ca. P. pyri’. Eenmaal een beter beeld van deze sequenties 

verkregen is, kan een eventueel verband gezocht worden tussen bepaalde eigenschappen van het genoom 

en de symptomen in de gastheer. 
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Appendix  

Appendix I 

 

Tabel A 1: Indeling fytoplasma’s op basis van hun 16S rDNA via RFLP-analyse (Bertaccini et al., 2014; Lee et al., 1998b). 

16Sr subgroup Strain (acronym) ‘Candidatus sp.’ Genbank number 

16SrI: Aster, yellows (America, Europe, Asia, Africa) 

I-A Aster yellows witches’ broom (AYWB) NC_007716 

I-A Tomato big bud (BB) L33760 

I-B Onion yellows mild strain (OY-M) NC-005303 

I-B Aster yellows (MAY) ‘Ca. P. asteris’ M30790 

I-C Clover phyllody AF222065 

I-D Paulawnia witches’ broom (PaWB1)  AY265206 

I-E Blueberry stunt (BBS3) AY2652I3 

I-F Aster Yellows apricot-Spain (A-AY) AY2652II 

I-I Strawberry witches’ broom (STRAWB1) U96614 

I-K Strawberry witches’ broom (STRAWB2) U96616 

I-L Aster yellows (AV2I92) AY180957 

I-M Aster yellows (AVUT) AY265209 

I-N Aster yellows (loWB) AY265205 

I-O Soybean purple stem (SPS) AF268405 

I-P Aster yellows from Populus (PopAY) AF503568 

I-Q Cherry little leaf (ChLL) AY034089 

I-R Strawberry phylloid fruit (StrawbPhF) AY102275 

I-S Mexican potato purple top phytoplasma (COAH10) FJ914654 

I-U Mexican potato purple top phytoplasma (JAL6) FJ914650 

I-V Mexican potato purple top phytoplasma (SON 18) FJ914642 

I-W Peach rosette-like disease (PRU0382) HQ450211 

I-Y ‘”Brote grande” of tomato ‘Ca. P. lycopersici’ EF199549 

16SrII: Peanut witches’ broom (America, Africa, Europe, Asia, Australia) 

II-A Peanut witches’ broom (PnWB) L33765 

II-B Lime witches’ broom (WBDL) ‘Ca. P. aurantifolia’ U15442 

II-C Faba bean phyllody (FBP) X83432 

II-D Papaya mosaic (PpM) ‘Ca. P. australasia’ Y10096 

II-E Pichris echioides phyllody (PEY) Y16393 

II-F Cotton phyllody (CoP) EF186827 

16SrIII: X-disease (America, Europe, Asia) 

III-A Peach X-disease (PX11CT1) ‘Ca. P. pruni’ JQ044392/JQ04439

3 
III-B Clover yellow edge (CYE) AF173558 
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16Sr subgroup Strain (acronym) ‘Candidatus sp.’ Genbank number 

III-C Pecan bunch (PB) GU004371 

III-D Goldenrod yellows (GR1) GU004372 

III-E Spiraea stunt (SP1) AF190228 

III-F Milkweed yellows (MW1) AF510724 

III-G Walnut witches’ broom (WWB) AF190226/AF1902

27 
III-H Poinsettia branch-inducing (PoiBI) AF190223 

III-I Virginia grapevine yellows (VGYIII) AF060875 

III-J Chayote witches’ broom (ChWBIIl) AF147706 

III-K Strawberry leafy fruit (SLF) AF274876 

III-L Cassava frog skin disease (CFSD) EU346761 

III-M Potato purple top (MT117) FJ226074 

III-N Potato purple top (AKpot6) GU004365 

III-P Dandelion virescence (DanV) AF370119/AF3701

20 
III-Q Black raspberry witches’ broom (BRWB7) AF302841 

III-T Sweet and sour cherry (ChD) FJ231728 

III-U Cirsium white leaf (CWL) AF373105/AF3731

06 
III-V Passion fruit phytoplasma (PassWB-Br4) GU292082 

16SrIV: Coconut lethal yellows (America, Africa) 

IV-A Coconut lethal yellowing (LYJ-C8) AF498307 

IV-B Yucatan coconut lethal decline (LDY) U18753 

IV-C Tanzanian coconut lethal decline (LDT) X80117 

16SrV: Elm yellows (Europe, America, Asia, Africa) 

V-A Elm yellows (EY) ‘Ca. P. ulmi’ AY 197655 

V-B Jujube witches’ broom (JWB-G1) ‘Ca. P. ziziphi’ AB052876 

V-C “Flavescence doree” (FD-C) X76560 

V-D “Flavescence doree” (FD-D) AJ548787 

V-E Rubus stunt (RuS) ‘Ca. P. rubi’ AY197648 

V-F Balanite witches’ broom (BltWB) ‘Ca. P. balanitae’ AB689678 

16SrVI: Clover proliferation (Europe, America, Asia) 

VI-A Clover proliferation (CP) ‘Ca. P. trifolii’ AY390261 

VI-B Strawberry multiplier disease (MC) AF190224 

VI-C Illinois elm yellows (EY-IL1) AF409069/AF4090

70 
VI-D Periwinkle little leaf (PLL-Bd) AF228053 

VI-E Centarurea solstitialis virescence (CSVI) AY270156 

VI-F Catharanthus phyllody phytoplasma (CPS) EF186819 

VI-H Portulaca little leaf phytoplasma (PLL-Ind) EF651786 

VI-I Passionfruit (WB-Br4) ‘Ca. P. sudamericanum’ GU292081 
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16Sr subgroup Strain (acronym) ‘Candidatus sp.’ Genbank number 

16SrVII: Ash yellows (America, Europe) 

VII-A Ash yellows (AshY) ‘Ca. P. fraxini’ AF092209 

VII-B Erigeron witches’ broom (ErWB) AY034608 

VII-C Argentinian alfalfa witches’ broom (ArAWB) AY147038 

16SrVIII: Loofah witches’ broom (Asia) 

VIII-A Loofah witches’ broom (LufWB) AF086621 

16SrIX: Pigeon pea witches’ broom (Europe, Asia, America) 

IX-A Pigeon pea witches’ broom (PPWB) AF248957 

IX-B Almond witches’ broom (A1WB) ‘Ca. P. phoenicium’ AF515636 

IX-C Naxos periwinkle virescence (NAXOS) HQ589191 

IX-D Almond witches’ broom (A1WB) AF515637 

IX-E Juniperus witches’ broom GQ925918 

IX-F Almond and stone fruit witches’ broom (N27-2) HQ407532 

IX-G Almond and stone fruit witches’ broom (Al-1) HQ407514 

16SrX: Apple proliferation (Europe, America) 

X-A Apple proliferation (AP) ‘Ca. P. mali’ AJ542541 

X-B European stone fruit yellows (ESFY) ‘Ca. P. prunorum’ AJ542544 

X-C Pear decline (PD) ‘Ca. P. pyri’ AJ54254 

X-D Spartium witches’ broom (SpaWB) ‘Ca. P. spartii’ X92869 

X-E Black alder witches’ broom (BAWB(BWB)) X76431 

16SrXI: Rice yellow dwarf (Europe, Asia, Africa) 

XI-A Rice yellow dwarf (RYD) ‘Ca. P. oryzae’ AB052873 

XI-B Sugarcane white leaf (SCWL) X76432 

XI-C Leafhopper-borne (BVK) X76429 

16SrXII: Stolbur (Europe, Asia, America, Africa, Australia) 

XII-A Stolbur (STOL11) ‘Ca. P. solani’ AF248959 

XII-B Australian grapevine yellows (AUSGY) ‘Ca. P. australiense’ L76865 

XII-C Strawberry lethal yellows (StrawLY) AJ243045 

XII-D Japanese hydrangea phyllody ‘Ca. P. japonicum’ AB010425 

XII-E Yellows diseased strawberry (StrawY) ‘Ca. P. fragariae’ DQ086423 

XII-F “Bois noir” (BN-Op30) EU836630 

XII-G “Bois noir” (BN-Fc3) EU836647 

XII-H Bindweed yellows (BY-S57/11) ‘Ca. P. convolvuli’ JN833705 

16SrXIII: Mexican periwinkle virescence (America) 

XIII-A Mexican periwinkle virescence (MPV) AF248960 

XIII-B Strawberry green petal (SGP) U96616 
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16Sr subgroup Strain (acronym) ‘Candidatus sp.’ Genbank number 

16SrXIV : Bermudagrass white leaf (Europe) 

XIV-A Bermudagrass white leaf (BOWL) ‘Ca. P. cynodontis’ AJ550984 

XIV-B Bermudagrass white leaf Iran EF444485 

16SrXV: Hibiscus witches’ broom (America) 

XV-A Hibiscus witches* broom (HibWB) ‘Ca. P. brasiliense’ AF147708 

XV-B Guazuma witches” broom (GWB) HQ258882 

16SrXVI: Sugarcane yellow leaf syndrome (America) 

XVI-A Sugarcane yellow leaf syndrome ‘Ca. P. graminis’ AY725228 

16SrXVII: Papaya bunchy top (America) 

XVII-A Papaya bunchy top ‘Ca. P. caricae’ AY725234 

l6SrXVIII: American potato purple top wilt (America) 

XVIII-A American potato purple top wilt ‘Ca. P. americanum’ DQ174122 

16SrXIX: Chestnut witches’ broom (Asia) 

XIX-A Chestnut witches’ broom ‘Ca. P. castaneae’ AB054986 

16SrXX: Rhamnus witches’ broom (Europe) 

XX-A Rhamnus witches’ broom ‘Ca. P. rhamni’ AJ583009 

16SrXXI: Pinus phytoplasmas (Europe) 

XXI-A Pinus phytoplasma (PinP) ‘Ca. P. pini’ AJ310849 

I6SrXXII: - 

XXII-A Lethal yellow disease Mozambique (LYDM) ‘Ca. P. palmicola’ 

Ppalmicolapalmieola’ 

KF751387 

XXII-B Cape St. Paul wilt disease (CSPW) Y13912/JQ868442 

16SrXXIII: - 

16SrXXIII-A Buckland valley grapevine yellows AY083605 

16SrXXIV: - 

16SXXIV-A Sorghum bunchy shoot AF509322 

16SrXXV: - 

16SXXV-A Weeping tea witches broom AF521672 

16SrXXVI: - 

16SXXVI-A Sugarcane phytoplasma D3T1 AJ539179 

16SrXXVII: - 

16SXXVII-A Sugarcane phytoplasma D3T2 AY539180 

16SrXXVIII: - 

16SXXVIII-A Derbid phytoplasma AY744945 

16SXXIX: Cassia witches’ broom (Asia) 

16SXXIX-A Cassia witches” broom (CaWB) ‘Ca. P. omanense’ EF666051 

16SXXX: Salt cedar witches’ broom (Asia) 

16SXXX-A Salt cedar witches’ broom ‘Ca. P. tamaricis’ FJ432664 
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16Sr subgroup Strain (acronym) ‘Candidatus sp.’ Genbank number 

16sXXXI: Soybean stunt (America) 

16SXXXI-A Soybean stunt (SoyST1c1) ‘Ca. P. costaricanum’ HQ225630 

16sXXXII: Malaysian periwinkle virescence and phyllody (Asia) 

16SXXXII-A Malaysian p. virescence (MaPV) ‘Ca. P. malaysianum’ EU371934 

16SXXXII-B Malayan yellow dwarf phytoplasma (MYD) EU498727 

16SXXXII-C Malayan oil palm phytoplasma (MOP) EU498728 

16SXXXIII: Allocasuarina muelleriana phytoplasma (Australia) 

16SXXXIII-A Allocasuarina phytoplasma ‘Ca. P. allocasuarinae’ AY135523 
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Appendix II 

Foto’s stalen serre  

In de onderstaande figuren zijn enkele beelden terug te vinden van de bomen in de serre van het ILVO. 

Deze bomen werden gebruikt voor de opvolging van de concentratieverdeling aan fytoplasma’s 

gedurende enkele maanden. Deze bomen zijn DB41 (Malus), DB45 (Malus), DB48 (Malus), GBFC01a 

(Pyrus) en GBFC01b (Pyrus) genaamd. 

 

 

  

Figuur A 2: Malusboom DB45 serre ILVO (24/09/14)  

Figuur A 3: Malusboom DB41 serre ILVO (24/09/14) 

Figuur A 1: Malusboom DB41 serre ILVO (24/09/14) 
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Figuur A 5: Pyrusboom GBFC01b serre ILVO 

(24/09/14) 

  

 

Figuur A 4: Pyrusboom GBFC 01a serre ILVO 
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Appendix III  

Gegevens bomen hobbyteler DM (Moorsel) 

Bij ‘cultivars’ staat steeds aangegeven welke cultivars beschikbaar zijn voor staalname. Indien deze 

hetzelfde is als de tussenstam, werd er dus een staal genomen van de tussenstam. 

 Boom 1  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:   Onbekend 

Cultivars (geënt):  - Brabantse bellefleur (noord) 

- Klein Eysdener Klumpke (zuid) 

 Boom 2  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:    Onbekend 

Cultivars:    - Reine des Reinettes 

 Boom 3  Deze boom wordt niet verder besproken aangezien hierin geen fytoplasma’s 

    gedetecteerd werden.  

 Boom 4  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:   Onbekend 

Cultivars (geënt op gestel): - Brown Snout (Noord) 

 Cultivar (gestel):  - Framboosappel 

 Boom 5  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:   Onbekend 

Cultivar (gestel)                - Dubbel Eysdener Klumpke 

Cultivars (geënt op gestel): - Brown Snout (noord) 

- Court Pendu Rosat (noord) 

- Reinette de France (noord), niet met 

  100% zekerheid 

- Orléans Reinette (noord) 

 Boom 6  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:   Onbekend 

Cultivars:    - Cox’s Orange Pippin 

 Boom 7  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:   - Rode Schone van Boskoop 

Cultivar gestel:   - Rode Schone van Boskoop 

Cultivars (geënt op gestel):  - Reinette de France (Noordwest), niet 

        met 100% zekerheid, waarschijnlijk een 

           gemuteerde variant 

 Boom 8  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:   Onbekend 

Cultivars (geënt):  - Brabantse bellefleur 

 Boom 9  Onderstam:   Onbekend 

      Tussenstam:   - Saint- Rémy (Pyrus) 

Cultivars:   - Saint- Rémy (Pyrus) 
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 Boom 10- 21 Deze boom wordt niet verder besproken aangezien hierin geen fytoplasma’s 

      gedetecteerd werden. 

 Boom 22  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:   Onbekend 

Cultivars (geënt):  - Zoete Aagt, niet met 100% zekerheid 

 Boom 23  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:   - Pomme d’Or 

Cultivar gestel:   - Pomme d’Or 

Cultivars (geënt op gestel): - Peau d’Ane (west) 

    - Reinette Clochard 

    - Reinette de Brive 

    - Zabergau Reinette (oost) 

 Boom 24  Onderstam:   Onbekend 

Tussenstam:   - Pomme d’Or 

Cultivars (geënt):  - Tydeman’s Late Orange (zuid) 

    - Duke of Devonshire 

    - Reinette Clochard  

Bij deze boom is niet geheel duidelijk welke van de twee laatstgenoemde 

cultivars zich op de oostkant en welke op het noordwesten van de boom 

bevindt. 
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Appendix IV 

Ct-waarden serrestalen via qPCR volgens Christensen et al. (2004)  

De Ct- waarden bekomen met de qPCR voor kwantificeren van de serrestalen zijn weergegeven in 

onderstaande tabel. 

Tabel A 2: Ct-waarden qPCR volgens Christensen et al. (2004) van de  serrestalen. Dubbele waarden aangezien deze duplo 

in de qPCR zijn gebracht. Negatieve stalen= groen, geen staal genomen is= rood, und*= undetermined. 

Maand staalname 
Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Maart 

Staal 

DB41 blad Und* 
30,67 

17,14 
16,72 

19,06 
19,06 

16,44 
16,46 

15,76 
18,36 

     

DB41 tak        
18,90 

18,93 

20,58 

20,44 

21,33 

21,33 

DB41 wortel  
19,50 
19,69 

   
19,58 
19,68 

20,07 
19,85 

18,82 
18,92 

21,14 
21,53 

 

DB45 blad 20,66 

20,50 

15,95 

30,47 

18,32 

17,98 
 

16,78 

17,17 

20,23 

20,30 
    

DB45 tak 
       

20,12 

20,33 

23,58 

22,29 

20,40 

21,27 

DB45 wortel  
19,76 
19,96 

  
20,05 
20,33 

21,01 
21,08 

19,83 
19,84 

20,03 
20,14 

22,24 
22,31 

20,97 
20,74 

DB48 blad 19,42 

19,48 

16,82 

16,73 

19,43 

19,48 

16,90 

16,52 
      

DB48 Tak          
19,52 
19,38 

DB48 wortel     
19,71 

19,84 

20,53 

20,47 
    

GBFC01a blad           

GBFC01a tak           

GBFC01a wortel     
27,08 

27,54 
     

Aantal fytoplasma kopieën in de serrestalen  

Via de Ct-waarden en de ijklijn wordt het aantal kopieën aan fytoplasma in de stalen berekend. De 

resultaten hiervan staan in onderstaande tabel. Het vak is roodgekleurd indien er geen waarde 

beschikbaar is. 

Tabel A 3: Aantal aanwezige kopieën per µl in de serrestalen. Bij gebrek aan data is het vak roodgekleurd. 

Maand staalname 
Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Maart 

Staal 
DB41blad 2,12E+0

1 
8,53E+05 1,82E+05 1,19E+06 1,13E+06      

DB41 tak        2,03E+05 6,39E+04 3,54E+04 

DB41 wortel  1,24E+05    1,21E+05 9,54E+04 2,09E+05 3,57E+04  

DB45 blad 
6,08E+0

4 
8,54E+05 3,52E+05  8,26E+05 7,61E+04     

DB45 tak        7,85E+04 1,24E+04 5,30E+04 

DB45 wortel  1,02E+05   8,10E+04 4,34E+04 1,04E+05 8,70E+04 1,79E+04 5,00E+04 

DB48 blad 1,37E+0

5 
9,43E+05 1,37E+05 9,96E+05       

DB48 Tak          1,37E+05 

DB48 wortel     1,09E+05 6,45E+04     

GBFC01a  

wortel 
    4,84E+02      
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Appendix V  

Verkregen data stalen hobbyteler  

Voor kwantificering waren drie platen nodig, wat drie ijklijnen oplevert. De Ct-waarden van de 

plasmiden die gebruikt werden voor iedere ijklijn zijn terug te vinden in, deze van de stalen in Tabel A 

5. berekend worden. Bladstalen werden enkel in oktober afgenomen en kunnen bijgevolg niet 

vergeleken worden met de andere maanden, deze stalen werden dan ook niet meegenomen in de qPCR. 

Tabel A 4: Ct-waarden qPCR volgens Christensen et al. (2004) van de plasmidereeks voor kwantificering stalen DM 

Verdunning 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

Ct- waarden 

ijklijn 1 
8,17 12,71 16,86 21,21 25,14 27,12 / 

Ct- waarden 

ijklijn 2 8,55 12,79 17,75 21,633 25,49 / / 

Ct- waarden 

ijklijn 3 / 13,11 17,65 21,59 24,97 27,71 / 

 

Tabel A 5: Ct-waarden qPCR volgens Christensen et al. (2004) van de stalen afkomstig van DM. Negatieve stalen= groen, 

geen staal genomen is= rood, und*= undetermined. 

Staalnaam Materiaal Oktober December Januari Maart 

B01 Brabantse bellefleur (noord) 
Tak     

Blad     

B01 Klein Eysdener Klumpke  (zuid) 
Tak  

24,74 

25,37 

21,71 

21,98 
 

Blad     

B01 Noord Wortel 
27,38 

27,33 

20,66 

20,63 

23,18 

23,32 

20,01 
20,12 

B01 Zuid Wortel 
23,59 

23,81 

22,73 

22,92 

21,72 
22,07 

B02 Reine des Reinettes 

(Noord/noordoost) 

Tak    
22,08 
21,94 

Blad     

B02 Noord Wortel 
29,25 

29,76 

23,30 

23,34 

22,60 

22,59 

22,67 
22,74 

B04 Brown Snout  (West) 
Tak     

Blad 
 

   

B04 Framboosappel (Zuidoost) 
Blad    

Tak     

B04 West Wortel 
29,28 

29,87 

26,95 

27,39 
 

22,88 
22,81 

B04 Zuidoosten Wortel 
25,46 

25,52 

21,35 

21,29 

25,30 
25,20 

B05 Brown Snout (Noord) 
Tak     

Blad     

B05 Court Pendu Rosat (Noord) 
Tak     

Blad     

B05 Reinette de France (Noord) 
Tak  

24,18 

24,57 

22,85 

22,82 
 

Blad     

B05 Orléans Reinette (Noord) 
Tak  

23,77 

23,87 
 

25,90 
25,50 

Blad     
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Staalnaam Materiaal Oktober December Januari Maart 

B05 Noord Wortel 
28,12 

28,04 

 
21,67 

21,83 
 

B05 Zuid Wortel  
25,32 

25,56 

22,64 
22,71 

B06 Cox’s Orange Pippin (mengstaal) 
Tak     

Blad     

B06 Cox’s Orange Pippin (Noord) Wortel 
/ 

33,03 

 
24,98 

25,47 
 

B06 Cox’s Orange Pippin (Zuid) Wortel 
26,49829 

26,32906 
  

B07 Reinette de France (West) 
Tak   

22,82524 

23,09049 
 

Blad     

B07 Schone van Boskoop (Noordwest) 
Tak     

Blad     

B07 Schone van Boskoop (Noordwest) Wortel 

31,28 

31,08 

 

 

24,14 

24,28 
 

  zuid zuid 

B08 Brabantse Bellefleur (Noordoost) 
Tak     

Blad     

B08 Brabantse Bellefleur (Noordoost) Wortel  
27,30 

27,39 
  

B09 Saint Remy (Pyrus, Noord) Tak     

B09 Saint Remy (Pyrus, Noord) Wortel 
29,88 

30,01 
   

B09 Saint Remy (Pyrus, zuid) Wortel 
29,46 

29,70 

25,85 

25,72 
  

B22 Zoete aagt (mengstaal) 

Blad     

Tak   
22,86 

23,14 
 

B22 Noord Wortel 
28,39 

29,04 

22,49 

22,68 

25,60 

25,76 

22,47 
22,26 

B22 Oost Wortel 
29,44 

29,75 

23,73 

23,86 

24,16 

24,18 

24,73 
24,59 

B22 Zuid Wortel 
28,58 

28,98 

24,56 

24,84 

19,97 

19,87 

21,10 
22,28 

B22 West Wortel   
24,51 

24,15 
 

B23 Peau d'Ane (West) 
Tak  

21,47 

21,68 
  

Blad     

B23 Reinette Clochard (Zuid-Zuidwest) 
Tak  

21,99 

21,93 

25,02 

25,06 
 

Blad     

B23 Reinette de Brive (Noord) 

Blad     

Tak   
25,86 

25,94 

21,88 
22,07 

B23 Pomme d’or (tussenstam) 
Tak     

Blad     

B23 Zabergau Reinette (Oost) 
Tak     

Blad     

B23 Zuid- Zuidwest Wortel 

25,61 

26,31 

23,52 

23,51 
 

23,82 
23,55 

B23 Noord Wortel  
25,34 

25,39 
 

B23 Oost Wortel 
24,54 

24,60 

22,86 

22,85 

23,98 
24,57 



88 | P a g i n a       E p i d e m i o l o g i e  e n  d e t e c t i e  v a n  f y t o p l a s m a ’ s  i n  f r u i t b o m e n  

Staalnaam Materiaal Oktober December Januari Maart 

B24 Tydeman’s late Orange (Zuid) 
Tak     

Blad     

B24 Noordwest 
Tak     

Blad     

B24 Oost  
Tak   

23,95 

24,04 
 

Blad     

B24 Noordoost Wortel 

27,37 

27,77 

24,69323 

23,56267 

24,40 

24,33 

23,26 
23,26 

B24 Zuid Wortel  
22,87 

22,91 

23,92 
23,92 

B24 West Wortel  
21,80 

21,92 
 

B24 Noord Wortel 
23,14 

22,97 
  

 

Verwerking data stalen hobbyteler  

De drie ijklijnen welke verkregen werden na verwerking van vorige data staan in onderstaande figuren 

afgebeeld. Aan de hand hiervan wordt het aanwezige aantal kopieën aan fytoplasma in staal berekend, 

zie Tabel A 6. Het superscript verwijst naar de ijklijn gebruikt voor kwantificering. 

 

Figuur A 6: Ijklijn 1 plasmidereeks voor kwantificeren stalen DM (stip= standaard, kruis= onbekende) 

 

Figuur A 7: Ijklijn 2 plasmidereeks voor kwantificeren stalen DM (stip= standaard, kruis= onbekende) 

Y = -3,8975 + 41,8192 

R² = 0,9891649 

Y = -4,2723 + 44,9030 

R² = 0,99778146 
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Figuur A 8: Ijklijn 3 plasmidereeks voor kwantificeren stalen DM (stip= standaard, kruis= onbekende) 

Tabel A 6: Aantal aanwezige kopieën per µl in de stalen van hobbyteler DM. Het superscript 1, 2 of 3 verwijst steeds naar de 

ijklijn waarmee de kwantificering heeft plaatsgevonden, respectievelijk ijklijn 1, ijklijn 2 of ijklijn 3. 

Staalnaam Materiaal Oktober December Januari Maart 

B01 Brabantse bellefleur (noord) 
Tak     

Blad     

B01 Klein Eysdener Klumpke (zuid) 
Tak  4,07E+031 5,01E+042  

Blad     

B01 Noord Wortel 
2,56E+032 

5,43E+041 2,33E+042 1,30E+052 

B01 Zuid Wortel 8,94E+031 1,50E+041 4,89E+042 

B02 Reine des Reinettes 

(Noord/noordoost) 

Tak    4,57E+042 

Blad     

B02 Noord Wortel 2,91E+021 1,12E+041 3,34E+042 3,14E+042 

B04 Brown Snout  (West) 
Tak     

Blad 
 

   

B04 Framboosappel (Zuidoost) 
Blad    

Tak     

B04 West Wortel 
2,81E+021 

1,16E+031  2,91E+042 

B04 Zuidoosten Wortel 3,09E+031 6,63E+042 7,97E+032 

B05 Brown Snout (Noord) 
Tak     

Blad     

B05 Court Pendu Rosat (Noord) 
Tak     

Blad     

B05 Reinette de France (Noord) 
Tak  6,01E+031 2,92E+042  

Blad     

B05 Orléans Reinette (Noord) 
Tak  8,30E+031  6,28E+032 

Blad     

B05 Noord Wortel 
6,70E+021 

 5,26E+042  

B05 Zuid Wortel  7,21E+032 3,19E+042 

B06 Cox’s Orange Pippin (mengstaal) 
Tak     

Blad     

B06 Cox’s Orange Pippin (Noord) Wortel 
1,80E+011 

 8,13E+032  

B06 Cox’s Orange Pippin (Zuid) Wortel 1,80E+031   

B07 Reinette de France (West) 
Tak   2,75E+042  

Blad     

B07 Schone van Boskoop (Noordwest) 
Tak     

Blad     

B07 Schone van Boskoop (Noordwest)  Wortel 
1,07E+021  1,40E+042  

    

B08 Brabantse Bellefleur (Noordoost) 
Tak     

Blad     

B08 Brabantse Bellefleur (Noordoost) Wortel  1,04E+031   

Y = -3,6515 + 40,9937 

R² = 0,9907716 
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Staalnaam Materiaal Oktober December Januari Maart 

B09 Saint Remy (Pyrus, Noord) Tak     

B09 Saint Remy (Pyrus, Noord) Wortel 2,23E+021    

B09 Saint Remy (Pyrus, zuid) Wortel 2,76E+021 2,60E+031   

B22 Zoete aagt (mengstaal) 
Blad     

Tak   2,68E+042  

B22 Noord Wortel 4,69E+021 1,73E+041 6,33E+032 3,77E+042 

B22 Oost Wortel 2,75E+021 8,44E+031 1,42E+042 1,10E+042 

B22 Zuid Wortel 4,46E+021 4,95E+031 1,41E+052 2,94E+043 

B22 West Wortel   1,31E+042  

B23 Peau d'Ane (West) 
Tak  3,13E+041   

Blad     

B23 Reinette Clochard (Zuid-Zuidwest) 
Tak  2,48E+041 8,93E+032  

Blad     

B23 Reinette de Brive (Noord) 
Blad     

Tak   5,60E+032 3,24E+043 

B23 Pomme d’or (tussenstam)  
Tak     

Blad     

B23 Zabergau Reinette (Oost) 
Tak     

Blad     

B23 Zuid- Zuidwest Wortel 

2,39E+031 

9,94E+031  1,10E+043 

B23 Noord Wortel  7,46E+032  

B23 Oost Wortel 5,33E+031 2,89E+042 7,73E+033 

B24 Tydeman’s late Orange (Zuid) 
Tak     

Blad     

B24 Noordwest 
Tak     

Blad     

B24 Oost  
Tak   1,57E+042  

Blad     

B24 Noordoost Wortel 

9,12E+021 

7,31E+031 1,28E+042 1,44E+043 

B24 Zuid Wortel  2,85E+042 9,53E+033 

B24 West Wortel  4,95E+042  

B24 Noord Wortel 1,31E+041   

 

 

 



 

Appendix VI 

Sequenties van het fU5/rU3- fragment van de stalen opgenomen in de boom 

Hieronder is de sequentie van de consensus weergegeven. Bij elke sequentie is dan aangekleurd welke nucleotide verschilt ten opzichte van de consensus. Voor 

de outgroups is het accessienummer en de naam van het species aangegeven bij de sequentie.  

Consensus 

TCTTTTATTAAAGAAGAAAAAATGATGGAAAAATCATTCTGACGGTATTTAATGAATAAGCCCCGGCTAACTATGTGCCAGCAGCTGCGGTAATACATGGGGGGCAAGCGTTA

TCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTTAATAAGTCTATGGTNTAAGTTCAACGCTTAACGTTGTGATGCTATAGAAACTGTTTGACTAGAGTTGGATAGAGGC

AAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACCAGTAGCGAAGGCGGCTTGCTGGGTCTTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCA

AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTTGGGTTAAACCAGTGCTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCA

AGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACACGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATACTCTGCAAAGCTATA

GAAATATAGTGGAGGTTATCAGGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCGCTAGTTACCAT

CATTTAGTTGGGCACTTTAGTGAGACTGCCAATGATAAATTGGAGGAAGGTGGGGATTACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACAAACGTGATACAATG 

AF092209|Ca. P. fraxini| 

TCTTTTATTGAAGAAGAAAAAATAGTGGAAAAACTATCTTGACGTTATTCAATGAATAAGCCCCGGCTAACTATGTGCCAGCAGCCGCGGTAAGACATAGGGGGCGAGCGTTA

TCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTAGGAAAGTCTATAATTTAATTTCAGTGCTTAACGCTGTCTTGTTATAGAAACTACCTTGACTAGAGTTAGATAGAGG

CAAGCGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGTGTAAATATATGGAGGAACACCAGAAGCGTAGGCGGCTTGCTGGGTCTTGACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGTAGC

AAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTCGGGATAAAACTCGGTACTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTAC

GCAAGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACACGAAAAATCTTACCAGGTCTTGACATGCTCTGCAAAGCT

ATAGAAATATAGTGGAGGTTATCAGGGACACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGTTCGTGTCGTGAGATGTTAGGTTAAGTCCTAAAACGAGCGCAACCCTTGTCGTTAGTTAC

CAGCACGTAATGGTGGGCACTTTAACGAGACTGCCAATTAAACATTGGAGGAAGGTGAGGATTACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACAAACGTGATACAAT

G 

L76865|Ca. P. australiense| 

TCTTTTATTAGGGAAGAAAAGATGGTGGAAAAACCATTATGACGGTACCTAATGAATAAGCCCCGGCTAACTATGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACATAGGGGGCAAGCGTTA

TCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTAAATAAGTTTATGGTCTAAGTGCAATGCTTAACGTTGTGATGCTATAAAAACTGTTTAGCTAGAGTTGGATAGAGGC

AAGTGGAATTCCATGTGTAGTGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACCAGAAGCGAAGGCGGCTTGCTAGGTCTTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCA

AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGAGTACTAAACATTGGGTAAAACTAGTGTTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCA

AGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGGTACCCGAAAAACCTCACCAGGTCTTGACATGCTTTTGCAAAGCGGT

AGAAATATCGTGGAGGTTATCAGAAGCACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTTGTTAATTGCCA

TCATTAAGTTGGGGACTTTAGCAAGACTGCCAGTGATAAATTGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACAAACGTGATACAATG 
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AF515637|Ca. P. phoenicium| 

TCTTTTATTGAAAAAGAAAAAATAGTGGAAAAACTATCTTGACATTATTCAATGAATAAGCCCCGGCTAATTATGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACATAAGGGGCGAGCGTTA

TCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTTGATAAGTCTATAGTTTAATTGCAGTGCTTAACGCTGTACCGCTATAGAAACTGTCTGACTAGAGTTAGATAGAGGC

AAGCGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACCAGAGGCGTAGGCGGCTTGCTGGGTCTTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCA

AACAGGATTAGATACCCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTCGGGTTTTGGCTCGGTACTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACG

CAAGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACCCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACACGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATAATTTTGCGACATT

ATAGAAAATATAATGAAGGTTATCAGAATTACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTAGGTTAAGTCCTAAAACGAGCGCAACCCTTGTCGTTAGTTG

CGACCACATAATGGTGAGCACTTTAGCGAGACTGCCAATGAAAAATTGGAGGAAGGTGAGGATTACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACAAACGTGATACAA

TG 

AB054986|Ca. P. castaneae| 

TCTTTTATTGAAGAAGAAAAAATAGTGGAAAAACTAAATTGACGTTATTCAATGAATAAGTCCCGGCTAATTATGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACATAAGGGGCGAGCGTTA

TCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTTGTTAAGTCTCTAGTTTAAAAACAATGCTCAACGTTGTTCCGCTAGAGAAACTGGCTTACTTGAGTGAGATAGGGGC

AAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACCAGAAGCGTAGGCGGCTTGCTGGGTCTTTACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCA

AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTCGGGTTTTCTCGGTACTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCAA

GTATAAAACTTAAAGGAATTGACGGGATCTCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACACGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATACTCTGCGAAGCTCTAG

AAATAGAGTGGAGGTTATCAGGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTAGGTTAAGTCCTAAAACGAGCGCAACCCTTGTCGTTAGTTACCAGC

ACGTTATGGTGGGCACTCTAACGAGACTGCCAATGATGAATTGGAGGAAGATGAGGATCACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACAAACGTGATACAATG 

AJ542544|Ca. P. prunorum| 

TCTTTTATTAAAGAAGAAAAAATGATGGAAAAATCATTCTGACGGTATTTAATGAATAAGCCCCGGCTAACTATGTGCCAGCAGCTGCGGTAATACATGGGGGGCAAGCGTTA

TCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTAAATAAGTCTATGGTATAAGTTCAACGCTTAACGTTGTGATGCTATAGAAACTGTTTAACTAGAGTTGGATAGAGGC

AAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACCAGTAGCGAAGGCGGCTTGCTGGGTCTTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCA

AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTTGGGTTAAACCAGTGCTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCA

AGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACACGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATACTCTGCAAAGCTATA

GAAATATAGTGGAGGTTATCAGGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCACTAGTTACCAT

CATTTAGTTGGGCACTTTAGTGAGACTGCCAATGATAAATTGGAGGAAGGTGGGGATTACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACAAACGTGATACAATG 

  



  

  E p i d e m i o l o g i e  e n  d e t e c t i e  v a n  f y t o p l a s m a ’ s  i n  f r u i t b o m e n                                    93|P a g i n a  

178 Repedap, R35B12 30/9/13, PCF 12 14/10, PCF 2013/36 P3 en AJ542543|Ca. P. pyri| 

TCTTTTATTAAAGAAGAAAAAATGATGGAAAAATCATTCTGACGGTATTTAATGAATAAGCCCCGGCTAACTATGTGCCAGCAGCTGCGGTAATACATGGGGGGCAAGCGTTA

TCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTTAATAAGTCTATGGTCTAAGTTCAACGCTTAACGTTGTGATGCTATAGAAACTGTTTGACTAGAGTTGGATAGAGGC

AAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAAGATATGGAGGAACACCAGTAGCGAAGGCGGCTTGCTGGGTCTTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCA

AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTTGGGTTAAACCAGTGCTGAAGTTAACGCATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCA

AGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACACGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATACTCTGCAAAGCTATA

GAAATATAGTGGAGGTTATCAGGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCGCTAGTTACCAT

CATTTAGTTGGGCACTTTAGTGAGACTGCCAATGATAAATTGGAGGAAGGTGGGGATTACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACAAACGTGATACAATG 

Appel 5 BVS, Appel 6 BVS, DB41 B 13/6, DB45 B 13/6, DB48 B 13/6, PCF 2013/40 B27, PCF 2013/40 B21, B23 W okt en AF248958.1|Ca. P. mali| 

TCTTTTATTAAAGAAGAAAAAATGATGGAAAAATCATTCTGACGGTATTTAATGAATAAGCCCCGGCTAACTATGTGCCAGCAGCTGCGGTAATACATGGGGGGCAAGCGTTA

TCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGTGTGTAGGCGGTTTAATAAGTCTATGGTATAAGTTCAACGCTTAACGTTGTGATGCTATGGAAACTGTTTGACTAGAGTTGGATAGAGGC

AAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACCAGTAGCGAAGGCGGCTTGCTGGGTCTTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCA

AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTTGGGTTAAACCAGTGCTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCA

AGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACACGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATACTCTGCAAAGCTATA

GAAATATAGTGGAGGTTATCAGGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCGCTAGTTACCAT

CATTTAGTTGGGCACTTTAGTGAGACTGCCAATGATAAATTGGAGGAAGGTGGGGATTACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACAAACGTGATACAATG 

Dab binnen 4|Ca. P. mali| 

TCTTTTATTAAAGAAGAAAAAATGATGGAAAAATCATTCTGACGGTATTTAATGAATAAGCCCCGGCTAACTATGTGCCAGCAGCTGCGGTAATACATGGGGGGCAAGCGTTA

TCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGTGTGTAGGCSGTTTAATAAGTCTATGGTATAAGTTCAACGCTTAACGTTGTGATGCTATGGAAACTGTTTGACTAGAGTTGGATAGAGGC

AAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACCAGTAGCGAAGGCGGCTTGCTGGGTCTTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCA

AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTTGGGTTAAACCAGTGCTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCA

AGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACACGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATACTCTGCAAAGCTATA

GAAATATAGTGGAGGTTATCAGGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCGCTAGTTACCAT

CATTTAGTTGGGCACTTTAGTGAGACTGCCAATGATAAATTGGAGGAAGGTGGGGATTACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACAAACGTGATACAATG 

PCF 2013/36 P1|Ca. P. pyri| 

TCTTTTATTAAAGAAGAAAAAATGATGGAAAAATCATTCTGACGGTATTTAATGAATAAGCCCCGGCTAACTATGTGCCAGCAGCTGCGGTAATACATGGGGGGCAAGCGTTA

TCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTTAATAAGTCTATGGTCTAAGTTCAACGCTTAACGTTGTGATGCTATAGAAACTGTTTGACTAGAGTTGGATAGAGGC

AAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAAGATATGGAGGAACACCAGTAGCGAAGGCGGCTTGCTGGGTCTTAACTGACGSTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCA

AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTYCACGCCGTAMACGATGAGTACTAAGTGTTGGGTTAAACCAGTGCTGAAGTTAACGCATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCA

AGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACACGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATACTCTGCAAAGCTATA

GAAATATAGTGGAGGTTATCAGGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCGCTAGTTACCAT

CATTTAGTTGGGCACTTTAGTGAGACTGCCAATGATAAATTGGAGGAAGGTGGGGATTACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACAAACGTGATACAATG 



94 | P a g i n a       E p i d e m i o l o g i e  e n  d e t e c t i e  v a n  f y t o p l a s m a ’ s  i n  f r u i t b o m e n  

M30790|Ca. P. asteris| 

TCTTTTATTAGGGAAGAATAAATGATGGAAAAATCATTCTGACGGTACCTAATGAATAAGCCCCGGCTAACTATGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACATAGGGGGCAAGCGTTA

TCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTAAATAAGTTTATGGTCTAAGTGCAATGCTCAACATTGTGATGCTATAAAAACTGTTTAGCTAGAGTAAGATAGAGG

CAAGTGGAATTCCATGTGTAGTGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACCAGTAGCGAAGGCGGCTTGCTGGGTCTTTACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGC

AAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAACGTTGGGTAAAACCAGTGTTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGC

AAGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGGTACCCGAAAAACCTCACCAGGTCTTGACATGCTTCTGCAAAGCTG

TAGAAACACAGTGGAGGTTATCAGTTGCACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTGTTAGTTACC

AGCACGTAATGGTGGGGACTTTAGCAAGACTGCCAGTGATAAATTGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACAAACGTGATACAATG 
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Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


