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Resistentiemonitoring in EuroBlight

Alternaria

Bert Evenhuis, Trudy van den Bosch & Huub Schepers

EuroBlight

 Netwerk van onderzoekers en GBI
 Gestart met Concerted Action gericht op Phytophthora 

(1996)
● Netwerk voortgezet met sponsoring GBI

 Alternaria sub – groep opgericht 2011 want Alternaria 
belangrijker.
● 2 jaarlijks een bijeenkomst
● Alternaria werkgroep komt in de tussenjaren ook bij

elkaar.
 Doel meer weten over Alternaria in Europa.
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Aim monitoring

 EuroBlight Brasov
● Survey of Alternaria 

isolates in Europe
● Check genotype I or 

II
● Check F129L 

mutation
 Isolate collection in liquid 

nitrogen at Wageningen 
UR
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Survey 2001-2011

 Isolaten uit vloeibare N2
 Periode 2001-2011
 48 isolaten beschikbaar
 Analyse door Leiminger et 

al. TUM
 Resultaten gepubliceerd

op EuroBligt bijeenkomst
in 2003 en in proceedings 
2005
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Alternaria populatie NL 2001-2011
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Evenhuis et al., 2015 EuroBlight proceedings
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Survey EuroBlight

 Landen hebben eigen
programma’s
 Alternaria WG EuroBlight 

wil gegevens bundelen en 
publiceren
 BE, DE (PL, Aut), DK, NL 

Sve (Nor, Fin), UK

 Daarnaast zijn er nog 
andere survey initatieven
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Survey 2014 - 2016

 For Alternaria no regular 
sampling is in place
 Samples were collected

● Field experiments
● Practise

 Sampling may have been 
biased
● 2014
● 2015
● 2016  
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Method

 Leaves with lesions were sent in dry
 Alternaria solani was isolated from the potato leaf
 DNA extracted
 2 PCR’s (Pasche et al., 2004; Leiminger et al., 2014)
 PCR product was sequenced for mutation
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Frequentie verdeling
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Survey

 De NL survey is maar beperkt
● In Europa uitgebreider en diverse publicaties over 

fungicide resistentie i.r.t. QoI (en SDHI’s)
 In de survey veel isolaten van veldexperimenten

● Is daar de druk hoger dan in de praktijk?
 Praktijkpercelen

● Een aantal echt willekeurig
● Sommige wellicht ingestuurd n.a.v. problemen

 Gemiddeld genomen is er geen verschil in populatie en 
karakterisering in veld experimenten en in 
praktijkpercelen
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Conclusies

 The F129L mutatie is gevonden in de NL Alternaria solani 
populatie
 Genotype II lijkt dominanter te worden t.o.v. GI

● Associatie tussen GII en F129L, maar niet absoluut
 SDHI resistentie is melding van gemaakt (FRAC)
 Aantal beschikbare fungiciden is beperkt en zal 

duurzaam ingezet moeten worden
● Middelenkeuze
● Timing
● Resistentie management
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Tot slot

Bedankt voor uw 
aandacht
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