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Probleem
De Erwinia-bacteriesoort Dickeya veroorzaakt stengel- en knolrot
in aardappel en bolrot in hyacint. De bacteriën verspreiden zich
snel en ongemerkt, en de opbrengst- en kwaliteitsverliezen nemen
hand over hand toe. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen beschikbaar
en preventie van infecties blijkt erg moeilijk. In de aardappel- en
bloembollensector is daarom dringend behoefte aan methoden en
middelen om deze bacterieziekten beheersbaar te maken.

Onderzoek
Bacteriofagen bieden mogelijk een oplossing om Dickeya’s te
helpen beheersen. Deze virussen kunnen zeer snel en speciﬁek
bepaalde bacteriën doden, maar zijn ongevaarlijk voor plant, dier
en mens. Uit onderzoek in 2009 bleken geïsoleerde bacteriofagen
in staat om een belangrijke stengelrotbacterie (Dickeya solani)
volledig te doden. Voortbouwend op deze positieve resultaten is
het onderzoek in 2010 gericht op:
f Verdere karakterisering van de gevonden bacteriofaag isolaten
f Het toetsen van hun beschermende werking op plantniveau
Bescherming van met Dickeya besmette hyacintbollen in watercultures (waterbroei)
met bacteriofagen.

Resultaten
f
f
f
f

Een collectie van geïsoleerde bacteriofagen is verder
gekarakteriseerd
Een grootschalige kweek- en bewaarmethode voor
bacteriofagen is ontwikkeld
Gezuiverde bacteriofagen zijn erg stabiel en kunnen goed
bewaard worden
Bacteriofagen geven bescherming tegen Dickeya in
kleinschalige infectieproeven, met name in hyacint

Praktijk
De eerste kleinschalige proeven laten zien dat bacteriofagen
een zekere mate van bescherming geven tegen de Erwiniabacteriesoort Dickeya. Deze hoopvolle resultaten vormen een
eerste aanzet voor toepassing van bacteriofagen in de praktijk.
De bacteriofagen zullen in 2011 onder praktijkomstandigheden
worden getoetst. In de toekomst zijn werkzame bacteriofagen
als bactericiden inzetbaar om de problemen met plantpathogene
(ziekteverwekkende) bacteriën beter beheersbaar te maken.
Typische symptomen van Dickeya op aardappelplanten.
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