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Snelle en gevoelige in planta toetsen voor
detectie van Fusarium foetens in begonia
Carolien Zijlstra, Marjanne de Weerdt, Ilse Heurneman, Gerard van Leeuwen, Hans de Gruyter, Linda Kox

Uitgangspunt
Fusarium foetens is een nieuw pathogeen van begonia. Deze
schimmel is morfologisch moeilijk te onderscheiden van andere
Fusaria en gangbare detectietesten zijn tijdrovend aangezien
daarvoor de schimmel geïsoleerd en gekweekt dient te worden.
Een snelle in planta toets voor detectie van deze schimmel is
zeer wenselijk.

Onderzoek
•
•
•

Ontwikkeling van een PCR die specifiek is voor F. foetens.
Ontwikkeling van TaqMan die specifiek is voor F. foetens.
Het testen van beide toetsen op DNA geïsoleerd uit
reincultures van Fusarium-soorten en uit begonia-planten.
Detectie van F. foetens in verschillende delen van planten met F. foetens
symptomen met behulp van een voor F. foetens specifieke PCR. De volgende
monsters werden getest: van een plant met duidelijke symptomen de stengelbasis
(laan 1) en blad (laan 2); van een plant met milde symptomen een deel van de
stengel 3 cm boven de basis (laan 3), en 6, 9, 12 respectievelijk 20 cm boven de
stengelbasis (lanen 4, 6, 7 respectievelijk 8), in de top (laan 9) en een
bladsteeltje 3 cm boven de stengelbasis (laan 5); van een plant met net zichtbare
symptomen de stengelbasis (laan 10); DNA van een symptoomloze plant (laan 11)
en als positieve controle 10 pg DNA van F. foetens (laan 12). Laan 13 is water.

Resultaten
•
•

De PCR-test amplificeert uitsluitend bij F. foetens een 275 bp
fragment dat via gel-electroforese kan worden aangetoond.
De ontwikkelde TaqMan-toets is eveneens specifiek voor
F. foetens en maakt bovendien kwantificering mogelijk.

De praktijk
•

•

•

Met de PCR-test kan binnen een halve dag worden aangetoond
of een begoniaplant besmet is met F. foetens of niet. Met de
TaqMan kan dit nog 1,5 uur sneller.
De PCR-test is zeer toegankelijk aangezien deze gangbare
apparatuur verlangt, zoals een PCR-machine en een gelelectroforese systeem.
Voor de TaqMan-test is TaqMan-apparatuur nodig. Daarmee
kunnen in één test heel veel monsters getest worden op
aanwezigheid van F. foetens.

Amplificatiecurves van de ontwikkelde TaqMan-toets waaruit blijkt dat de toets
wel bij F. foetens een FAM-signaal geeft maar niet bij verwante Fusarium-soorten.
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