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de stikstofmineralisatie wordt geschat op 8-19%.
Aaltjes stimuleren de bacterie- en schimmelgroei
door deze te begrazen waardoor de populaties
jong en actief blijven. Verder verspreiden ze
bacteriën, schimmels en andere organismen en
zijn zelf voedsel voor andere organismen. Tot slot
dragen ze bij aan de bodemgezondheid omdat ze
schadelijke organismen eten.

Door deze rol en omdat ze makkelijk te onderzoeken zijn, is de belangstelling voor aaltjes bij
de bodembeoordeling sterk gegroeid. Zo worden
aaltjes vaak als veldparameter gebruikt bij het
zogenaamde TRIADE-onderzoek dat wordt uitgevoerd om risico’s van verontreinigingen in beeld te
brengen. Maar ook binnen het landbouwkundige
onderzoek nemen aaltjes steeds vaker een plaats
in als indicator voor de bodemtoestand.

Nieuwe inzichten in de functies van
speekseleiwitten van plant-parasitaire
aaltjes, en mogelijke gevolgen voor de
praktijk

De afweer van planten tegen aaltjes bestaat
uit twee hoofdcomponenten. Enerzijds worden
de aaltjes zelf door de plant onder vuur
genomen; anderzijds richt de afweer zich ook
op de voedingscellen. Wortelknobbelaaltjes en
cystenaaltjes zijn immers volledig afhankelijk
van de voedingscellen, en een succesvolle aanval
op deze voedingscellen leidt tot vrijwel absolute
resistentie. Planten gebruiken speciale receptoren
in de celmembraan en in het cytoplasma voor
de detectie van invasieve aaltjes. Het vermoeden
bestaat, dat in het speeksel van de wortelknobbelaaltjes en cystenaaltjes een breed
repertoire aan remmers van deze immuunreceptoren aanwezig is. Parasitaire aaltjes van
mensen en dieren zijn al jaren berucht vanwege
hun reputatie als heersers over het immuunsysteem van hun gastheren. Het lijkt erop dat
plant-parasitaire aaltjes niet onder doen voor
hun ‘geestverwanten’ binnen het dierenrijk, met
mogelijk grote gevolgen voor het gebruik van
nematoden-resistenties in akkerbouw en
tuinbouwgewassen.

De biotrofe wortelknobbelaaltjes en cystenaaltjes
gaan een langdurige en complexe relatie aan met
hun waardplanten. Speekseleiwitten van deze
aaltjes spelen een cruciale rol bij het binnendringen van de wortels van waardplanten en bij het ombouwen van plantencellen naar speciale voedingscellen. Deze voedingscellen zijn essentieel voor de
ontwikkeling en de vermeerdering van de aaltjes in
de plant. Als op enig moment tijdens de ontwikkeling van de aaltjes de aanvoer van nutriënten via de
voedingscellen naar de aaltjes stokt, dan openbaart
zich dat als een verminderde vatbaarheid van de
plant voor de aaltjes. Recent onderzoek heeft veel
nieuwe inzichten in de samenstelling en de functies
van het speeksel van de aaltjes opgeleverd. Het
blijkt bijvoorbeeld dat een aanzienlijk deel van de
speekseleiwitten van aaltjes betrokken is bij de onderdrukking van specifieke en generieke afweermechanismen van waardplanten.
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Aardappelwratziekte :
je ziet het niet, maar ’t is er wel!

NVWA, divisie Landbouw
en Natuur

De quarantaineziekte wratziekte in aardappel
is een veelbesproken en uitgebreid bestudeerd
dossier in het fytosanitaire veld in Nederland. De
voormalige Plantenziektenkundige Dienst (nu
onderdeel van de NVWA) richt zich hier al jaren
op, en deze presentatie is bedoeld om de huidige
stand van zaken weer te geven rondom
Synchytrium endobioticum.
S. endobioticum is een bodempathogeen, en infecteert de groeipunten van aardappel; karakteristiek
is de tumorvorming in/op de ogen van de knollen. Grofweg zijn er twee gebieden in Nederland
waar de ziekte zich regelmatig manifesteert: op de
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noord-oostelijke zand– en dalgronden (Veenkoloniën), en in het zuiden van het land in
Brabant en Noord-Limburg. Er komen verschillende fysio’s van de schimmel voor: in het zuiden
tot nu toe enkel fysio 1(D1), in het noordoosten
voornamelijk de fysio‘s 2(G1), 6(O1), en 18(T1). Tot
voor kort was fysio-determinatie slechts mogelijk
met inzet van een biotoets (onderscheidende
rassen). Recent is ook een PCR-toets beschikbaar
gekomen die fysio 1(D1)-isolaten onderscheidt
van isolaten van andere fysio‘s. Validatie van deze
methode vindt momenteel plaats binnen een
internationaal project (Euphresco).
Rustsporen van de schimmel blijven lang vitaal
in de bodem aanwezig, tot wel dertig jaar. Door
geen aardappels te telen (enige waardplant), of
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