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Werkgroep Fusarium
Rapportage bijeenkomst van de KNPV-werkgroep op 30 oktober 2008 bij de Universiteit
van Amsterdam, Swammerdam Institute for Life Sciences

Het onderzoek van Prof. Kistler richt zich met
name op het ophelderen van de moleculaire
basis van Fusarium Head Blight (FHB), veroorzaakt door Fusarium graminearum op tarwe en
gerst. Symptoomontwikkeling is voor een groot
deel het gevolg van mycotoxineproductie door
de schimmel. De geproduceerde mycotoxinen
hebben grote nadelige consequenties voor de
gezondheid van mensen en dieren. Infectie van
de aren vindt plaats tijdens de bloei, in een periode van tien tot veertien dagen. Het ontkiemen
van sporen op het juiste ogenblik en de eerste
ontwikkeling van de schimmel zijn daarom
cruciaal voor het ‘succes’ van de schimmel. Prof.
Kistler heeft Affymetrix-microarrays ontwikkeld voor F. graminearum en heeft daarmee
de genexpressie van de meer dan tienduizend
genen van de schimmel in kaart gebracht vóór,
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tijdens en kort na de kieming van sporen. Een
verrassing was dat zelfs in ogenschijnlijk inactieve sporen al vijf- tot zesduizend genen actief
zijn. De aard van die genen, en de veranderingen
tijdens kieming wijzen er op dat in de sporen
het gebruik van vetreserves m.b.v. peroxisomen
van groot belang is, en dat die peroxisomen na
kieming snel verdwijnen. Verder is ontdekt dat
direct na kieming DNA-synthese en kerndeling
plaatsvindt, leidend tot multinucleaire cellen in
de spore. Ook zijn transcriptiefactoren geïdentificeerd die een rol spelen in specifieke stadia van
ontwikkeling van de schimmel, alsmede een gen
dat essentieel is voor pathogeniteit. Dit gen bleek
tevens werkzaam bij de activering van genen die
betrokken zijn bij celwand-biogenese (chitine,
hydrofobines) en van genen die verantwoordelijk
zijn voor toxine- en pigmentproductie.
Vervolgens presenteerde Wilfried Jonkers,
promovendus bij fytopathologie van de UvA, zijn
werk aan kolonisatie en penetratie van tomatenwortels door Fusarium oxysporum. Het gen FRP1
is essentieel voor die processen, en Wilfried heeft
sterke aanwijzingen verzameld dat de verlaagde
expressie van genen voor celwandafbrekende
enzymen (CWDE) ten grondslag ligt aan het
niet-pathogene fenotype van de frp1-mutant.
Het Frp1-eiwit blijkt belangrijk om de onderdrukking van transcriptie van CWDE-genen door
de repressor CreA tegen te gaan. Oppervlakkige
wortelkolonisatie door de frp1-mutant kan worden hersteld door toevoeging van een externe
koolstofbron zoals glucose of proline, maar ook
dan blijven wortelpenetratie en ziekteverwekking afwezig.

[

Vijftien leden van de werkgroep en belangstellenden hebben op 30 oktober 2008 in Amsterdam kunnen profiteren van een breed scala aan
goede presentaties over onderzoek aan pathogene Fusarium-soorten. Keynote speaker was Prof.
Corby Kistler van het USDA Cereal Disease Laboratory en de University of Minnesota. Met steun
van de KNPV is hij naar Nederland gekomen om
zijn internationaal vooraanstaande werk aan
Fusarium graminearum te presenteren.

WERKGROEPEN

Martijn Rep (secretaris) en Cees Waalwijk (voorzitter)

Marjan de Boer van PPO Bloembollen in Lisse
gaf een overzicht van de problemen van F.
oxysporum in tulp. Zuur in tulpen, veroorzaakt
door F. oxysporum f.sp. tulipae, zorgt in Nederland voor een jaarlijks verlies van tien miljoen
euro. Ethyleen blijkt een belangrijke rol te spelen
in de ontwikkeling van de ziekte in de bollen.
Zieke bollen produceren ethyleen dat vervolgens
ook de kwaliteit van gezonde bollen aantast.
Het blijkt dat de schimmel zelf voor een groot
deel verantwoordelijk is voor ethyleenproductie.
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Verder is gebleken dat ethyleen ook de gevoeligheid van bollen voor infectie vergroot. Een
ander lastig probleem vormen latente infecties:
ogenschijnlijk gezonde bollen blijken soms toch
F. oxysporum te huisvesten en worden tijdens
bewaring aangetast. Deze latente infecties kunnen te maken hebben met het drogen van bollen
tijdens de verwerking, waardoor een beginnende
infectie ‘stilvalt’ maar de schimmel niet verdwijnt en onder gunstige omstandigheden weer
actief kan worden.
Hans Schneider van het Instituut voor Rationele
Suikerproductie, gaf een overzicht van de ziekten die worden veroorzaakt in suikerbiet door
verschillende Fusarium-soorten. In Nederland
komen deze ziekten vooral voor in het zuidwesten en in de polders. Inmiddels zijn tussen
de vijf- en zeshonderd monosporeculturen van
Fusarium gemaakt, afkomstig van zieke bieten
in Nederland, en zijn de soorten geïdentificeerd
met behulp van EF-1α en β-tubuline gensequenties. De meest voorkomende soorten bleken F.
oxysporum en F. culmorum te zijn, maar vele
andere soorten werden ook gevonden. Pathogeniteitstesten wezen uit dat F. oxysporum, F.
culmorum en F. graminearum ziekte kunnen
veroorzaken in suikerbiet. Alle drie de soorten
veroorzaken een verminderde opbrengst, maar
alleen F. oxysporum veroorzaakt vergelingssymptomen. Nematoden blijken symptoomontwikkeling door relatief zwak virulente Fusarium-

isolaten te versterken.
Ten slotte presenteerde Cees Waalwijk (Biointeractions and Plant Health, PRI) resultaten van
een samenwerking met vier groepen in China,
gesponsord door KNAW in Nederland en MOST
in China. Dat onderzoek was gericht op het in
kaart brengen van Fusarium-soorten op gerst
en door Fusarium geproduceerde varianten van
mycotoxinen die voorkomen in de verschillende
regio’s in China. Soortidentificatie werd gedaan
met EF1 en ammonia-ligase gensequenties.
Rond de negentienhonderd monosporeculturen
uit gerst met symptomen van Fusarium Head
Blight werden verzameld in het gehele stroomgebied van de Yangtze rivier. Meer dan 90% bleek
te behoren tot F. asiaticum. Mycotoxinevarianten
werden bepaald met PCR-technieken gericht op
verschillen tussen de mycotoxine-genclusters
van producenten van deoxynivalenol (DON of
vomitoxine) én van nivalenol (NIV). Zeer opvallend was dat NIV-producenten voornamelijk
voorkomen in het bovenstroomse gedeelte van
de Yangtze rivier, terwijl DON-producenten
dominant zijn in de benedenstroomse gebieden.
De vrij scherpe grens ligt in het gebied waarin
laagland overgaat in heuvelachtig/bergachtig
gebied. De hypothese is dat DON-producenten
de ‘oudere’ NIV-producenten in het laagland
hebben ‘verdreven’ maar de verspreiding ervan
(tijdelijk?) is verhinderd door geografische barrières.
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