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VOORWOORD
Bacterieziektenveroorzaaktdoor Erwinia spp.vormennogsteedseenbelangrijkprobleembijdepootaardappelteelt.Delaatstetweedecenniaisveel
onderzoeknaardezeziektenverricht.Ditheeftveelkennisenondermeer
eenaantalbruikbaredetectiemethodenopgeleverd.Tochzijnernogsteeds
belangrijke leemteninonzekennis,metnamevoorwatbetreftdeecologie
vandezebacterieziekten.Ookophetterreinvanderoutinematigedetectie
iseenverderevervolmakingvanmethodengewenst.
DitwasaanleidingvoordeWerkgroepOnderzoekKnolziekten-Bacterieziekten
omeenin1989opgesteldenotaoverzowelpraktijkgerelateerde-alsonderzoeksaspectenvanzwartbenigheid enstengelnatrotteherzien.Indezenota
zijnzoveelmogelijkdeprioriteitenvoorhetonderzoeknaardezebacterieziektenaangegeven.
MetdezenotawildewerkgroeprelevantebeleidsorganenvanzowelOverheid
alsbedrijfsleveninformerenoverdestandvanzakenmetbetrekking tothet
onderzoekaan Erwinia spp.Tevenskanditstukalseenleidraaddienenbij
hetstellenvanonderzoeksprioriteiten.

C D . vanLoon
Voorzitter

Inleiding

Zwartbenigheid en stengelnatrot,veroorzaakt door Erwinia spp.behoren tot
debelangrijkste kwaliteitsziekten indeNederlandse pootaardappelteelt.
Dit blijkt uit gegevensvan deNAK over deklassering van pootaardappelen
bij develd- enpartijkeuring.
Ondanksveel onderzoek,hier en elders indewereld, ishet nog steeds niet
gelukt om deze ziektenbeheersbaar temaken.
Indezenotitie,die eenherzieneversie isvan een in 1989 tot stand
gekomen stuk,zal inhetkortworden aangegevenwelke aspectenvan deze
ziektennog omnadere ophelderingvragen.Daarbij zalworden aangeduid in
hoeverre deze aspecten reeds inonderzoek zijnofnogmoetenwordenaangepakt.Verder zalworden aangegeven of deverschillende aspectenmeer fundamenteel (FO)danwel praktijkgericht (PO)onderzoekvragen enwelkeprioriteit eraanmoetworden toegekend.

Ecologie en Epidemiologie

2.1

Besmettingsbronnen

Langzamerhand kennenwe eengroot aantalbesmettingsbronnen (*) voor de
bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot.Hoewel algemeenwordt
aangenomen, dat demeeste besmettingen ineenpartijworden veroorzaakt
doorbacteriën, dieuit depoterkomen,wetenwe echter nog teweinig van
dekwantitatieve betekenisvan deverschillende bronnen.Voor eeneffectieve bestrijding is dezekennis echtervan essentieelbelang.

2.1.1

Herbesmetting

uitgangsmateriaal.

Indit kader past ookhet probleem dat 'schoon'uitgangsmateriaal bij
sommige telerswel enbij anderenietbesmet raakt.Onderzoek indevorm
van een enquête door devoormalige keuringsdienst Noordzeepoldexsvan de
NAKnaar dit fenomeen heeft (slechts)eenbeperkt aantal aanknopingspunten
opgeleverd. Zobleek indenateeltvanuitgangsmateriaalmetveel zware
beschadigingen,meer bacterieziekvoor tekomen dan indievan onbeschadigdepartijen.Hetzelfde goldvoor partijenwaarbij rot inhet uitgangsmateriaalwas gevonden.Verder bleek er een relatie te zijn tussen de potermaat
enhetvoorkomenvanbacterieziekten indenateelt.Hoe groter de potermaat
des tehogerwas het percentage klasseverlagingen.

(*) Volgens "Lijstvan gewasbeschermingskundige termen"Gewasbescherming 16
(december 1985)Supplement nr. 1enABC Biotechnologie 1994,TNO-Biotechnologie,Zeist)
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2.2

2.2.1

Directe besmetting

Rotte

moederknollen

Bacteriënuit rottemoederknollen kunnen zowel dochterknollen als knollen
van gezonde omringende planten besmetten.Er zijnaanwijzingendat er
minder besmettingvan dedochterknollen optreedt naarmate de moederknollen
eerderwegrotten.Waarschijnlijk ishetbeter alsmoederknollen tijdens het
groeiseizoen nietwegrotten,maar indrogen (mummiesworden),waarna zijbij
het oogstenkunnenworden verwijderd.
Het PAGV heeft nagegaan ofhetwegrottenvanmoederknollen kanworden
beïnvloed. Daarbij is gebleken,datmoederknollenvanvroegrijpe rassen als
regel eerderwegrotten dan dievan laterassen.Verder bleken kunstmatig
met pathogèneErwinia bacteriënbesmetteknollen eerderweg terotten dan
gezonde knollen,maarwas er geenverschil intijdstip.vanwegrotten tussen
grote enkleine knollen.De effectenvan fysiologische leeftijd van het
pootgoed envan knolbehandeling tegenRhizoctoniawarenbeperkt.Verder PO
heeft een lageprioriteit.

2.2.2

Zieke planten

in het

veld

Uit besmette poters,maar ook door besmetting tijdens de groeiperiode,
kunnen ziekeplanten inhetveld voorkomen.Vanuit deze besmettingsbronnen
kunnen alsvolgt gezonde plantenwordenbesmet:
Aerosols
Inhet buitenland isaangetoond, datbacteriën zichvanuit aangetasteplantenvia aerosols kunnenverspreiden.Nietbekend is echter overwelke
afstanden ditmogelijk is.IndeNederlandse situatie,met als regel
slechts een zeerbeperkt aantal ziekeplanten per ha, lijkt verspreiding
via aerosols echter slechts een geringe rolte spelen.Inons land is
hieraannog geenonderzoek gedaan.Op ditmoment heeft dit onderzoek een
lage prioriteit (FO i.s.m.PO).
Selectie en sproeisporen
Het isniet ondenkbaar, dat demens tijdens de selectie enbij hetuitvoerenvan bespuitingenmetbestrijdingsmiddelen,met behulpvan rijdendmaterieel,bacteriënvan ziekenaar gezondeplantenkanverspreiden.Het lijkt
echter een ondergeschikte besmettingsbron. Op ditmoment heeft dit onderzoek een lageprioriteit(PO).
Insekten
Aangenomenmagworden,dat insektenErwinia-bacteriën kunnen overbrengen op
gezonde planten.Waarschijnlijk isdeze besmettingsbron echter kwantitatief
vanweinig betekenis.Op ditmoment heeft onderzoek hiernaar (FO)een lage
prioriteit.

2.2.3
Grond/Onkruiden
ITussenwaardplanten
Erzijnaanwijzingendat Erwinia spp.inhetveld,inplantenrestenen
opslagvanplanten,kunnenoverlevenendaardoorgezondpootgoedkunnen
besmetten.Vooralvoordeteeltvanhoogwaardigmateriaalishetvanhet
grootstebelangomderisico'shiervanopverschillendegrondsoortente
kennen.Onkruidenentussenwaardplantenkunnenhierbijeenrolspelen.Zo
isgevonden,datkool(Eca)enookmaïsenwitlof (Ech)waarschijnlijkals
tussenwaardplantkunnenfungerenvoor Erwinia spp.
Thansgebeurthieraanweinigonderzoek.Meeronderzoekisevenwelnoodzakelijkomnategaanofgenoemdegewassenenbepaaldeonkruidenwelaanvaardbaarzijnalsvoorvruchtvoordeteeltvanhoogwaardigpootgoed.Hieraan
wordteenhogeprioriteittoegekend.(POi.s.m.FO)

2.2.4

Water

Uitdeliteratuurisbekend,datErwinia-bacteriëninoppervlaktewater
kunnenvoorkomen.OokinNederlandisdoorIPO-DLOinaardappelteeltgebiedenincidenteel E. atroseptica en E.chrysanthemi
(biovar3)uitslootwater
geïsoleerd.Ditwasoverigenshoofdzakelijkhetgevalaanheteindofnade
groeiperiode.
Daareenbelangrijkdeelvanhetpootaardappelareaaleenofmeerkerenper
seizoenwordtberegendmethoofdzakelijkoppervlaktewaterisnietteminmeer
kennisoverderolvandezepotentiëlebesmettingsbrongewenst.Doorbehalveoppervlaktewaterookdrainwaterteonderzoeken,kanwordennagegaanof
bacteriënviadegrondinhetoppervlaktewater terechtkunnenkomen.Aan
ditonderzoekwordtlageprioriteittoegekend (POi.s.m.FO)
2.2.5
Mest
Viavoeraardappelenkunnenbacteriënindierlijkemestterechtkomen.Uit
onderzoekvanIPO-DLOenPAGVisgebleken,datEcaenEchbijeenmesttemperatuurvan4°Ctenminste4maandeninlevenkunnenblijven.Bijeen
mesttemperatuurvan10-15°Cwarendezebacteriënna2-3maandennauwelijks
meerdetecteerbaar.Daarmestalsregelinhetnajaarvoorafgaandaande
pootgoedteeltwordtuitgereden,lijktditgeenbesmettingsbronvanbetekenis.
2.2.6

Machines en werktuigen bij het poten, loofvernietigen,
oogsten
sorteren.
DelaatstejarenisonderzoekverrichtnaarderolvanmachinesenwerktuigenalsbesmettingsbronvanErwinia-bacteriën.Daarbijisondermeerduidelijkgeworden,datpoot-enrooimachineseenbelangrijkebesmettingsbron
kunnenzijn.Daaromishetschoonmakenvanmachinesvoorzenaareenander

en

perceelgaangewenst.Daarnaastvormenknolbeschadigingeneeninvalspoort
voorinfectie.Ditgeldtmetnamevoorvleeswondenenrooierslag (bruise)
zoalsAmerikaansonderzoekheeftaangetoond.LaboratoriumonderzoekvanIPODLOheeftaangetoond datErwinia-bacteriënookopontveldknoloppervlak
kunnenoverleven.UitveldonderzoekvanIPO-DLOnaarheteffectvangroenrooienopdeverspreidingvanbacterieziektenvaltafteleidendatontvellingengeenbelangrijke invalspoortvoor Erwinia spp.vormen.Geblekenis
dathetrooienintweefasen,datwilzeggenmeteenveldperiodevanenkele
uren,debesmettingbijhetrooienkanverminderen.
Derolvanlenticellenvooreeneventueleinfectievandeknoltijdenshet
rooienisbeperkt.Methetloofklappenkunnenbacteriënwordenverspreid.
Dezekunnenzichinhetgeklapteloofsnelvermeerderen.Metbehulpvan
regenwaterkunnendebacteriënvervolgensdeknollenbereikenendeze
infecteren,(Eca)zoalsuitPAGV-onderzoek isgebleken.
Hetisbekenddattijdenshetsorterenbesmettingvangezondeknollenkan
plaatsvinden,alsrotteknollenineenpartijaanwezigzijn.Dithoudt
overigensin,datbesmettingeninfectieviaoppervlakkigebeschadigingen
(kiembreuk)bijhetsorterenkanplaatsvinden.
Voorlopig isvoldoendegeïnventariseerdwelkebesmettingsbronnenbij
mechanisatievandeteeltoptreden.Verderonderzoek (PO)heeftdanookeen
lageprioriteit.

2.3

Opbouwbacteriepopulatie inknolenplant

2.3.1
Wanneer
infectie(*)
Hetisnogonvoldoendebekendonderwelkeomstandighedeneenbesmettingtot
eeninfectieleidtenwelkefactorenhieropvaninvloedzijn.Temperatuur,
vocht (bewaar-enbodemomstandigheden)endefysiologischetoestandvan
knolenplant (openofgeslotenlenticellen,aanwezigheidvanbeschadigingen)spelenhierbijwaarschijnlijkeenrol.Thansgebeurthieraannog
weinigonderzoek,terwijlonderzoekhiernaareenhogeprioriteitheeft
(FO).

2.4

Factorenvanbelangvoordepopulatieontwikkeling inverbandmet
symptoomexpressie

Aangenomenwordt,dat Erwinia spp.pastotsymptoomexpressie inplanten
knolkomenalsereenzekerminimumaantalbacteriënaanwezigis.Opbasis
vanonderzoekenpraktijkproeven inbinnen-enbuitenland isgeenbesmettingsdrempelaantegevenwaarbenedengeensymptomenmeeroptreden.Een
drempelvan103cfupermllijktvoordepraktijkeenredelijkedrempel.In
Nederland zaleenbesmettinglagerdan105zeldentotsymptomenleiden(Wel

zijnnavacuuminfiltratievan10 cfuEchpermlinCubasymptomengevonden).
Eenvitalebacterieopdejuisteplaatsindeknolenbijdejuisteecologischeconditieskaneenlatentebesmettingtotgevolghebben.Hetis
onvoldoendebekendhoeeninwelkemateverschillendefactorendeopbouw
vaneenbacteriepopulatiebepalenineenknoldiemeteenofenkelebacteriënisbesmet.
Onderzoekhiernaarheeftprioriteit(FO).
Bewaartemperatuur/voorkiemen
Hetisbelangrijkomderoltekennendiedebewaartemperatuur,eventueel
incombinatiemetvoorkiemen,speeltbijdeopbouwvandebacteriepopulatie
indemoederknolendeeventueleinfectievandedaaruitgroeiendeplanten.
Geblekenisdateenwarmebewaringenvoorkiemeneenvervroegingvanhet
optredenvansymptomenkunnengeven.Nietduidelijkisofhierdoorookde
besmettingvandedochterknollentoeneemt.
Voortzettingvanditonderzoekverdienthogeprioriteit (FOi.s.m.PO).
Beregening
Erzijnaanwijzingendatkunstmatigeberegening,behalveviabesmetberegeningswater,depopulatie-opbouwvan Erwinia spp.gunstigkanbeïnvloeden
doorbeschadigingvanplantenenhetdichtslaanvandegrond.Alsgevolg
vanberegenenkanhetaantalplantenmetsymptomenvaneenErwinia-aantastingtoenemen,zoalsPAGV-onderzoekheeftaangetoond.Ditlijktvooralop
tetredenalsberegening leidttotverslempingendaardoorzuurstofarme
omstandighedenindebouwvoor.Daarnaastkanberegeningstengelbreukveroorzaken,waardooreeninfectiepoortvoorErwinia-bacteriënontstaat.
Onderzoekhiernaarheefteenlageprioriteit(PO).
Effectvanselectie
Hetlijktaannemelijkdateenvroegeselectieopbacterieziekeplantenin
pootgoedpercelendepopulatie-ontwikkelingvanErwiniaindepartijkan
afremmen.Lateselectiezoudepopulatie-ontwikkeling kunnenbevorderen,
ookalvanwegebeschadigingalsgevolgvanhetlopendoorhetgewas.Bovendienkunnen,zoisuitPAGV-onderzoekgebleken,danookbuurplantenbesmet
worden.Naderonderzoekheeftprioriteit(PO).
Grondsoort
Opslempgevoeligegrondenlijkteenhogerpercentageplantenbacterieziektensymptomentetonendanopnietslempgevoeligegronden.Ditismetname
hetgevalnaovervloedigeregenval,aldannietincombinatiemetkunstmatigeberegening.

Maat pootgoed
Onderzoek ophet PAGV heeft aangetoond, dat gebruikvan grof pootgoed tot
eenhoger percentage plantenmet symptomen leidt dan fijnpootgoed. Bovendienworden de symptomenbij grof pootgoed eerder zichtbaar.Demet behulp
van ELISAvastgestelde besmettingsgraad vanbeide groepen knollenwas
hierbij gelijk.Het is devraag of ook de dochterknollenvanhet grove
pootgoed in sterkeremate zijnbesmet dan dievanhet fijnepootgoed(PO).
Lage prioriteit!
Snijdenvan pootgoed
Het snijdenvan pootgoed isuit een oogpuntvanverspreiding vanbacterieziekten erg riskant.Zelfs bij het continu ontsmettenvan demessenvan de
snijmachine kannahet passerenvanErwinia-rotteknollenbesmetting optredenvan gezonde knollen. Snijdenvanuitgangsmateriaal voor de pootgoedteeltwordt danookontraden.
Wassenvan pootgoed
Hetwassenvan pootgoed houdt eveneens risico's invoor deverspreiding van
bacterieziekten. Toevoeging van ontsmettingsmiddelen als bijvoorbeeld
calciumhypochlorietkan dit gevaar beperken.Daarbij ishetverdervan het
allergrootste belang dat depootaardappelen nahetwassen grondig worden
gedroogd.
Verder onderzoek (PO)heeft een lage prioriteit

Diagnostiek(*)

Eigenschappen Erwinia

spp.en identificatiemethoden

Regelmatig herhaald onderzoek naar deeigenschappen (m.n.virulentie en
serotype)van de inNederland voorkomende stammenvan Erwinia spp.isvan
groot belangvoor alle inhet overzicht genoemde richtingenvan onderzoek.
Hierbij dientmet name gedacht teworden aanhet opsporenvan Erwinia
carotovora
subsp.carotovora (Ecc)- stammenmet eenverhoogde pathogeniteit(*) envan andere serotypen(*)van Erwinia chrysanthemi
(Ech)en Erwinia carotovora
subsp. atroseptica
(Eca). De antiseramoeten immers alle in
Nederland aanwezige serotypenmeenemen.
Bij NAK/IPO-onderzoekvan een groot aantal stammen zijn tot nu toe in
Nederland van Eca geen andere serotypen gevonden.
Verder dient ookhet screenenvannieuwbeschikbaar gekomen antisera,uit
eigen land ofbuitenland, opmogelijke kruisreacties plaats tevinden.
Hetzelfde geldtvoor primers (*) enprobes (*) bij gebruikmaking vanmoleculair biologischemethoden.Verder isonderzoeknodig omna te gaanof
primers enprobes alle genottypenvan hetpathogeenmeenemen.
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Voorwat betreft identificatievanpathogèneErwinia spp.vormt devetzuuranalyse eengoede en snellemethode (binnen 48uur,invergelijking met 10
- 14dagenbij toepassing van conventionele identificatiemethoden). Inhun
vetzuurpatroon afwijkende stammenvanEch zijnnu ook inde op dePDaanwezige bibliotheek opgenomen. Inverband met de export naarwarme landen,
waar Ech reeds aanwezig kan zijn,zouonderzoek naar derestriction fragment length polymorphisms (RFLP's)noodzakelijk kunnen zijn omhetpathogeen te 'fingerprinten'.Ditmaakt hetmogelijk om deherkomstvan de
ziekteverwekker vast testellen.
Een regelmatige inventarisatie van serotypen (FO)heeft hoge prioriteit;
onderzoek naar RFLP's (FO)heeft een lageprioriteit.

4.

Detectiemethoden(*)

4.1

Productie enkwaliteitsonderzoekvan antisera

Dekwaliteitvan eenbepaald antiserum dient teworden onderzocht inrelatie tot de serologische detectiemethodewaarvoor het bedoeld is.Eenbelangrijk aspect hierbij ishet toetsenvan de specificiteit.Hierbij wordt
vooral onderzoek gedaannaarhet risicovan eenvals-positieve reactiemet
'kruisreagerende'(*)micro-organismenvanuit het aardappelextract. Immunofluorescentiekoloniekleuring (IFC)iseenbelangrijke techniek gebleken
voor het selectief opsporen en isolerenvankruisreageerders.Doorvergelijkend biochemisch onderzoekvankruisreageerders ende doelbacterie kan
de aanwezigheid van typische antigene determinanten(*)voor een bepaald
pathogeen onderzochtworden.Productievanmonoklonale antilichamen(*)
(MAb)tegen deze antigene determinanten zoueenbelangrijke bijdrage kunnen
vormenvoor hetverbeterenvan de specificiteit enreproduceerbaarheid van
serologische toetsen.Dekans datvoor elke doelbacterie een typische
antigene determinant kanworden geselecteerd,waarmeeMAb bovendien voldoend reactief zijn,isvrij klein.Zelfs bij eenpositief resultaat blijft
ereenvrij grotekans bestaan datvroeg of laat toch een kruisreagerend
micro-organismewordt gevonden.
Het onderzoeknaar antiseravoor eenbetrouwbare detectievan Eca enEch
heeft zichgericht op deproductievanmonoclonalen tegen antigene determinantenvan de celwand (Ech)enantigene determinanten op pectinolytische
exo-enzymen (Ech).
Behalve de inIPO-DLOgeproduceerdemonoclonalenworden ook enkele elders
geproduceerdemonoclonalen (Berteau,Frankrijk; DeBoer,Canada;Perombelon, Schotland; Cambra,Spanje)op specificiteit onderzocht.Hetkwaliteitsonderzoek richt zichop stammenvan dehomoloog envan de bekende

kruisreagerendebacteriën.
Voor Eca zijn drieverschillende typen antigene determinantenvan de celwand gevonden.Dekruisreageerders hebben iedermaar een antigene determinant gemeenmet Eca.Voor eenminimale kans op eenvals-positief resultaat
inELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)wordt geadviseerd om simultaan
te toetsenmet tweemonospecifieke antisera gericht tegen tweeverschillende antigene determinantenvan de doelbacteriewaarvoor geen ofweinig
kruisreacties zijn gevonden.De kans datbeide antigene determinanten
gelijktijdig op eenkruisreageerder voorkomen zal statistisch gezienuiterst klein zijn.Dezemethode biedtvoor Eca goedemogelijkheden enwordt
door deNAK oppraktijkschaal uitgetest.
Daarnaast is oriënterend onderzoek gedaan terverificatievan ELISA-positievemonstersmet behulp van SDS-PAGE (SDS-Poly-acride gel electroforese)
en PCR.
Prioriteit(FO).

4.2

Productie enkwaliteitsonderzoekvanprimers(*)en probes(*)

'Geneprobes' lijkenvooral eenbelangrijke rol tekunnen gaan spelenvoor
de identificatievan stammen enhet bevestigenvan resultatenverkregen met
andere toetsen.Deperspectievenvoor toepassing voor routinematig detectieonderzoek zijnnog onduidelijk.
Demet antisera tegenEca enEchkruisreagerende bacteriën blijken inPCR
(Polymerase chainreaction)geenkruisreactie tegevenmet primers tegen
Eca enEch.
Verder onderzoek zalvooral gericht dienen tezijnophet inzetbaar maken
van door derden ontwikkelde primersvoor Eca enEchvoor depraktijk,bv.
inverificatie procedures gekoppeld aanbijvoorbeeld IFC of ELISA.Daarnaast isverder onderzoek naar de inzetbaarheid van 'geneprobes'voor
screeningsdoeleindennoodzakelijk.
Dit onderzoek heeft prioriteit(FO).

4.3

Routinematige detectiemethoden

Voor routinematig onderzoekvan pootaardappelen opbesmetting metbacterieziekten (Erwinia

spp.) inhet kadervan deNAK-keuringworden devolgende

eisen aan dedetectiemethode gesteld:
bruikbaarvoor detectievan alleEca enEch stammen,die de aardappel
alswaardplant inNederland kunnen benutten.
Wanneer ditnietmogelijk blijkt iseen systeem acceptabelwaarbij alle
stammen,die inNederland de aardappel alswaardplant benutten,worden
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gedetecteerd.
Beidevereistenvragenomtoetsingvangroteaantallen (recentgeïsoleerde)isolaten.
eenonderzoeksysteem datdekansophetoptredenvanvals-positieve
reacties (kruisreacties)aantoonbaaruitsluit;eencombinatievantwee
methodieken,diebeideneengeheelanderonderdeelvandebacterie
detecteren.
Iederemethodiekkentvals-positieveenvals-negatieveuitslagen.Een
combinatievantwee,zoverschillendmogelijke,methodiekenkanmet
namedekansopeenvals-positievereactieverminderen.Opgrondvan
dituitgangspunt zoueencombinatievaneenserologischemethode (ELISA)meteenmethodediegebruikmaaktvangeneprobes(DNA-hybridisatie,PCR)debestekeuzezijn.
Echter,omdatmetnamePCRvolgensdehuidigestandvanonderzoeknog
nietinaanmerkingkomt (bedrijfszekerheid,betaalbaarheid)ishet
verstandigomvoorlopignogtestrevennaareencombinatievantwee
serologischetechnieken,gebruikmakendvantwee (monoclonale)antisera
diemeteenandereantigenedeterminantvandebacteriereageren.
Voorlopigblijvendegedachtendanookuitgaannaareenscreeningmet
behulpvanELISA,gevolgddooreentweedeserologischetoetsterbevestigingvandepositiefgevondenknollen,ofnaartweegelijktijdig
uitgevoerdeELISA'sinhetzelfdesap.Eenandereoptieiseenophoping
metdeMalthus,gevolgddoortoetsingvanhetophopingsmediummettwee
verschillendemethodieken.
VerderonderzoeknaardetoepasbaarheidvanDNA-hybrydisatieenPCR
voorverificatieheefteenhogeprioriteit (FOenPO).
eenreproduceerbaaronderzoeksysteemmeteenhogediagnostischegevoeligheideneenhogediagnostischespecificiteit.
Waarmendevoorkeuraangeeftisafhankelijkvandepositiewelkemen,
t.o.v.hettekeurenprodukt,inneemt (producentofontvanger).Datde
NAKeenzohoogmogelijkediagnostischegevoeligheid,binnenbepaalde
grenzen,belangrijkervindtdaneenhogediagnostischespecificiteit
komtomdat:
- hetkwaliteitsziektenengeenquarantaineziektebetreft
- eeninhetlaboratoriumgemistebesmetting,hetvolgendejaar,toch
veelalweertijdensdeveldkeuringkanwordenopgemerkt.
eensysteemgebaseerdopdedetectievanlevendebacteriën.
Eenbelangrijkevraagisinhoeverredefysiologischestaatvanhet
pathogeen (endewijzevanbewaren/behandelenvandeknolvoorafgaande
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aan toetsen) en de interferentievan abiotische- (remstoffen)enbiotische factoren (saprofyten)van invloed zijn op de gevoeligheid van het
onderzoeksysteem.
Onderzoek (FO)hiernaarheeft eenhogeprioriteit.
een gevoeligheid van 103cfuperknol (Perombelon, in lit.)
In depraktijkwordt ditvaakvertaald als 10 cfuperml schilsap.
Eenbelangrijkevraag isof de gevoeligheid vanbestaande (serologische)methodiekenverhoogd kanworden door toepassing van immuno-concentratie of een (strept)avidine-biotine systeem.
Onderzoek (FO)hiernaarheeft eenhoge prioriteit.
een serologische componentvan demethodiekmoet bijvoorkeur gebaseerd
zijn op gebruikvan eenmonoclonaal antiserum (kwaliteit enverkrijgbaarheid inde tijd gewaarborgd).
er dienteen onderbouwde duidelijkheid tebestaan over de trefkans bij
eenbepaalde monstergrootte.
toetsing dientuit temonden ineen semi-quantitatieve uitspraak ten
aanzienvanhet onderzochte monster (hoeveelknollenvanhet onderzochtemonster zijn besmet?).
er dient,tenbehoevevan eenbeoordeling vanhet onderzoeksysteem, een
validatiemethode aanwezig tezijn.
uitslagenmoeten,steekproefsgewijs,gecontroleerd kunnenworden met
behulp vanbijvoorbeeld uitplaten/IFCplusvetzuur-analyse,IFC-PCRof
IMI-WB (Immunomagnetischeconcentratie gevolgd doorWestern blotting)
het onderzoeksysteem dient aan devolgende eisen tevoldoen:
- routinematig toepasbaar op grote aantallenmonsters;
- uitvoerbaar binnen een routine-laboratorium;
- betaalbaar.
Denu op routineschaal gebruikte ELISA isuiterst geschiktvoorhetverwerkenvan grote aantallenmonsters.De relatievan de toetsuitslagen met
symptomen inhetveld nauitpoten is ineenaantal gevallenniet duidelijk.
Dit heeft enerzijds temakenmet hetniet tot expressie komenvan het
ziektebeeld inbesmetmateriaal enhet feit datmomenteel alleenwordt getoetst opEca enniet op Ech.Inhetveld is geenbetrouwbaar onderscheid
tussen Eca enEch symptomenmogelijk.Anderzijds kunnen ookbeperkingen in
de toetsmogelijkheid hieraan debet zijn,waardoormogelijk vals-negatieve
ELISA-uitslagenkunnenvóórkomen.
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Eenvals-positieve ELISA uitslagwordtmogelijkveroorzaakt door:
de sterke invloed vanklimaat,weer en teeltcondities op demate van
symptoomexpressie (symptoomloze infectie,dus schijnbaar vals positieve
reactie);
eenvals-positieve reactiemet eenkruisreagerend micro-organisme in
het aardappelextract;
het percentage vitale cellenkanop hetmomentvan poten sterkafgenomen zijn (zelfs nul)doordat na contaminatie Eca ofEch zichniet in
een geschikte nichevan deknolkanvestigen.ELISA toont echter zowel
levende als dode cellenaan.
kruiscontaminatie bijverwerking.
Eenvals-negatieve ELISA uitslagwordtmogelijkveroorzaakt door:
De betrekkelijk geringe gevoeligheid vanELISA (ca 106cellenperm l ) .
Bij besmettingenmet eennog relatief groot aantalvitale bacteriën op
hetmomentvanpoten (gunstigeniches)en/of gunstige milieuomstandighedenvoor uitbreiding vanhet pathogeen kunnen toch symptomenoptreden.
hetvoorkomenvan serotypen dienietmet hethomologe antiserum reageren (deaanwezigheid hiervan is inNederland voor Eca enEch (nog)niet
aangetoond,maarwelvanuit hetbuitenland bekend).
het feit datnietwordt onderzocht op Ech ofEcc (hetkannietworden
uitgesloten datbepaalde Ecc stammenpathogeen zijn).
monstername,monstergrootte enmonsterinteractie.
Teneinde ELISA en andere serologische detectiemethodennaarwaarde te
kunnen schatten enbeter inzetbaarvoor depraktijk temaken,ishet noodzakelijkvergelijkend onderzoek te doenmetmethodenwaarmee het pathogeen
geïsoleerd en 100%betrouwbaar geïdentificeerd kanworden.Eenbetrouwbaarder toetsresultaat kanwordenverwachtmet behulpvan screeningvan het
materiaalmet eenvoldoende gevoelige serologische routinetoets,gevolgd
doorbevestiging van de serologisch positievemonstervia speciale isolatie
en identificatie.
Een apart probleemvormt demonstergrootte bij het knol-onderzoek.
Momenteel hanteert deNAK een systeemwaarbij van alle S-waardige stammen
(handelswaardig als S ) ,enallepartijenvan de (handels-)klasse SE,24
knollenworden onderzocht.Wordt eenbepaalde besmetting aangetroffen dan
worden opnieuw 72knollen onderzocht,waarbij (per 24knollen)de zelfde
normwordt gehanteerd.
De tekiezenmonstergroottewordtbepaald door dekeuzevanhet percentage
besmette knollen datmenmet eenbepaalde betrouwbaarheid wilkunnendetecteren.Verder speelt eenrolofmen eenmethodiek hanteert die alleen
levendebacteriën detecteert of ookversmeringmet dodebacteriën.Inhet
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laatstegevalzalmeneenkleinermonsterkunnenkiezen.Entotslotiser
heteconomischeaspect.
DoordeNAKwordtonderzoekuitgevoerdnaardeoptimalemonstergrootte
behorendebijeenbepaaldetoetsmethodiek.
Nieuwedetectiemethoden
Nieuwemethodenomkweekbare EcaofEchcellenaantetonen,gebaseerdop
verrijkinginselectievemedia,zijninontwikkeling (geleidbaarheidsmetingenmetbehulpvanMalthus,pectaatlyasedetectie).Onderzoeknaarde
optimaliseringenevaluatievandezemethodenlooptnog.
IFCincombinatiemetisolatie/identificatieofmetPCRblijktgoedeperspectieventebiedenvoorbetrouwbareverificatievanhetmonster.Voor
bevestigingvanELISAisimmunomagnetischeconcentratievan'oplosbaar'
antigeengevolgd doorWesternblotting (IMI-WB)bruikbaar.
Onderzoek (FO)naaropdepraktijkafgestemdeoptimaleproceduresisnodig
enheeftprioriteit.
Depraktijkheeftaangegevenbehoeftetehebbenaaneensnelleidentificatiemethodedieinhetveldeen (voorlopige)uitspraakkandoenoverde
aanwezigheidvanErwiniaspp.Geletopervaringenmettestkitsendestand
vanzakenbetreffendebeschikbaretechnologiewordtdeslagingskansvoor
eendergelijhkemethodegeringgeacht.
Onderzoek (FO)heeftdaaromlageprioriteit.

Veredelingopresistentie

Veredelingop (partiële)resistentietegenErwinia-bacterieziekten lijktin
principemogelijk,daarerverschilleninvatbaarheid tussenrassenzijn
geconstateerd.ZoisereeninteressantepartieleresistentietegenErwinia
gevondeninondermeerS.brevidens.Vooreeneffectieveresistentiemoet
zoweldeknolalsdestengelresistentzijn.Eennoodzakelijkhulpmiddel
bijdeveredeling iseendeugdelijketoetsmethode.Hoewelertalrijke
toetsmethodeninomloopzijn,isdebruikbaarheidhiervaninhetalgemeen
beperkt.RecentonderzoekopCPRO-DLOheeftweliswaartotenkelepractisch
bruikbaremethodengeleid,maardezevergeneenzodanigtijdsbeslagdatze
nietineenvroegstadiumvandeveredelingalsselectiemiddelkunnen
wordengebruikt.Verderonderzoek (FO)isdaaromnodigenheeftprioriteit.
Enkeleaardappelkweekbedrijvenwerkenaandeontwikkelingvan (partieel)
resistenterassen.
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Preventieenbestrijdingvanbacterieziekten

6.1 Preventie
Doorhetontbrekenvanmogelijkhedenvoorbestrijdingvanbacterieziekten
inhetvelddienthetaccentteliggenophetontwikkelenvanstrategieën
voor:1.hetverkrijgenvanzoschoonmogelijkuitgangsmateriaal (zie
detectie)en2.bedrijfshygiëne.

6.1.1
Schoon
uitgangsmateriaal
Voorhetverkrijgenvanzoschoonmogelijkuitgangsmateriaalzijnbetrouwbaredetectiemethodenessentieel.Hiermeemoetindeeersteplaatshet
basispootgoed (stammen,SenSE)wordengetoetst.Eenanderemethodeomde
matevanbesmettingvanzowelbasis-alsgebruikspootgoed tebeperkenis
wellichthetverkortenvandevermeerderingscyclusmetbehulpvansnelle
vermeerderingstechnieken.Gebruikvanin-vitroplantjesenmini-knollen
lijkenhiervoorhetmeestinaanmerkingtekomen.Hiermeekanmenin4-5
jaargebruikspootgoedproducerentegenca8a9jaarbijdetraditionele
vermeerdering opbasisvanstammen.Indepraktijkistotnutoeechternog
nietgeblekendatsnellevermeerderingvanpootgoeddeErwinia-situatie
verbetert.
6.1.2

Bedrij fshygi

'éne

Bedrijfshygiënevormtdebasisvaneengoedepreventievebestrijding.Voor
watbetrefthetpootgoed zijnhandelingenalshetvoorhetpotenverwijderenvanrotteknollenenhetvermijdenvankiembreukbijzonderbelangrijk.
Werktuigendietijdenshetgroeiseizoeninaanrakingkomenmetpootaardappelplanten,zoalsbijvoorbeeld looftrekkersdienenschoonophetveldte
komen.Hetverwijderenvanmoederknollen-zomogelijkalopderooimachine
-enhetbeperkenvanbeschadigingtijdensdeoogstkunneneenbelangrijke
bijdrageleverenaaneenpreventievebestrijding.Ooksorteerapparatuur,in
hetbijzonderdezeven,moetenzomogelijkwordengereinigd alvorenseen
volgendepartijwordtgesorteerd.Eengoedebedrijfshygiëneisverder
vereistbijhandelingenalssnijdenenwassenvanpootaadappelen. (Zieook
debrochure 'Bedrijfshygiëne:basisvooreengezondepootaardappelteelt').

6.2

Bestrijding

6.2.1
Warmwaterontsmetting
van pootgoed
Warmwaterbehandelingvanpootgoed lijktbijdegeringebesmettingsniveaus
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inNederlandnietzinvol.
6.2.2
Chemische
ontsmetting
Onderzoeknaarbactericiden (anderedanantibiotica)omverspreidingvan
dezepathogenenvanbesmetteknollennaargezondpootgoedtevoorkomen,
bijvoorbeeldbijwassenvanhetpootgoed,heeftaangetoonddatergeen100%
werkzamemiddelenbeschikbaarzijn.Welkunnenstoffenalscalciumhypochloriet,chloordioxideenperazijnzuurdeknolinfectiemet Erwinia spp.metca
50%reduceren.
Bijnoglopendonderzoek,waarbijwordtnagewassenmeteen1%calciumhypochlorietoplossingbleekditmiddelhetoptredenvanErwinia-rotteknollen
met80%tebeperken.
Daarhetwassenvanpootaardappelendekomendejarenzaltoenemenblijft
aandachtvooreffectieveontsmettingsmiddelen gewenst.Verderonderzoekis
echterpaszinvolalserbruikbaarlijkendeontsmettingsmiddelenworden
aangeboden. (PO-prioriteit).
6.2.3
Biologische
bestrijding
Bacterisatievanpootgoedmetantagonistischebacteriën(onderandersiderofoorproducerendefluorescerendePseudomonassoorten)hebbentotnutoe
wisselenderesultatenopgeleverd.Hetnuttigeffectdathierdoorontstaat
lijkt,afhankelijkvandeomgevingsfactoren,maarvanbetrekkelijkkorte
duurtezijn.
InSchotlandwordtonderzoekgedaannaardemogelijkhedengenetischgemanipuleerdeniet-pathogene Erwinia spp.tegebruikenomdoorcompetitieeen
verlagingvandevoorhetpathogeenbeschikbarenichesteverkrijgen.Het
nuttigeffectvandezeantagonistenzalsterkafhangenvandemogelijkheid
zichvoldoendelangactiefinhetmilieuinstandtehouden.Deaanwezigheidvaneengeschiktsubstraatspeelthierbijeenbelangrijkerol.Absolutebestrijdingkanhierbijnietwordenverwacht,maareenverhogingvanhet
ziektewerendkaraktervanpootgoedengrondkaneeninteressanteoptiezijn
omdebacterielangerbenedeneenbepaaldedrempeltehouden.
Onderzoeknaarmogelijkhedenom Erwinia spp.tebestrijdenmetantagonisten
(schimmels,bacteriën)incombinatiemetgroenrooienenweeronderdekken
vindtthansplaatsopIPO-DLO.Effectieveantagonistenzoudenwellichtook
bijhetpotenenbijhetinschurenvaneenopdegebruikelijkewijzegeoogstproduktkunnenwordentoegepastom(poot)aardappeleningevalvan
knolbescadiging tegeneenErwinia-besmetting tebeschermen.
BijIPO-DLOwordtverderonderzoekgedaannaardemogelijkheid omhet
ziektewerendevermogenvangrondteverhogendoormetantagonistenverrijktemestaandebouwvoortoetedienen.Hierbijkunnendeantagonisten,met
eenvoorhengeschiktsubstraat,efficiëntdoordebouwvoorverdeeldworden.Vanuitdezevoedselrijkenicheskanovereenveellangereperiode
antagonistischeactiviteitverwachtworden,bijvoorbeeld omdeinfectiedruk

16

vanuit rottemoederknollen tebeperken envoor het initiërenvan eenbeschermendemicroflora opknol- enworteloppervlak.De eerste resultatenmet
antagonisten tegenRhizoctonia inmestkorrels lijkenveelbelovend. Er is
nog geen onderzoek gedaanmet antagonisten tegenbacteriën.
In 1995 isop IPO-DLOonderzoek gestart naar demogelijkheid omvoortplantingsmateriaal (zaden,knollen,stekken)te inoculerenmet zich inde plant
vestigende antagonisten tegenpathogenen.Hierbijwordt ook aandachtbesteed aan directe groeistimulatie van deplant.Deze zogenaamde endofyten
zijnmogelijk tijdens dehele groeifasevan deplant actief.
Onderzoek (FO enPO)naar demogelijkhedenvanbehandeling vanpootgoed met
antagonistenverdient eenhogeprioriteit.

6.2.4

Selectie

Hetverwijderenvan ziekeplanten,inclusief moeder- endochterknollen,kan
- zolang het gewasniet gesloten is -verspreiding tegengaan.Het grootste
risico,de infectievan dochterknollenvanuit rottemoederknollen van
symptoomloos geïnfecteerde planten,wordt hiermee nietweggenomen.
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Samenvattingvandeonderzoeksbehoefteophetterreinvandebestrij•
dingvanbacterieziekten

Hierondervolgteenoverzichtvanaandachtsvelden,waarvannogonvoldoende
kennisbeschikbaar is.
Onderwerp

FOof Hoge
Lage
PO
Prior.Prior.Prior

Hettijdstipvanwegrottenvanmoederknollen
Verspreidingbacterieziektenviaaerosols
Verspeidingviaselectieensproeisporen
Verspreidingbacterieziektenviainsecten
Roltussenwaardplantenalsbesmettingsbron
Rolberegeningswater alsbesmettingsbron
Rolmachinesenwerktuigenalsbesmettingsbron
Factorenenomstandighedennodigvoorinfectie
Factorendiepopulatie-opbouwbepalen
Effectbewaarterap./voorkiemenoppopul.ontw.
Effectberegening
Effectselectiebact.ziekepi.oppopul.ontw.
Effectpotermaatopbesmetting dochterknollen
Effectwassenvanpootgoed
Regelmatigeinventarisatievanserotypen
OnderzoeknaarRFLP's
OnderzoeknaarvirulentestammenEcc.
Onderzoekinzetbaarheid 'geneprobes'
Onderzoektoepasbaarheid DNA-hybridisatie/PCR
Effect fysiologischestaatpathogeenop
gevoeligheid onderzoeksysteem
Onderzoekterverhogingvangevoeligheidvan
bestaandeserologischetechnieken
Onderzoeknaaroppraktijkafgestemdeoptimale
proceduresbijcombin.vandetectiemethoden
Ontwikkelingvaneenveldidentificatiemethode
Ontwikkelingvanvoordeveredeling
bruikbaretoetsmethoden
Onderzoeknaarchemischeontsmettingtegen
bacterieziekten
Toepassingantagonistenbijbestrijding

PO
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Bijlage 1.

Verklaringvangebruikte termen**

Antigeen:

Antigene determinant:

Antilichaam:

Besmetten:

Detectie:
Diagnostiek:

Infecteren:

Kruisreactie:
Pathogeen:

Pathogenese:

Pathogeniteiti
Primer:

Probe:

Serotype:
Virulentie:

lichaamsvreemde stof,meestal eiwit ofpolysaccharide, die eenmaal terechtgekomen inde bloedbaan
van een gewerveld dier,daarin eiwitten (antilichamen)doet ontstaan,diemet de lichaamsvreemde
stof specifiek reageren.
moleculaire structuurmet antigenewerking aanhet
oppervlakvanvoor eenmeestal gewerveld dierlichaamsvreemde stof.
eiwit gevormd na infectievan een gewerveld dier
ofna inspuiting ervanmet antigeen en specifiek
reagerend met het antigeen.
het alofniet opzettelijk in aanraking brengen of
"verontreinigen"vanplanten,grond, ruimten,kleding, gereedschap en dergelijkemet een parasiet
(meestal ziekteverwekkend organisme ofvirus)of
ander schadelijk agens enhet hiermee overbrengen
van eenparasiet.
opsporing van eenbekende ziekteverwekker ofparasiet.
herkenning van ziekten enbeschadigingen aan de
handvan devoorgeschiedenis envan dekarakteristieke symptomen en zoveelmogelijk op grondvan de
veroorzaker of oorzaak.
het op of indewaard belandenvan een pathogeen
endaar tot enigerleiparasitaire activiteit overgaand.
reactie tussenverwante,maar niet identieke stoffen.
1. (zn.)Ziekteverwekker; Organisme ofvirus dat
instaat is ziekte teverwekken; 2. (bn.)Ziekteverwekkend; in staat ziekte teverwekken.
de opeenvolging vanprocessen die leiden tot ziekte,vanaf het eerste contact tussen ziekteverwekker enwaard endevolledige ontwikkeling van het
ziektebeeld (syndroom).
algeheel ziekteverwekkend (ziekmakend) vermogen
vanbiotische of abiotische factor,
kort stukDNA ofRNA fungerend als aangrijpingspuntvoor het enzymDNA-polymerasebij de start
van de synthesevan een deoxynucleotide streng,
klein fragment gemerkt DNA ofRNA datkan binden
aan fragmentenvan doel-DNA of -RNAmet complementaire sequenties.
binnen de soort een groepwaarvan de individuen
serologisch identiek zijn.
vermogenvan eenpathogeen om ziekteverschijnselen
te doenontstaan.

**Volgens "Lijstvan gewasbeschermingskundige termen"Gewasbescherming 16
(december 1985)Supplement nr. 1enABC Biotechnologie 1994,TNO-Biotechnologie,Zeist
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