STRIGOLACTON:
JONG PLANTENHORMOON MET TOEKOMST!
In het kader van het VLAIO LA-traject ‘Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in
de sierteelt ter bevordering van de kwaliteit’, werken we met ILVO, PCS en UGent samen om
verschillende kwaliteitsaspecten van sierteeltproducten te verbeteren. Eén van deze aspecten is
vertakking en daarbij spelen de gekende hormonen auxine en cytokinine een belangrijke rol. Een
minder bekende speler in dit proces is het recent ontdekte plantenhormoon strigolacton.
Robrecht Dierck, ILVO
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Wat zijn strigolactonen?
Strigolactonen zijn een verzameling van organische verbindingen die, zoals andere plantenhormonen, aangemaakt worden
in een plant of synthetisch geproduceerd kunnen worden. Ze
werden voor het eerst ontdekt in de uitscheidingen van wortels bij planten die geteisterd worden door de parasitaire plant
Striga. Kenmerkend ook voor deze stoffen is de chemische
opbouw met een basisskelet dat 2 lactonringen bevat, vandaar
de naam strigolactonen.
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Zo reguleren ze de symbiose
mbiose met mycorrhiza (wortelschimmels), spelen ze een rol bij nutriëntenopname en de nodulatie
van legumineuze planten en zijn ze betrokken bij de wortelarchitectuur, secundaire groei en de uitgroei van zijscheuten.
Daardoor worden strigolactonen nu erkend als een nieuwe
klasse van plantenhormonen.
Mogelijke toepassingen
Een groot deel van het onderzoek naar toepassingen van
strigolactonen, is toegespitst op het bestrijden van de Striga-plaag in graangewassen. Daarbij wordt er gekeken naar
het toedienen van synthetische strigolactonen, zoals GR24,
om Striga vroegtijdig te laten kiemen en te vernietigen voor
het gewenste gewas gezaaid wordt. Ook een toepassing als
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p
passin
vverhinderen. Anderzijds kan mutatie, veredeling of genetische
ver
modi catie de strigolactonaanmaak of signalisatie veranderen
en zo meer of minder vertakking veroorzaken. In aardappel
wordt strigolacton bijvoorbeeld bestudeerd met het oog op het
voorkomen van uitlopers. Er zijn ook bepaalde stoffen die de
biosynthese van strigolacton verhinderen en zo de uitgroei van
zijknoppen bevorderen. Dit werd aangetoond voor bepaalde
fungiciden op basis van triazolderivaten (bv. tebuconazole in
Rosacur®), of afgeleide stoffen zoals TIS108.
Proeven met chrysant
In het onderzoek naar vertakking bij chrysant zijn er op het
ILVO reeds enkele testen uitgevoerd met het synthetische
strigolacton GR24, met enkele triazolderivate fungiciden en
met TIS108. Bij deze experimenten werden stengelstukjes
met 2 zijknoppen tussen 2 agarplaatjes geplaatst. De uitgroei
van de zijknoppen werd vervolgens gemeten over een periode
van 5 dagen.
Behandeling met het synthetisch strigolacton GR24 verhinderde knopuitgroei maar deze inhibitie was minder sterk dan bij
de behandeling met het auxine IAA ( guur A). Behandelingen
met TIS108 remden de knopuitgroei niet ( guur B). anneer
TIS108 samen met IAA werd toegediend, nam de inhibitie door
IAA af naarmate de concentratie van TIS108 hoger was
( guur ). Ook de verhindering van knopuitgroei door GR24
werd tegengewerkt door een TIS108 behandeling ( guur D).
Verder induceerden behandelingen met de triazolafgeleide
fungiciden imazalil (5μM) en difeneconazole (5μM en 10μM)
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langere zijscheuten in vergelijking met de controlebehandeling ( guren E, ).
Deze proefjes tonen aan voor chrysant dat synthetisch strigolacton de knopuitgroei kan verhinderen en dat bepaalde
triazolderivaten een bevorderende werking op de knopuitgroei
kunnen hebben. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze
effecten ook op bewortelde stekken en volgroeide planten van
toepassing zijn en of een eventueel gebruik als plantengroeiregulator mogelijk is. Q
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Dit onderzoek kadert in het VLAIO LA-traject ‘Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter
bevordering van de plantkwaliteit’, een samenwerking binnen de
Technopool Sierteelt tussen het ILVO, PCS en UGent.
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PROGRAMMA
• Wat gebeurt
gebeu er tijdens bewaring/transport met de
stekkwaliteit?
stekkwaliteit
Annelies
Christiaens, PCS
nne
• Afharding
van weefselteeltplanten:
har
kan het anders?
Emmy Dhooghe, ILVO
E
• Beworteling van stekken onder LED
Annelies Christiaens, PCS
• Sturen van vertakking door middel van
plantengroeiregulatoren en LED’s
Robrecht Dierck, ILVO
• In welke mate kunnen LED’s pigmentatie
bevorderen?
Ellen De Keyser, ILVO

Het onderzoeksluik van het project ‘Kennisgedreven sturing van plantfysiologintfysio
it’ loopt op zijn
sche processen in de sierteelt ter bevordering van de plantkwaliteit’
vatting van die
einde. Als afsluiter nodigen we je uit voor een beknopte samenvatting
n in de pra
projectresultaten die toepassingsmogelijkheden bieden
praktijk.
Van harte welkom!

Deze workshop kadert in het LA-traject ‘Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen
proces
in
de sierteelt ter bevordering van de plantkwaliteit’.

Technopool Sierteelt is een samenwerking tussen Universiteit Gent,
ent, Hogeschool GEnt, ILV
ILVO en PCS
en wordt ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen

Met steun van:

De avond wordt afgesloten met praktische
demonstraties. Nadien kan je bij een drankje napraten
met de onderzoekers en hen al je vragen stellen.

1LHXZHʖVFDOH
wetgeving omtrent
NZHNHUVUHFKW
RSNRPVW

Door:
Philippe de Jong
(ALTIUS)
Nico Demeyere
(Tiberghien)

Waar?

ILVO
Caritasstraat 39
9090 Melle

Wanneer?

Maandag 17 oktober 2016
18.30 u tot 20.00 u

Naar analogie met de octrooiaftrek is er een nieuwe scale
wetgeving over de aftrek van kwekersrecht in de maak.
Philippe de Jong (ALTIUS) en Nico Demeyere (Tiberghien)
zullen deze evoluties zowel kwekersrechtelijk en scaalrechtelijk komen toelichten.
Daarna zal de recente stand van zaken omtrent het Nagoya
Protocol kort besproken worden (en dan vooral de richtlijnen van de Europese Commissie).
Iedereen welkom. Tot dan!
Met steun van:

Deze workshop kadert in het LA-traject ‘Compacte sierplanten zonder groeiremmers’.
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Deelname is gratis
maar inschrijven is verplicht vóór
14 oktober 2016 via
Emmy.Dhooghe@ilvo.vlaanderen.be
of 09/272.28.61
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