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Snelle toetsen op Erwinia ge ven steeds beter zicht
op aantasting
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Om rot en snot in bloembollen als gevolg van Erwinia goed te kunnen aantonen, zijn diverse toetsen ontwikkeld. Op verschillende
fronten is PPO in samenwerking met PRI bezig om snelle en
betrouwbare methoden te ontwikkelen. Een lastige klus, te meer
omdat sommige toetsen wel goed in het laboratorium werken, maar
niet altijd opgeschaald kunnen worden voor het toetsen van veel
monsters in de praktijk.
Erwiniabacteriën zorgen in toenemende
mate voor problemen in verschillende
bolgewassen, vooral hyacint, iris en
Zantedeschia. Dit betreft met name
Erwinia chrysanthemi, een soort die
ook in toenemende mate de laatste
jaren in aardappel voor problemen
zorgt. Ook Erwinia carotovora zorgt
voor problemen, vooral in Zantedeschia. Erwinia carotovora subsp. atroseptica ten slotte wordt maar sporadisch in bloembollen aangetroffen.
Kenmerken voor een ideale toets zijn
dat hij grote hoeveelheden bollen of
planten aan kan en gevoelig genoeg is
om ook zeer lage aantallen bacteriën te
meten. Bovendien is het mogelijk om
binnen een of twee dagen uitsluitsel te
geven. Het is vooral van belang om uitgangsmateriaal, bijvoorbeeld werkbollen
voor het hollen van hyacint, partijen in
het veld en partijen voor de export te
controleren.

EERST VERMEERDEREN
Toetsen zijn vaak te weinig gevoelig
voor het aantonen van lage aantallen
bacteriën (minder dan 10.000 microben). In de eerste stap van de toets
worden daarom de bacteriën eerst vermeerderd tijdens een voorkweek. Het te
testen materiaal (bijvoorbeeld een deel
van een hyacintenbol) wordt in een speciaal groeimedium bij 28°C (optimum
groeitemperatuur) voor Erwinia gezet,
waar Erwinia goed in gedijt.
In een dag kunnen de aantallen Erwinia
wel een miljoen keer toenemen; meer

dan genoeg om deze te kunnen toetsen.
Dit kan zijn een serologische toets, een
DNA-toets, maar ook een kweekplaat
met pectine, waarop Erwinia goed herkenbare putjes maakt.
Een toets die vooral op hyacintenbollen
in de bewaring kan worden toegepast,
is de zogenaamde stuitertoets. Hierbij
laat men van een vaste hoogte bollen in
een gaasbak vallen. Bekend is, dat bollen sneller gaan rotten na sorteren en
andere handelingen waarbij bolrokken
gekneusd worden en Erwinia-bacterien
zich gaan vermeerderen. Deze stuitertoets, in combinatie met kweek op een
speciale voedingsbodem en DNA-toetsen, geeft de mogelijkheid om te bepalen in hoeverre partijen bollen besmet
zijn met Erwinia.

BOLBESCHADIGING
Multiple Imaging Plant Stress is een
door PRI ontwikkelde methode om via
het meten van veranderde reactie in de
bol of er stress aanwezig is. Stress kan
bijvoorbeeld ontstaan doordat de plant
een ziekte onder de ”leden” heeft. Het
idee was, dat Erwinia-infecties ook veranderingen in reactie van de bol te zien
zouden geven. Bollen zouden dan eenvoudig op een lopende band via een
meetopstelling gecontroleerd kunnen
worden op Erwinia-aantastingen. Na
een aantal experimenten bleek dat ook
erg lichte beschadigingen van de bollen,
zonder dat er Erwinia aanwezig was, al
stressreacties te zien gaven. Deze techniek is daarom nu nog niet geschikt.

SNELLE SEROLOGIE
Verder werd een snelle serologische
toets ontwikkeld voor Erwinia chrysanthemi en Erwinia carotovora subsp.
atroseptica in bolextracten. In deze
eenvoudig uit te voeren toets, gebaseerd op de Luminextechniek, is het
mogelijk binnen een uur over een uitslag te beschikken (zie kader).
Hyacintenbollen met en zonder symptomen werden onderzocht met de
Luminextechniek. Alle bollen hadden
de stuitertoets ondergaan om eventuele
Erwinia-infectie te stimuleren. De bollen werden gehalveerd en daarna
getoetst. Van 20 bollen zonder symptomen waren er zes positief, waarvan in
vier bollen de bacterie maar in één van
de helften voorkwam. Deze resultaten
geven aan dat er lichte Erwinia-infecties zonder zichtbare symptomen in
bollen aanwezig kunnen zijn (Fig.1).
De bacterie is niet altijd verspreid over
de hele bol. Van de geteste bollen met
symptomen was ongeveer de helft
besmet. Hierin kwam de besmetting in
de hele bol voor. Het is mogelijk dat er
in de overige bollen andere Erwiniasoorten aanwezig waren. Op Erwinia
carotovora subsp. carotovora kan met
deze methode niet getoetst worden
omdat hier geen antiserum tegen
bestaat. Met DNA-toetsen is dit wel
mogelijk.

BOOSDOENER
Momenteel zijn drie soorten Erwinia
bekend in bolgewassen. Toch komen er

monsters binnen, waarvan vermoed
wordt dat deze aangetast zijn door
Erwinia, maar die niet zichtbaar kunnen worden gemaakt met de beschikbare toetsen. Mogelijk zijn dit andere
typen van Erwinia of andere ziekteverwekkers die rot veroorzaken. Het is duidelijk dat vooral de groep Erwinia carotovora subsp. carotovora erg divers is.
Daarbij komt dat er verschillende types
Erwinia chrysanthemi voorkomen die
mogelijk verschillen in agressiviteit.
DNA-toetsen tonen de ware Erwiniasoort aan. Ook de hoeveelheid Erwinia
is aan te tonen. Dit is weer belangrijk
voor de bepaling van schadedrempels.
Daarnaast is voor Erwinia carotovora
subsp. carotovora (Ecc) geen serologische toets voorhanden omdat deze
Erwiniasoort in veel verschillende vormen voorkomt. Inmiddels is het mogelijk om deze Erwiniasoort te identificeren via streepjescodes en zelfs te onderscheiden van andere isolaten (Fig. 2).

Sommige isolaten van Ecc kunnen
agressiever zijn dan anderen; er zijn
verschillende types van Erwinia chrysanthemi die mogelijk verschillen in
agressiviteit. DNA-typering van isolaten schept mogelijkheden voor de ontwikkeling van een toets die agressieve
isolaten kan identificeren. DNA- en
serologische toetsen die op dit moment toegepast worden dekken niet
alle Erwiniasoorten of sommige toetsen detecteren meer vormen.
In Nederland wordt bijvoorbeeld op
dit moment maar voor een enkel serotype van Erwinia chrysanthemi
getoetst. Andere typen zijn in aardappel nog niet waargenomen. Voor de
bollen is dit nog de vraag; dit wordt
momenteel uitgezocht. Om te zien of
nieuwe soorten de kop opsteken of om
bestaande soorten in kaart te brengen
kan vanuit de voorkweek Erwinia getypeerd worden door middel van DNA
vingerafdrukken (Fig. 2).

HET VERVOLG
De gegevens uit de DNA- en serologische toetsen vormen weer de basis voor
de ontwikkeling van nieuwe toetsen
afgestemd op de praktijksituatie. Voor
2006 staat op het programma om werkbollen, die gebruikt worden voor de vermeerdering van hyacint (holbollen) specifiek te toetsen op latent aanwezige
Erwinia’s (Erwinia chrysanthemi en
Erwinia carotovora). Voor grootschalige
toetsing wordt gekeken naar een zo efficiënt mogelijke toetsopzet. We denken
aan het combineren van het sneller specifiek kweken van Erwinia uit monsters
in combinatie met de eenvoudige stuitertoets, die snel laat zien of er Erwinia
in deze bollen zit. Er zal nog meer gelet
worden bij analyse van monsters op de
aanwezigheid van andere, rotveroorzakende organismen.
Het onderzoek wordt gefinancierd door het
Productschap Tuinbouw.

SUPERSNEL ZICHT OP EEN AANTASTING
Een nieuwe techniek is Luminex detectie. Hierbij worden kleine bolletjes gecoat met antiserum (1), gericht tegen bijvoorbeeld
Erwinia chrysanthemi of Erwinia carotovora subsp. atroseptica. Deze worden aan ruw plantensap van hyacint toegevoegd.
Erwinia (2) wordt gevangen met de met anti-Erwinia gecoate bolletjes, waarna antiserum met een lichtgevend stofje, gericht
tegen Erwinia wordt bijgevoegd (3). Wanneer er Erwinia’s op de bolletjes gevangen zitten, krijgen deze op deze manier een
lichtgevend jasje van fluorescerende antilichamen (4). Door middel van een laserstraal (5 en 6) worden de bolletjes zichtbaar
gemaakt. Vervolgens wordt de hoeveelheid vastgesteld. Met deze methode is het mogelijk om in een uur een groot aantal monsters te analyseren. Meestal hoeft het plantensap niet te worden gezuiverd. Er kan gelijktijdig op beide Erwinia’s worden
getoetst en de detectie is in één uur klaar.
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Fig. 2. Streepjescodes van 36 isolaten van Erwinia carotovora subsp.
carotovora (Ecc). Deze afbeelding laat zien dat deze verschillen in bandenpatronen en er dus genetisch verschillen zijn tussen verschillende Ecc isolaten!
Fig. 1. Een schema van een Luminex-systeem. Een bolletje (rood) met
Erwinia wordt via een laserstraal gemeten.
(Bron: PRI Wageningen)
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