Phytophthora het leven zuur maken

Door slimmer te spuiten kunnen aardappeltelers 75 procent minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Sinds rond 1850 is begonnen met het
inkruisen van resistentiegenen van een
wilde aardappelsoort tegen de aardappelziekte, zijn die resistenties steeds
doorbroken. Met nieuwe resistentiegenen van andere wilde soorten zal dat
net zo gaan, voorspelt Geert Kessel
van Plant Research International. Tenzij
er extra barrières worden opgeworpen.
Om veel langer profijt te hebben van resistenties tegen de schimmelachtige Phytophthora
infestans, werken Wageningse onderzoekers
aan enkele gekoppelde verdedigingslinies.
Ze doen dat in het kader van het Parapluplan
Phytophthora en DuRPh. Met alle linies samen
verwacht Kessel dat boeren de ziekte heel lang
te slim af kunnen zijn, wie weet wel blijvend.
Een eerste barrière zijn resistentiegenen. Heeft
een plant niet één maar drie tot vijf resistentiegenen, dan is de kans veel kleiner dat de
resistentie doorbroken wordt. ‘Phytophthora
infestans laat bij binnenkomst een berg eiwitten los in de plantencel’, legt Kessel uit. ‘Als
een eiwit dat is gemaakt door een resistentiegen één of meer van die Phytophthora-eiwitten
herkent, dan gaat de cel dood en daarmee de
Phytophthora. Is zo’n Phytophthora-eiwit door
toeval een beetje veranderd, dan blijft herkenning uit en kan de ziekte alsnog toeslaan.
Hoe meer resistentiegenen Phytophthora

tegelijkertijd moet omzeilen, hoe kleiner de
kans op een doorbraak; een kwestie van
kansrekening.’
Stapelen is het meest effectief als de resistentiegenen dichtbij elkaar op het chromosoom komen te zitten – wat eigenlijk alleen
kan met genetische modificatie – en als
die resistentiegenen nooit in hun eentje in
een aardappel voorkomen. Dan kun je met
gm-technieken ook de samenstelling van
een cassette nog gaan variëren, waardoor
Phytophthora steeds van vooraf aan moet beginnen. ‘Het ras verandert dan niet.’
De tweede verdedigingslinie is het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen. Daar is ook
nog winst te halen, hebben onderzoekers in
het veld aangetoond. ‘De infectiemomenten
zijn te voorspellen. Als je in plaats van wekelijks spuiten alleen spuit vlak voor een infectiemoment, is Phytophthora beter te beheersen
terwijl je gemiddeld twee tot drie keer minder
per jaar spuit’, vertelt Kessel. Op resistente
rassen kun je daarbij toe met een lagere
dosering van preventieve middelen, waardoor een teler uiteindelijk 75 tot 80 procent
minder kilo’s middel gebruikt.
In de praktijk wordt nog gediscussieerd over
het afstappen van het weekschema. ‘We praten daarom veel met boeren, sectorvertegenwoordigers en bedrijfsadviseurs. Maar het
begint langzaam te schuiven. Wat helpt is
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dat in augustus en september 2010 de problemen de pan uitrezen, behalve bij boeren
die zich aan het nieuwe spuitregime hielden.
Ook wij hebben in die tijd proefvelden schoon
weten te houden’, vertelt Kessel.
Als duidelijk is welke Phytophthora-varianten
in een veld rondwaren, hoef je resistente rassen pas te spuiten als, zeg, drie van de vier
resistentiegenen in een cassette hun werk niet
meer doen. ‘Bij een volgende teelt is het dan
wel raadzaam je cassette te veranderen.’ Dit
onderzoek verkeert nog in de experimentele
fase. Onderzoekers hebben al wel ideeën over
hoe je die sporen makkelijk zou kunnen verzamelen en automatisch analyseren.
Tot slot kun je door te variëren met resistenties binnen een veld aardappels nog een
barrière opwerpen, door verschillende cassettes van het ras door elkaar te gebruiken.
‘Normaal waait een infectie snel een heel veld
door. Als de lijn waar de resistentie is doorbroken voornamelijk buurplanten heeft waar
de Phytophthora niet op kan overleven, dan
dempt dat de epidemie.’ Op kleine schaal is
dit principe al bewezen. Waarschijnlijk wordt
het dit jaar op grotere schaal in het veld
beproefd.
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