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Phytophthora infestans, de veroorzaker van de
aardappelziekte blijft problemen veroorzaken in de
aardappelteelt. Door de aanwezigheid van beide
mating types inclusief een functionele seksuele
cyclus wordt de Nederlandse aardappelteler geconfronteerd met oösporen. Oösporen worden gevormd
ín aardappelweefsel maar worden na afbraak van
dit weefsel vrijgegeven aan de bodem waar zij meerdere jaren kunnen overleven. Oösporen komen algemeen in Nederland voor maar specifieke maatregelen om vorming van oösporen te voorkomen zijn niet
beschikbaar. In een gezamenlijk project onderzochten Plant Research International en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving het effect van fungiciden op
de vorming en vitaliteit van oösporen in vitro en in
vivo.
In vitro werden kruisingen uitgevoerd tussen P. infestans A1 en A2 mating types in aanwezigheid van subletale doseringen fungiciden. Voor elk fungicide waren vier concentraties opgenomen die zorgen voor
groeiremming van mycelium met 100%, 70%, 30% en
0%. De oösporendichtheid in de contactzone tussen
het A1 en A2 isolaat nam significant af met een toenemende fungicidenconcentratie voor alle middelen
behalve maneb en mancozeb.
Voor de in vivo experimenten werden aardappelplanten, cultivar Bintje, geïnoculeerd met P. infestans A1
en A2. Acht dagen na inoculatie waren de symptomen
goed ontwikkeld en werden de planten bespoten met
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fungiciden in de aanbevolen dosering. Na drie weken
incubatie bij 10°C en hoge rel;atieve vochtigheid werden de aangetaste bladeren van de plant verwijderd
en gedurende twee weken geïncubeerd op wateragar
bij eveneens 10°C. Na extractie van oösporen uit het
blad en kwantificering bleken alle gebruikte middelen de aantallen vitale oösporen zeer aanzienlijk te reduceren.
Fungiciden beperken dus het risico op oösporenvorming. In vitro wordt voor subletale doseringen een
duidelijk concentratie-effect gevonden maar deze doseringen liggen altijd ver beneden de aanbevolen
praktijkdosering waarmee myceliumgroei (en dus oösporenvorming) volledig wordt onderdrukt. In vivo
blijkt dat (te) late toepassing van fungiciden tegen P.
infestans toch perspectief biedt met het oog op preventie van oösporenvorming.
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De aardappelziekte, veroorzaakt door het beruchte
pathogeen Phytophthora infestans, is wereldwijd een
zeer belangrijke ziekte die grote opbrengstverliezen
teweeg brengt en waarvoor grote hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. De
meeste Phytophthora-soorten produceren 10 kDa extracellulaire elicitoreiwitten, elicitines genaamd. Elicitines kunnen in sommige Solanaceae en Cruciferae
een overgevoeligheidsreactie (HR) induceren. HR is
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systemisch) gespoten met een proefveldspuit. Aan
het einde van het spuitinterval werd een aantal
blaadjes van de groeipunt geplukt en kunstmatig geïnoculeerd met een agressief isolaat van P. infestans.
Na vijf tot zeven dagen incubatie werden de blaadjes
beoordeeld op aantasting.
Bij het spuitinterval van vier tot vijf dagen was de bescherming van de zich ontwikkelende groeipunt in de
eerste veertien dagen na de start van de bespuitingen
beter in vergelijking met het zes- tot zevendaags
spuitschema. De kortere tijd tussen spuiten en inoculeren geeft de fungiciden die geen systemische component bevatten meer kans om door middel van herverdeling toch de zich ontwikkelende groeipunt te
beschermen. Bij een zevendaags spuitinterval is het
in het begin van het groeiseizoen voor de meeste fungiciden niet mogelijk om de zich ontwikkelende
groeipunt te beschermen. Vooral na de eerste twee
bespuitingen laat het systemische metalaxyl een duidelijk beter effect zien dan de andere fungiciden. Bij
beide spuitstrategieën wordt de bescherming beter
naarmate het groeiseizoen vordert en de groei afneemt. Uit de veldproeven was niet te concluderen of
dit het gevolg is van een cumulatief effect van de
meerdere bespuitingen of dat de afnemende groei
hiervoor verantwoordelijk was.
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Voor de beheersing van de aardappelziekte veroorzaakt door Phytophthora infestans zijn fungiciden
onmisbaar. Als een onderdeel van geïntegreerde bestrijding worden fungiciden steeds gerichter ingezet.
Dit is in de eerste plaats nodig om de agressievere
aardappelziekte goed te bestrijden en in de tweede
plaats past het in het beleid van de overheid om alleen dan te spuiten als het ook echt nodig is. Aardappelblad dat preventief bespoten wordt met fungiciden is voor een bepaalde tijd beschermd tegen
infecties door P. infestans. Er wordt bij het merendeel
van de fungiciden van uitgegaan dat blad dat zich ná
de bespuiting ontwikkelt, onbeschermd is. PPO heeft
in 2001 proeven uitgevoerd om meer inzicht te verwerven omtrent de bescherming van de zich ontwikkelende groeipunt van aardappelplanten door fungiciden. In een veldproef met het ras Bintje werd met
spuitintervallen van vier tot vijf en zes tot zeven dagen diverse fungiciden (contact, locaal-systemisch,
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een zeer effectief mechanisme waarmee planten invasie van pathogenen kunnen stoppen. In eerder onderzoek in ons laboratorium is aangetoond dat herkenning van het 10 kDa INF1 elicitine door Nicotiana
benthamiana, een plant die normaal geen waardplant is voor P. infestans, zorgt voor resistentie tegen P.
infestans. INF1 is dus een soortspecifieke avirulentiefactor en beperkt als zondanig de waardplantenreeks
van het pathogeen. In de cultuuraardappel, Solanum
tuberosum, induceert INF1 geen HR. P. infestans produceert echter meerdere elicitines. Momenteel zijn
zeven elicitinegenen bekend. De leden van deze complexe INF familie vertonen grote diversiteit maar ook
specificiteit in de interactie met Nicotiana soorten.
Een belangrijk doel van dit project is te bepalen in
hoeverre elicitines een resistentiereactie kunnen induceren in Solanum soorten om zodoende elicitinegevoelige Solanum genotypen te kunnen identificeren. In Solanum soorten die reageren zal vervolgens
de correlatie tussen elicitine-gevoeligheid en P. infestans resistentie nader onderzocht worden. Het testen
van virulentie van gemodificeerde P. infestans stammen waarin de verschillende elicitinegenen geïnactiveerd zijn door middel van ‘gene silencing’, zal uitwijzen welke rol elicitines hebben in het induceren van
resistentie in Solanum.
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Een voortdurende instroom van nieuwe resistentiebronnen in het aardappel veredelings-programma is
essentieel voor het verkrijgen van Phytophthora resistentie op de lange termijn. Een grote verzameling wilde Solanum soorten is verkregen via het Centrum
voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). Om
high-throughput inoculaties mogelijk te maken hebben we een resistentie screening ontwikkeld in vitro.
Met behulp van deze methode hebben we in korte
tijd ongeveer zevenhonderd wilde Solanum genotypen gekarakteriseerd voor resistente tegen twee P. infestans isolaten. De resistentiedata worden bevestigd
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aan afgesneden blad, en uitgebreid met meerdere isolaten van diverse afkomst.
Uit een vorige studie is gebleken dat resistentie tegen
P. infestans altijd geassocieerd is met de overgevoeligheidsreactie. Dit betekent dat resistente planten elicitors van P. infestans herkennen. Tijdens de Solanum Phytophthora interactie kunnen er meerdere elicitors
van P. infestans herkend worden. De afweerreacties
door de verantwoordelijke resistentiegenen lopen
dan als het ware door elkaar heen, en worden niet afzonderlijk waargenomen. Dit maakt het scoren voor
resistentie in veredelingspopulaties vaak ingewikkeld.
Een genetische analyse zou aanzienlijk vereenvoudigd kunnen worden als we individuele elicitors apart
konden testen. Met dit doel voor ogen hebben we een
functionele toets geoptimaliseerd voor Solanum
soorten, waarmee kandidaat-elicitors getest kunnen
worden voor een herkenningsreactie in het blad. Deze ‘binaire PVX methode’ is een transiënt expressiesysteem gebaseerd op Agrobacterium tumefaciens en
het PVX virus. Uit EST (Expressed Sequence Tags)
banken zijn een aantal genen van P. infestans geïdentificeerd die coderen voor extracellulaire eiwitten
(Pex, Phytophthora extracellular proteins). Deze kandidaat-elicitors zijn in de binaire PVX vector gekloneerd, en worden momenteel gescreend voor herkenningsreactie in de resistente wilde Solanum-soorten.
De eerste resultaten hebben enkele Solanum-genotypen geïdentificeerd die specifieke necrose vertonen
tegen enkele elicitors van P. infestans. Deze specifieke
plant - elicitor interacties worden momenteel verder
onderzocht.
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Wij onderzoeken de genetische en fysiologische aspecten van de relatie tussen vroegheid en resistentie
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tegen Phytophthora infestans in aardappel. Voor de
genetische analyse gebruiken we moleculaire merkers om te bepalen of de associatie tussen de twee eigenschappen wordt veroorzaakt door nauw gekoppelde, maar verschillende genen, of door één (of
meerdere) gen(en) met pleiotrope effecten.
De eerste analyses zijn uitgevoerd met 67 individuen
van de (diploïde) CxE populatie. In dit materiaal vonden we één QTL (QTL = quantitative trait loci) voor
vroegheid op chromosoom 5 en twee QTLs voor resistentie tegen P. infestans: de ene op chromosoom 3 en
de andere op chromosoom 5. De QTL voor resistentie
op chromosoom 5 was nauw gekoppeld met de QTL
voor vroegheid, waarbij vroeg altijd gepaard ging met
vatbaar voor P. infestans.
Voor een gedetailleerde studie van de locus op chromosoom 5 hebben we een nieuwe methode om QTLs
op te sporen ontwikkeld. Hierbij werd het effect van
resistentie tegen P. infestans in de analyse gecorrigeerd voor vroegheid. Uit deze toets bleek dat door de
correctie voor vroegheid, het effect van de QTL voor
resistentie op chromosoom 5 aanzienlijk verminderde. Dit resultaat geeft aan dat de twee niet te onderscheiden QTLs voor vroegheid en resistentie op chromosoom 5 wellicht slechts één gen betreffen met een
pleiotroop effect op beide eigenschappen. Echter, het
effect van de QTL voor resistentie op chromosoom 5
was ook na correctie voor vroegheid nog significant,
een aanwijzing dat de koppeling van de QTLs op
chromosoom 5 misschien niet alleen het gevolg is van
pleiotropie.
We hebben ook ontdekt dat de twee verschillende
QTLs voor resistentie tegen P. infestans een belangrijke interactie vertoonden: de QTL op chromosoom 5
beïnvloedde het effect van de QTL op chromosoom 3
(epistasie). Het gevolg van deze interactie was dat de
koppeling tussen vroeg en vatbaar op chromosoom 5
ook nog doorwerkte op de QTL voor resistentie op
chromosoom 3: als op de locus op chromosoom 5 de
allelen voor vroeg en vatbaar aanwezig waren, dan
was de resistentie van de QTL op chromosoom 3 nauwelijks effectief. Waren daarentegen de allelen voor
laat en resistent aanwezig op de locus op chromosoom 5, dan had de QTL voor resistentie op chromosoom 3 een aanzienlijk effect.
De resultaten tot nu toe waren onvoldoende om absolute conclusies te kunnen trekken over zowel de
koppeling als de interactie tussen QTLs. Daarom hebben we zes nieuwe, diploïde aardappelpopulaties gemaakt, met meer individuen en verschillende genetische achtergronden. In deze populaties zijn we ook
op zoek naar QTLs voor vroegheid en voor resistentie
tegen P. infestans, met als doel onze resultaten van de
CxE populatie te verifiëren. Het onderzoek aan deze
zes populaties wordt gefinancierd door STW.
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