verenigingsnieuws ]

The varieties ´Karnico´ and ´Modena´ were
grown in a greenhouse until the stage of
senescence and pulse labeled with 13CO2 which
enabled us to track the carbon from the plant
in a form of root exudates to the soil microbial
communities. The aim was to gain understanding of the carbon flow from the roots of ´Modena´ and its parental isoline ´Karnico´to the soil
fungal community using stable isotope probing
(SIP). The microbes receiving 13C from the plant
were assessed through RNA/PLFA-SIP at three
time points (1, 5 and 12 days after the start of
labeling). The communities of Ascomycota, Basidiomycota and Glomeromycota were analysed
separately with RT-qPCR and T-RFLP. Ascomycetes and glomeromycetes received carbon from
the plant already 1 and 5 days after labeling
while basidiomycetes were slower in accumulating the labeled carbon. The rate of carbon

allocation by the GM-variety differed from its
parental variety thereby affecting the soil fungal
communities. Furthermore, we concluded that
both saprotrophic and mycorrhizal fungi are
rapidly metabolizing organic substrates flowing
from the root into the rhizosphere, that there
are large differences in utilization of root-derived compounds at a lower phylogenetic level
within investigated fungal phyla and that active
communities in the rhizosphere differ between
GM-plant and its parental cultivar through effects of differential carbon flow from the plant.
However, the observed differences between
these cultivars in the greenhouse are not likely
to result in long term effects in the field as the
baseline of normal variation in the field was
much larger than the observed differences in the
greenhouse.
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Grond kan worden gekarakteriseerd als een
omgeving waarin het aanbod van nutriënten
beperkend is voor de overleving van diverse
groepen van micro-organismen. Toch lukt
het bepaalde groepen van micro-organismen
om juist onder deze omstandigheden goed te
kunnen groeien. Eén van deze groepen is de
plantpathogene schimmel Rhizoctonia solani.
Onder bepaalde omstandigheden, zoals behandelingen met verschillende soorten organische stof, zijn bodems weerbaarder tegen
dit pathogeen. De vraag is wat het mechanisme
achter deze verhoogde weerbaarheid is en
onze hypothese is dat de levende fractie van
de bodem hiervoor verantwoordelijk is. Om
deze reden is er een inventarisatie gemaakt
van bacteriën die goed kunnen groeien bij een
laag nutriënten-aanbod in kweekmedia. Deze
groep van bacteriën noemen we oligotrofe
bacteriën (minnend voor omstandigheden
met een lage nutriënten-aanbod). Verkregen
oligotrofe bacteriën zijn geselecteerd op basis
van simultaan door-enten op een extreem arm
en rijk voedingsmedium. Uiteindelijk bleek
99.9 % te kunnen groeien op beide media. Deze
groep wordt de facultatieve oligotrofe bacteriën genoemd. Onder deze groep van bacteriën

bevond zich Collimonas sp. stam 343 en deze
bacterie is nauw verwant aan C. fungivorans
Ter331, een bacterie die bekend staat als
‘schimmel-eter’. De interactie tussen stam 343
en R. solani AG2 is onderzocht in voedsel-arme
kweek media en in grond. Het bleek dat stam
343 onder deze voedselarme omstandigheden
in kweekmedium de groeisnelheid van R. solani
AG2 beperkte, maar dat deze stam de schimmel
niet doodde. Microscopisch onderzoek wees uit
dat in aanwezigheid van cellen van stam 343 de
hyfen van de schimmel minder vertakkingen
vertoonde. Zodra de schimmel verder verwijderd was van de bacterie, vertakten de hyfen
zich weer. In een plantentoets (met suikerbiet)
bleek het optreden van symptomen ten gevolge
van aantasting door R. solani AG2 te zijn vertraagd in aanwezigheid van cellen van stam 343
in grond, maar uiteindelijk kon aantasting niet
worden voorkomen. Deze toets bevestigde de
waarnemingen in voedsel-arme kweekmedia en
we concludeerden daaruit dat Collimonas sp.
stam 343 in staat was om hyfengroei van R. solani AG2 in grond (onder voedselarme omstandigheden) te beperken, maar dat de bacterie
niet in staat is om aantasting in gewassen ten
gevolge van R. solani AG2 te voorkomen.
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