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Een bacterie die leeft op zalmeitjes, beschermt zijn gastheer tegen een schadelijke schimmelsoort. Dit ontdekten ecologen van Wageningen Universiteit en het
NIOO. De vinding moet ervoor zorgen dat
minder eitjes sterven tijdens de zalmkweek. De resultaten verschenen eind
maart in het ISME Journal.
Doelwit van de studie was Saprolegnia.
Deze zogenaamde oomyceet lijkt op een
schimmel, maar is feitelijk nauwer verwant aan bruine algen. Gemiddeld treft hij
zo’n 10 procent van de zalmeitjes, die door
kwekers vervolgens handmatig uit het
broedsel moeten worden verwijderd. In de
snelgroeiende sector van de aquacultuur
is behoefte aan goede, duurzame bestrijding, vooral omdat het middel malachietgroen sinds de jaren negentig verboden is
in de Europese Unie.
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In hun zoektocht haalden de Wageningers
twaalf ladingen zalmeitjes van een Schotse kwekerij, deels gezond, deels aangetast.
In het lab maakte het echter niet uit waar
de ecologen keken, overal vonden ze

ziekteverwekkers. Iets beschermde de ‘gezonde’ eitjes dus. Het verschil bleek te zitten in de bacteriegemeenschappen die
leefden op de eitjes. De op gezonde eieren
oververtegenwoordigde bacterie Frondihabitans bleek hiervoor verantwoordelijk,
toonde laboratoriumtests aan.
Het lijkt misschien vreemd dat juist
een bacterie zijn gastheer beschermt.
Toch vind je op veel plaatsen ‘goede’ bacteriën die beschermen tegen ziekte, zegt
Irene de Bruijn, postdoc bij Fytopathologie ten tijde van het onderzoek: ‘Ook in
bodems zitten soms bacteriën die schimmelremmende stoffen produceren en
daarmee planten beschermen.’
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Het zalmonderzoek is echter allerminst
voltooid. Hoewel nu één goede bacterie is
geïdentiﬁceerd, verwacht PhD-student
Yiying Liu dat de werkelijke situatie ingewikkelder is: ‘Misschien zijn er nog meer
beschermende bacteriën of werken ze samen.’ Toch is de belangrijkste open vraag
hoe de bacterie zijn beschermende werk
nu precies doet. Testjes wijzen er op dat
hij geen antibiotica produceert en misschien houdt hij dus simpelweg de plekjes
bezet waar schimmels zich willen nestelen. Liu: ‘We hebben eigenlijk nog geen
idee en zijn druk bezig het samenspel tussen de micro-organismen en viseitjes te
ontrafelen.’ RR
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Het land lijkt zich goed hersteld te hebben van die
dramatische periode.
‘Ja, maar daar heb ik wel een dubbel gevoel bij. Het is
waar dat er momenteel weinig geweld is tussen Hutu’s
en Tutsi’s en economisch gaat het uitstekend met het
land. Er wordt zelfs gesproken over het ‘wonder’ van
Rwanda. De keerzijde is dat die schijnbare rust en voorspoed wordt afgedwongen door de met harde hand regerende president Kagame en zijn Tutsi-getrouwen.’
Gericht tegen Hutu’s?
‘Nee, gericht op een geforceerd samenleven van beide
bevolkingsgroepen. Kagame heeft etnische verschillen
feitelijk afgeschaft. Hutu’s en Tutsi’s worden gedwongen om gemengd in dorpen te wonen, waarbij voormalige daders soms bij slachtoffers wonen. Het is verboden om over etniciteit te praten of om je afkomst zichtbaar te maken. Engels is de nieuwe voertaal.’
Maar het werkt wel?
‘Tot dusverre is het rustig. Maar de samenleving van
Rwanda zit ongelooﬂijk complex in elkaar. Dan kan het
gevaarlijk zijn wanneer je geen enkele uitlaatklep hebt
om onvrede kwijt te kunnen. Een extra complicerende
factor is de groeiende overbevolking van het land.’
Is er kans op nieuwe onrust?
‘Het is niet uitgesloten dat sluimerende spanningen
ooit ergens tot uitbarsting komen, maar een genocide
op de schaal van twintig jaar geleden acht ik zeer onwaarschijnlijk. Die was het resultaat van zeer speciﬁeke
omstandigheden. Er zou dit keer eerder ingegrepen
worden door de internationale gemeenschap. Latere
analyse heeft duidelijk gemaakt dat er destijds veel eerder een einde gemaakt had kunnen worden aan de
moordpartijen. Die les zijn we nog niet vergeten.’ 5*
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‘It is a miracle that not all animals have a
sexual transmitted disease, since they only
know unprotected sex’
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Femke Hoevenaars, promoveert op 25 april in Wageningen
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