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Samenvatting
Plantenleideneengevaarlijk leven.Zestaanblootaanallerleibedreigingen zoalstemperatuurextremen,
droogte,aanvallendoor ziekteverwekkende micro-organismenenvraatdoor hogere dieren.Omzich
hiertegente beschermen isdeplant uitgerust met eengenensetdie deplantinstaat steltdeze
bedreigingen hethoofdtebieden.
Naast dezealtijd aanwezige (constitutieve) weerbaarheid,bezitten planteneenweerbaarheid die pastot
uitdrukking komt nainductie door bepaalde factoren.Nainductievandezeweerbaarheidwordtde
gevoeligheidvandeplanttegenvolgende infecties verlaagd:hetisalshetware mogelijk omdeplant te
immuniserentegenziekteverwekkers.
Dezeextraweerbaarheid endematewaarindezetot uitdrukking komt isafhankelijk vaneengrootaantal
factoren.Zowelhetontwikkelingsstadium, mogelijkeverwonding eninfectie door aldannietpathogène
micro-organismen, abiotische omstandigheden alslicht,temperatuur endevoedingendeaanwezigemicroorganismen indebodemzijnvanbelang.Daar dezefactorengedurende hetlevenvandeplantcontinu
veranderen,zaldegeïnduceerde weerbaarheid gedurende hethelelevenvandeplantnietaltijdoptimaal
functioneren.
Denadruk inhetonderzoek naardezegeïnduceerde,weerbaarheid ligtoptweeverschillende vormenvan
resistentie: 'systemic acquired resistance'(SAR)en'inducedsystemic resistance'(ISR).Beidevormenvan
resistentie hebbenverschillende karakteristieken eneenverschillendwerkingsspectrum. SARwerktvooral
tegenbiotrofe pathogenenenISRtegen necrotrofe pathogeneneninsecten.Hoewelhetmogelijk is
geblekenbeidemechanismentegelijkertijdte inducerenlijkteenantagonistische werkingtochalgemener op
tetreden.Beide mechanismen zijnnietgeheelvanelkaar te scheidenenzijner bepaalde stoffenen
processendiebijbeidemechanismenvoorkomen.
Naastonderzoek naargenenbetrokken bijgeïnduceerde resistentie tegenpathogenen isook onderzoek
gedaannaar genenbetrokkenbijdeweerbaarheid vandeplanttegenongunstige omstandigheden met
betrekkingtot hetklimaat endegroeiomgeving. Daarbijbleek datbijbeide processen soms dezelfde
genenwarenbetrokken.
Deenergiebalans vandeplantzalbijhetinducerenvaneenverhoogdevormvanweerbaarheidtijdelijk
verstoord zijn. Deplantzalenergiemoeteninvesterenaanhetvergrotenvanhaarweerbaarheid endie
energie niet kunnengebruikenvoor groei of ontwikkeling.Wanneer ineenjonge plantweerbaarheidwordt
geïnduceerd zaldegroei aanvankelijk achterblijven.Daargeïnduceerde resistentie echter vergelekenkan
worden metimmunisatie,zaler daarnageenenergieverliesoptreden.
Erzijnverschillende manierenomweerbaarheidtegenpathogenente induceren.Inductie is mogelijk door
biotische inductors (deplantpathogenen zelf),chemische inductors alssalicylzuur (SA,inductieSAR),
groeiregulator alsjasmonzuur(JA,inductie ISR),maarook door abiotischefactoren alsvoeding,
verwonding,temperatuurextremen ofwaterstress.Voor ditlaatstetype behandelingen isgeentoelating
nodigendezeverkenningheeft zichdaaromvooral opdezelaatstefactorentoegelegd. Nietalleenmoet
hetjuiste signaalvoor inductiewordengekozen,ook moetditsignaal binnendeplant goedwordenvertaald:
de juiste genenmoetenindejuistevolgordetot expressiekomen.
Erliggendanookmogelijkhedentot hetinducerenvanresistentie metniet-chemischemethodendoor
stresstegevenaandeplant. Daartoe zaleerste instantieeenverkenningmoetenwordenuitgevoerdomte
onderzoekenwat metbehulpvanplanteigen middelendemogelijkheden zijn. Deplanteigen middelen
salicylzuur (SA)enjasmonzuur (JA)komenvoor eeneersteverkenninginaanmerking.Doorde
antagonistische werkingvanSARenISRmoet eenduidelijke verschuiving ingevoeligheidvoor het
pathogeenoptreden.Bijgebleken effecten vanSAofJAkandaarna met andere,geentoelatingvragende,
middeleneenstimulus aandeplantwordengegeven omdezeplanteigen producten zelf aantemaken,
waarmee deresistentie tegen hetspecifieke pathogeenwordtvergroot.

Vragendiedaarbij onderzocht kunnenworden zijno.a.:
• gaat de inductie vaneenspecifieke weerbaarheid gepaard metverandering inweerbaarheidtegen
andere pathogenen en/of externeomstandigheden,
• welkewinst inreductie aangewasbeschermingsmiddelen kanwordenbehaald,
• inwelke matewordt hetgewenste productbeïnvloed?
Metnamedit laatste aspect isvanbelangbijsierteeltproducten.Wanneer hetuiterlijk vandeplantdoorde
behandelingenverandert, dreigt hetgevaar datbijeente grote afwijking dergelijke veranderingenniet
geaccepteerd worden binnendehandelsketen.Daarnaast kunnenechter ookgunstige neveneffecten
optredenalseenverhoogde tolerantie voor deklimatologische omstandigheden.
Verder speleneenaantalsecundaire aspecten meebijditonderzoek. Indeglastuinbouw isnietalleenhet
overlevenvandeplant belangrijk. Deplant moetgoedensnelhaar groei enontwikkeling doormakeneneen
kwantitatief enkwalitatief hoge productiegraad hebben.Ookzalgeïnduceerde resistentie nooiteen100%
resistentie zijn. Boveneenbepaalde infectiedruk zaldeplant alsnogziekworden.Waarschijnlijk gebeurt dat
echter later indetijd enisdaaromalsnogmogelijk om,bijvoorbeeld met behulpvanbiologische
bestrijding,dehoeveelheidgewasbeschermingsmiddelen tochtereduceren.
Hetiseenutopiete denkendat hetmogelijk zalzijnomdealgehele resistentie vandeplanttegenalle
pathogenen enalleongunstige omstandighedentevergroten.Erzijnaanwijzingendat detweeprocessen,
deweerbaarheidtegen pathogenenentegenongunstige klimaatomstandigheden, elkaar kunnen
beïnvloeden.Invervolgonderzoek zaldaaromeenduidelijke keus moetenwordengemaaktvooreen
bepaaldgewas eneenspecifiek pathogeen dieof SARof ISRinduceert. Hetisnamelijk belangrijk dat
andere,gerelateerde mechanismen binnendeplant intactblijven.Plantenmoeten nogwel getransporteerd
kunnenworden,inhetdonker, zonder water, mettemperatuurswisselingen enmet debewegingdie
transport met zichmee brengt.
Voor dittype onderzoek lijkt het, praktisch gezien,weinigbelangrijk te wetenwelke processen eninwelke
volgorde zijzichbinnendeverschillende plantorganen afspelen.Ditisoverigens ook nietmogelijk, omdat
demechanismen nietof slechtstendele zijnopgehelderd.Ookhetmetenvandeaanwezigheidvan
geïnduceerde resistentie is(nog) nietmogelijk enhetisdaaromniet uitte sluitendater aleenbepaalde
matevanresistentie tegeneenspecifiek pathogeenen/of bepaalde omstandigheden isgeïnduceerddoor
destandaardteeltmethodenenhetnoodzakelijke transport.

1

Inleiding

Hetbeleidvanopeenvolgende regeringen isgericht opdeontwikkelingvaneenduurzame enconcurrerende
agrofood sector, dieviaeenbetrouwbaar productieproces kwalitatief hoogwaardige producten levert.Deze
visie heeft geleidtot denota "Zichtopgezondeteelt, gewasbeschermingbeleidtot 2010",waarinhetbeleid
voor de komendejaren isvastgelegd.Omditbeleidteverwezenlijken zijneenaantaldoelstellingen met
betrekkingtot hetgewasbeschermingbeleid geformuleerd. Dezebehelzenonder meer hetterugdringenvan
deinzetvanchemische gewasbeschermingsmiddelen omopdie manier te komentot eengeïntegreerdeen
gecertificeerde teelt.
Momenteel zijnbijdeteeltvaneengroot aantalglastuinbouwgewassen chemische middelen(nogsteeds)
noodzakelijk omoprendabelewijzete komentot eengoedenconcurrerend eindproduct.
Teneinde detotale hoeveelheidmiddelenopverantwoorde wijzeterugte dringenishetnodigomte bekijken
waar,wanneer enwaaromdeze middelenworden ingezet.Zokanmogelijk aldoor eenkeuzeinen
aanpassingvandeteeltmethodenhetgebruikverminderdworden.Daarnaast ishetnoodzakelijk hetgehele
proces 'teelt',deketenvanuitgangsmateriaal tot eindproduct, nadertebekijken.
Door specialisatie binnendeglastuinbouw kandeze ketenineenaantalschakelswordenonderverdeeld.
Elkeschakel heeft zijneigendoelendaarmee zijneigenspecifieke beperkingen enzwaktes.Om van
biologisch,geïntegreerd of gangbaar uitgangsmateriaal tot eengoedeindproduct te komenzullendeze
schakels naadloos opelkaar moetenaansluiten.Daarbijis hetvoor dehele ketenvanbelangomuittegaan
vanuitgangsmateriaal vanoptimale kwaliteit meteenhogeweerbaarheidtegenlevende(biotische) ennietlevende(abiotische) factoren endezeweerbaarheid gedurende deketenvastte houden.Immers,bijhet
vervolgenvandeketenindetijdzalhetzonder chemische middelenzeer lastigzijnomeenmaal
geïntroduceerde gevoelighedenvoor omgevingsfactoren teelimineren.
Eenaanzienlijk deelvandegebruikte middelenwordt indeeerste fasevandeketengebruikt,de
zogenaamde vermeerderingsfase. Tijdens dezefasewordt eenkiemplantvanuit zaadgeproduceerd ofeen
stekvaneenmoederplantgenomen. Dekiemplantenendealdannietgewortelde stekken moeten
vervolgens getransporteerd worden naar eenteeltbedrijf, eenvolgende stap indeketen,omdaar door te
groeientot eenkwalitatief hoogwaardig product. Ookvoor debiologische teelt isindezeeerstefase het
gebruikvanmiddelen toegestaan.Eenreductie ingebruik bijdeze schakel indeketenlijkt haalbaar.
Echter,naastweerbaartegenpathogenen moet indezefase hetgewas ookweerbaar blijventegen
omstandigheden dieheersentijdens hettransport. Deoptimale omstandighedentijdens dezeperiodezijn
nietgedefinieerd envariëren dikwijls afhankelijk vanafstandenduurvanhettransport endeverschillende
weersomstandigheden,waardoor stress kanontstaan.
Hetfenomeen'stress'heeft delaatstejarenveelaandachtgekregen inhetonderzoek. Hierbijwordtonder
stressverstaan:'detoestandwaarinindeplant bepaalde afweermechanismen inwerkingkomen'.De
laatstejaren isduidelijk gewordendatdergelijke afweermechanismen indeplantzelf aanwezigzijn.
Onderscheidenwordt biotische stress,dieveroorzaakt wordt door levende organismen,enabiotische
stress,waarbijniet-biologische uitwendige omgevingsfactoren alsweersomstandigheden enverziltingeen
rolspelen.
Indezeliteratuurstudie isgekozenvoor eenbenaderingvanuitdeplant. Immers deplantmoet reagerenop
deaanvalvanhetpathogeen,goeddoorgroeien enkwalitatief hoogwaardige productie leveren.Wanneer
eenplantonder niet optimale omstandigheden komtte staan,kandeze reagerendoor deaanwezige
afweermechanismen aante schakelen.Hetnietoptimale leefklimaat kanechter veelverschillende facetten
betreffen enalsresponse hierop kandevertaling binnendeplantverschillendzijn.
Inmiddels zijneenaantalmanierenbekendomdeafweermechanismen binneneenplantte beïnvloedendoor
gebruikte makenvanchemische middelen.Hetgebruik vandeze(nieuwe)middelen moetechterjuist
wordenteruggedrongen.Ook isvoor deze middelentoelatingnodigendekostenverbondenaaneen
dergelijketoelatingzijnhoog. Daarnaast zalgeentoelatingworden aangevraagdwanneer ervooraf niet
voldoende positieve gegevens bekendzijnomdekostente rechtvaardigen.Voor eenaantalkleinere
gewassen uitdesierteelt endeglastuinbouw zijnde kansendaarom laag. Echter, naastdechemische
middelen kunnenookeenaantal uitwendige omstandigheden alsverwonding, temperatuur,
waterhuishouding of samenstellingvandeomgevingslucht deze afweermechanismen endaarmeede

intrinsieke weerbaarheidvandeplantbeïnvloeden.

1.1

Doel

Hetdoelvandit project ishiermee alsvolgt geformuleerd: Ishetmogelijktijdens deopkweekfase deplant
zote behandelendatdeintrinsiekeweerbaarheidvande plantwordtverhoogd? Hieraanzijneenaantal
randvoorwaardengesteld:
• Degebruikte middelenmogenwordengebruikt zondertoelating.
• Ermogenslechtsminimale neveneffecten zijnopdegroeikracht enproductie.
• Deplant moet bestand blijventegendeminder optimale omstandigheden zoalsdie optredentijdens
transport.

1.2 Aanpak
Indenavolgende studie zijndevolgendevragengesteldenbeantwoord.
• Welkeverdedigingsmechanismen staaneenplanttot beschikking?
• Hoereageert eenplantopnietoptimale condities, zowelwatbetreft degroeikracht enproductie
alsintrinsieke weerbaarheid?
• Hoeverhouden demomenteel optimaleteeltcondities entransportcondities zichtenopzichtevan
devoorgestelde toepassingen?
• Welkemogelijkhedentot toepassing indepraktijk zijnaanwezigenzijner negatieve effectente
verwachten?
Tot slotwordenonderzoeksaanbevelingen gedaanomtot eenhoogwaardige teelt meteenverminderd
gebruikvanchemische gewasbeschermingsmiddelen tekomen.

Verdedigingsmechanismen

2.1 Inleiding
Plantenzijnvoortdurend blootgesteld aanveranderingen indeomgeving.Extremetemperatuur, droogteof
juistteveelwater, sterke lichtfluctuaties enandereextremefactorenkunnenpotentieel schadelijk zijnvoor
deplant. Naastdezeabiotische factoren komenook biotische stressfactoren voor zoalsplantpathogenen,
vraatdoor herbivore insecten of andere dieren.Omonder aldezevariërende omstandighedentekunnen
overlevenmoetde plantfysiologisch kunnenreageren.Hetissindshetbeginvanhet fytopathologisch
onderzoek bekenddatgewassen eenverschillende matevanresistentie entolerantie vertonenvoor
weersomstandigheden enplantenziekten endaarverschillendopkunnenreageren.Pasdelaatstejarenis
ook bekendgewordendater inheterfelijk materiaal clusters genenaanwezigzijndie specifiek coderen
voor locale en/of systemische resistentiemechanismen.

2.2 Onderzoekaanverdedigingsmechanismen
Wanneer eenplantonder niet-optimaleomstandigheden komtte staanofdoor eenpathogeenwordt
aangevallen zalervisueeleffect zijnopdegroeivande plant.Erkannietworden onderscheiden of ereen
vormvanweerbaarheid actief isenzoja,welkegenenclusters daarbij zijnbetrokken.Door hetbeschikbaar
komenvannieuwemoleculaire technieken,deophelderingvanhetplantgenoom(o.a.vande modelplant
Arabidopsfà, onderzoek aangeselecteerde mutantenenhetbeschikbaar komenvangedefinieerd
transgeen materiaal,isveelinformatie verkregen over degenenclusters diezijnbetrokken bijde
afweerprocessen indeplant.Hetonderzoek waszowelgerichtopdeweerbaarheidvandeplant bijeen
aanvalmeteenpathogeen alsook opdeweerbaarheid onder niet-optimalecondities.Veelonderzoek isen
wordt uitgevoerd naardepathways diebijdedeze processenbetrokken zijn,bijvoorbeeld met behulpvan
'differentiële screening'.Aaneengroep plantenwordt eenstimuluster inductievanresistentie gegevenen
daarnawordthetverschil ingenexpressie met deonbehandelde plantenonderzocht. Opdezemanier wordt
inzichtverkregenwelke geneneninwelkevolgorde deze zijnbetrokken bijresistentie, somszonder te
wetenwaarvoor hetdesbetreffende gencodeert. Ditonderzoek kanookwordenuitgevoerd metmutanten
of mettransgeenmateriaal.Vandit materiaaliseenreactievandeplantopveranderde omstandighedenof
opeenpathogeen bekendof inhetmateriaaliseengeningebouwdwaarvande betrokkenheid bijeen
proceswordtverwacht. Doordat hethier dikwijls planten betreft dieslechts inééngenvandewildtype plant
verschillenkanderolvanditgenopeenproces snelwordenbestudeerd en/of snelgeanalyseerd.
Inmiddels zijner, zowelopwetenschappelijk alsoppopulair niveau,vele overzichten betreffende
resistentiemechanismen verschenenwaarin de problematiek opverschillende manierenwordt benaderd
(27, 78,79,144,146). Ookzijner relaties aangetoondtussengeïnduceerde resistentie endealtijd
aanwezige(constitutieve) resistentie (7,170).
Punjabeschrijft ineenoverzicht(120) destrategieën die deplanttot haar beschikking heeft omde
weerstandtegen pathogenenteverhogen.Inditoverzicht iseenlijstvantransgeen materiaalopgenomen,
waarinheteffectvanspecifieke genexpressie opdeontwikkelingvaneenbepaalde plantenziekte wordt
beschreven.Tevensvermeldt Punjadat bepaalde genproducten nietalleenwordenaangemaakt naeen
infectie meteenpathogeen,maar ook naveranderde uitwendige omstandigheden of door hetovergaanvan
deplantnaar eenanderelevensfase waarbijvooralverouderingwordtgenoemd.

2.3 Vormenvanweerbaarheid:tolerantie enresistentie
2.3.1

Tolerantie

Hetvermogenvandeplant omdenadelige gevolgenvaneenpathogeenofvaneenabiotischefactor zo
geringmogelijk te houdennoemtmentolerantie.Tolerantie reduceert nietdeoorzaak vandeschade,maar
beperkt de schadezelf.Anders danbijresistentie moet bijtolerantie deveroorzakende factor, bijvoorbeeld
hetpathogeen,aanwezigzijn. Bijtemperatuur, droogte enandere extreme omgevingsfactoren wordtdus
altijdovertolerantie gesproken.Ookkaneenplanttolerant zijnvoor eenbepaald pathogeen.Datbetekent
dathetpathogeenwelaanwezigismaar deplanthier geenhinder vanondervindt indete metengrootheid.

2.3.2

Resistentie

Hieronder verstaat menzowel(a)hetvermogenvandewaardplant omgroei enactiviteitvaneenpathogeen
te bemoeilijken,als(b)hetvermogenvandeplantomeenschadelijke chemische factor teneutraliseren.
Binnenresistentie worden ookweerverschillende vormenvanresistentie onderscheiden:
(1)Verticale of absolute resistentie.
Bijdezevormvanresistentie isslechts éénof eenbeperkt aantalgenenbetrokken.Totale resistentie wordt
momenteel nietalsoplossingvoor detoekomst gezienomdatdoor eenkleineverandering ineengenvan
hetpathogeendeplant niet meer instaat ishetpathogeente herkennenmet alsdirect gevolghetverlies
vanresistentie.
(2) Horizontale of partiële resistentie.
Bijdezevorm isdeplanttot eenbepaalde infectiedruk immuuntegeneenspecifiek pathogeen.Totdie
infectiedruk zaldeplant niet,daarbovenwelziekworden.Dezelaatstevormvanresistentie wordtals
blijvender gezien,omdat meerdere genenvandeplant betrokken zijneneenmutatie ineenvandiegenen
minder desastreus isvoor deresistentie.
Naastdebovengenoemde tweevormenvanconstitutieve ofwel altijdaanwezige resistentie,kanresistentie
wordengeïnduceerd.Dezevormvanresistentie isdusnietautomatisch aanwezig enwordt inganggezet
door deaanvalvanhetpathogeen.Deplantwordt als hetwaregeïmmuniseerd. Indevolgende paragrafen
wordteenoverzichtvandeonderzochte mechanismengegevenenworden derelaties tussende
verschillende mechanismengelegd.

2.4 Geïnduceerde resistentie
Geïnduceerde resistentie is eenrelatiefjongbegrip enmogelijk eenmethode omde resistentievan
gewassentegenpathogenenteverhogen.Indit rapport ligt denadruk opdezevormvanweerbaarheid.
Onderniet-optimaleomstandigheden en/of naeenpathogeeninfectie zaleenplant reageren.Hetuiterlijkvan
deplant kanveranderen,bijvoorbeeld eenverminderde groei bijlangdurigveelwindof lagetemperatuur of
eenanderwortelstelsel oparmegrond.Bijeeninfectie met eenpathogeen kaneenlocale respons(Local
AcquiredResistance, LAR)optreden,bijvoorbeeld indevormvanlesies op het blad. Ookishetmogelijk dat
deplant(gedeeltelijk) afsterft. Dikwijlsworden dezeveranderingenwaargenomen zonder tewetenhoedeze
veranderingentot standkomen.Demechanismendie hieraanten grondslag liggen zijnslechtstendele
bekend.
Dedirecte responsvande plant metbetrekkingtot pathogeen kanleidentot 'priming'.Hetbetekent datde
plantdirect, lokaal,reageert opeenaanvaldoor pathogenenof opveranderde omstandigheden,maar
daarna herstelt enals hetware isgeïmmuniseerd. Dezevormvanresistentie is nietvisueel waarneembaar,
issystemischendeaanwezigheidwordt pasduidelijk naherinfectie methetpathogeenwaarmeeeerder is
geïnfecteerd. Dezeresistentie werkt echter nietalleentegen hetoorspronkelijk infecterendpathogeen,
maar isveelbreder enwerkt ooktegeneenreeks andere pathogenen.Dezepriming(ookwel'sensitization',
'potentiation'of 'immunization'genoemd) is induceerbaar metbehulpvanzowel biotische alsabiotische
factoren alsosmotische stress,temperatuur stress enverwonding(27,99 136).Geïnduceerde resistentie
blijft nietautomatisch gedurende hethele levenvandeplant aanwezig,maar kanookweer verdwijnen.Ditis
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onder meer afhankelijk vandeomstandigheden endelevensfasevandeplant.
Voor hetgoedinducerenvaneenofmeerder resistentiemechanismen is hetnoodzakelijk dathetgehele
proces goedverloopt. Dithoudt indat,naasthetgevenvandestimulustot inductie(eenelicitor ofeen
abiotische factor), deze stimulus ookwordt doorgegeven binnendeplant(signaaltransductie) zodanigdat
deplant reageert engenenaanschakelt diedeweerbaarheid opandere plaatsenverhogen.Hiervoor isniet
éénenkele stap nodig,maar eenaantalgoedopelkaar afgestemde veranderingen inhetmetabolismevan
deplantdie kanleidentot eendirecte responsvandeplantophetmomentvaneenvolgende aanvaldoor
eenpathogeen.
Detwee meest bestudeerde resistentiemechanismen zijndeSystemic acquiredResistance (SAR)die
voornamelijk resistentie geefttegen zichoplevendweefselvoedende (biotrofe) pathogenen,endeInduced
Systemic Resistance (ISR),dievoornamelijk resistentie geefttegen zichopdoodweefselvoedende
(necrotrofe) pathogeneneninsecten.
Bijdeinductievandezeresistentiemechanismen blijkenactieve zuurstofmoleculen (ReactiveQxygen
Species, ROS)betrokkente zijndieviaverhoogde concentraties, eenoxidatieve burst, ontstaan;ditis
vooralonderzocht bijSAR(zie§2.4.1). DezeROSzijnniet plantspecifiek maar komenalgemeenvoor bij
eukaryoten.Zespeleneenrol bijveeldierlijke aandoeningenalsreuma(98),ziektevanParkinson,ziekte
vanAlzheimer (102)enandere ziekten.Eenverhoogde concentratie aanROSisookgevondenwanneer
plantenwordenblootgesteld aanabiotische stress alsverwonding,temperatuurstress,droogte-of
zoutstress (47,179).
Resistentie kanookgeïnduceerdwordenmeteenaminozuur, ß-aminoboterzuur (BABA),datnietineiwitten
voorkomt maar eenneurotransmitter is(26, 50,86,140,184,185). Daar hetwerkingsmechanisme nietis
opgehelderd entoelatingvoor BABAnodiglijkt,wordt ditverder buitenbeschouwing gelaten.WelkonBABA
deweerbaarheid effectief verhogenwanneer deinductie vanSARenvanISRniet weerbaarheidverhogend
werkt(184).

2.4.1

Systemic Acquired Resistence(SAR)

Alsinds dejarenzestig(129) isbekenddatnaeenaanvalvaneenpathogeenniet alleeneenlocale
afweerreactie kanoptreden,maar dathetook mogelijk is datdegehele plantlangeretijdminder vatbaar
wordt voor eengroot aantalandere pathogenendanhetoorspronkelijk infecterende pathogeen.Dit
verschijnsel isonder andere aangetoond inkomkommer (66).Hiertoe iseenincompatibele interactie
(=verticale resistentie) tussenwaardplant enpathogeen noodzakelijk, d.i.eendirecte herkenningvaneen
productvanhetpathogeendoor deplant, ookwelgen-om-genrelatie genoemd.Dezeplant-pathogeen
herkenninggaatgepaardmeteenovergevoeligheidsreactie, dehypersensitieve reactie (HR),die leidttot
kleine, necrotische plekjes, lesiesgenaamd.
Tijdens deHRontstaat eenoxidatieve burst(zie kader, 25, 91,130) die uiteindelijk leidttot celdood,entot
eenversterking vanhetomliggendweefsel middels callose afzetting. Deafgestorven cellenvormende
zichtbare lesies;decallose afzettingzorgt ervoor dat hetpathogeenwordt afgeslotenvanhetomliggend
weefsel enzichnietverder kanverspreiden indeplant.
Hetsignaal datgegenereerdwordtkanzichverder door deplantverspreiden,zodanigdateensystemische
resistentie (SAR)tegenmeerdere pathogenenontstaat (66),diegedurendeeenbepaaldetijdkan
aanhouden.Deplantwordt alshetwaregeïmmuniseerd. Dezeresistentie isechter nietvolledigwant bijeen
te hogepathogeendruk kandeplantalsnog ziekworden.
Naastdevormingvanmet hetoogzichtbare lesieswordt SARgekenmerkt door:
1. Eengroot aantal'pathogen-related'(PR)eiwitten.Dezeeiwitten zijnnietpathogeen-specifiek gebleken
enzijnineengroot aantalverschillende klassen inte delen(144).Indezegroepenzijnglucanases,
chitinases, eenaantaleiwitten metantibacteriële of antischimmel eigenschappen,osmotine,
proteinases enperoxidases gevonden.Ookzijner eiwittengevondenwaarvandefunctie nogniet
bekendis.Deophopingvandeze PR-eiwittenwordt onder meer gebruikt alstoetsmethodeomaante
tonen of SARindeplant isgeïnduceerd.Nietalle planten producerenechter alleen/of dezelfde
klassenvanPR-eiwittenbijdeinductie vanSAR(95,144).
2. Eentoename indehoeveelheidsalicylzuur (salicylic acid, SA).SAis noodzakelijkvoor hetinduceren
vanSAR.Wanneer SAaandeplantwordttoegediend kanSARwordengeïnduceerd.Ingenetisch
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gemodificeerde transgene plantenis eengeningebouwddatmiddels eensalicylzuur hydroxylaseSA
direct omzettot catechol,waardoor SAniet kanaccumuleren,metalsdirect gevolgdatgeenSAR
meer kanwordengeïnduceerd.Daar SAinoplossing instabiel is,zijnopSAgelijkende stoffen
ontwikkelddie minder snelworden afgebroken,als INAenBTH (76).
SARiseenresistentiemechanisme dateenverhoogde weerstandgeefttegen biotrofe pathogenen.Omdie
redenwordterwereldwijdonderzoek verricht naar hetSAR-proces.Metdit onderzoek zijnprocessen
gekarakteriseerd engenengeïsoleerdengeïdentificeerd dieook bijandere processen danalleendeSARinductie eenrolspelen.DeinductievanSARisdaarom nieteenopzichzelf staandproces,maar meer een
cascadevangebeurtenissen dieelkaar ineenbepaaldevolgorde moeten opvolgenendie relaties heefttot
deandere processen binnendeplant.Wanneer hetproces gekarakteriseerd is,moethetmogelijk zijnomin
hetproces inte grijpenenSARopeenandere manier aante schakelen.Hetonderzoek naar SARheeftveel
relatie metonderzoek naaroxidatieve stress. Methetonderzoek aanSAR/oxidatieve stress enhetgebruik
vanSA-deficiëntemutanten iseendeelvandestappendievoor deinductievanSARnodigzijnopgehelderd.
Inmiddels zijnervele modellendie SARinrelatietot processen indeplant beschrijven (100,151,152,
153,154,155,156). Designaaltransductie ende mogelijk daarbijbetrokkenverbindingen zijnslechts
gedeeltelijk gekarakteriseerd.
Oxidatieve stress
Wanneerplantenonderhevigzijnaanstress,zowelbiotischalsabiotisch,hebbenzeéén
factor gemeen,endat iseenverhoogde productie vanactieve zuurstofmoleculen (reactive
oxygenspecies, ROS)als superoxide (02",waterstofperoxide (H202),hethydroxyl radicaal
(OH)enstikstofmonoxide NO (11, 25). ROSzijnzeer schadelijk, zowelvoor het pathogeen
maar ookvoor deplantzelf(24).
DeROS wordenwaarschijnlijk gevormdviaactiveringvaneenmembraan gebonden
NADPH-oxidasecomplex (24).Als deconcentratie ROS te hoogwordt ontstaat oxidatieve
stress,eenalgemeen bijalle eukaryotenvoorkomende toestand.Hiertegen zaldeplant
zichproberente beschermen metdevormingvananti-oxidantiaalsbijvoorbeeldLascorbinezuur (vitamineC)entocopherol(vitamine E)enenzymendiebetrokken zijnbijhet
onschadelijk makenvandeROSalscatalases enperoxidases (17,143). Deze
beschermende antioxidatieve systemenzijnalgemeen inplantenaanwezig.ROSzijn
waarschijnlijk ookdirect betrokken bijgenexpressie.
ErbestaanmiddelenomROS te introduceren indeplant,zowelviachemischewegmet
o.a.degewasbeschermingsmiddelen paraquat enacifluorfen (6)alsviagenetisch
gemodificeerde planten(72).Ookishetmogelijk deproductie vanROS te remmen,zowel
chemisch alsdoorveranderde omgevingsomstandigheden alseenverlaagde
zuurstofspanning.
Bijdehypersensitieve reactie (HR;zie boven) isdebetrokkenheidvanROSaangetoond.Demechanismen
volgenswelkedeze reactie verloopt, zijnnognietopgehelderd. Door deverhoogde concentratie ROS wordt
deovergevoeligheidsreactie beïnvloed met alsgevolg locale celdood(apoptose of necrose,afhankelijkvan
deconcentratie ROS (24)).Ditwordt zichtbaar alseenlesie,eennecrotisch plekje endaarbijwordtSA
gesynthetiseerd.Onder invloedvano.a. SAwordt later indetijdook indeomliggende niet geïnfecteerde
celleneenoxidatieve burstwaargenomen (24, 154). Mogelijkzijnzelfstwee oxidatieve bursts noodzakelijk
voor deinductie vanSAR(148, 149,154). Deeerste burst kanopvele manierentot standkomen,
bijvoorbeeld door verwonding enhierbijwordt hetenzym PALgeactiveerd,dat ervoor zorgt datSAuit
benzoëzuur wordtgesynthetiseerd.
Detweede oxidatieve burst isafhankelijk vaneengen-om-genrelatie omhetprogramma 'celdood'te
volbrengen.Hierbijwordt ook SAgevormd. Hetsignaalwordt doorgegeven aandeomliggende cellenen
weefsels. Ditveroorzaakt deexpressie vandeverdedigingsgenen inanderedelenvandeplantenopdie
manierwordendezedelenvandeplantimmuunzonder incontacttezijngeweest methetpathogeenzelf.
Hetsignaaldatdeze resistentie binnendeplantdoorgeeft is nietbekend.Aanvankelijk dachtmendathet
SAzelfwasdatdoor hetfloeemwerd getransporteerd. Metbehulpvanlabelingsstudies bleek echter, datin
hetoorspronkelijk niet-geïnfecteerdeweefsel SAgrotendeelster plaatse gesynthetiseerdwerd.
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Inplantengroeiendonder niet-optimaleomstandigheden kunnenook ROS wordengevormd.DezeROS
kunnengemetenworden(177)endaarmee kunnendeniet-optimaleomstandigheden dietotROS-vorming
leidenenmogelijk betrokken zijnbijde inductie vanresistentie geïdentificeerdworden(105).
Hetmogelijke verschiltussendetoestandvanoxidatieve stress indecelveroorzaakt door abiotische
stress endoor biotische stress lijktte moetenwordengezocht inhetlocale effect bijinfectie.Abiotische
stress wordt meestalwaargenomen door deheleplant ofeenspecifiek orgaan.Bijinfectie door een
pathogeen endedaarmee gepaardgaandeverwonding (datiseenvormvanabiotische stress),wordt
slechts éénof eenkleinaantalcellenaangezettot eenverhoogde productie vanROSendaarmeetot
celdood.Wanneer deplant normaliter instaat istot hetneutraliserenvanROSmiddels hetantioxidatieve
systeem(ziekader),isvoorte stellendatdeconcentratievanROSbijdeinductievanSARvelemalenhoger
isdandoor hetantioxidatieve systeemvandegeïnfecteerde celkanwordengeneutraliseerd.Alsdezehoge
ROS-concentratiezouplaatsvinden bijabiotische stress,zouechter deheleplantafsterven.Wanneervoor
verhoogde resistentie inderdaadtwee opeenvolgende stimulitotinductie nodigzijnishetmogelijkdatmet
minder ROS tochresistentie kanwordengeïnduceerd.Ooklijkthetmogelijk omabiotische stress plaatselijk
toetedienen.
DerelatietussenSAR,SAenoxidatieve stress lijktniet 100%.BijdeinductievanSAR(viaeengen-om-gen
reactie) ineencelkweek vantabaktrad resistentie op.Hierbijwerden bij290 genenveranderingenin
genexpressie waargenomen.Alsdeproductie vanROS werdgeremd,werdbij263 vande 290 genentoch
nogsteeds eenveranderde expressie aangetoond(35).
Wanneer rijstbladeren met SAwerden behandeldaccumuleerde H202indebladnervenendeperoxidaseactiviteitwerdgeremd;H202accumulatie werdookgemetenwanneer rijstwerdgeïnfecteerd methet
pathogeen Magnaporthegrisea. Hieruit isgeconcludeerd datSAviaH202oxidatieve stress inrijst
induceert,wat wijstopeengemeenschappelijk signaaltussenSAenhetpathogeen(39).Echter,de
expressievanascorbaat peroxidase (APX),eenenzymdatsneltot expressie komt bijdeHRintabaken
betrokken isbijhetonschadelijk makenvanROS, werdwelgeremddoor eenverlaagde zuurstofspanning,
maarnietdoorSA(91).

2.4.2

Induced systemic resistance (ISR)

Indebodemkomenvannature veelniet-pathogene bacteriënvoor. Bijdewortels kunnenze antagonistisch
werkentegendepathogènebacteriën door concurrentie omdeaanwezigevoedingsstoffen. Daarnaast
kunnendezebacteriëncomponenten afscheiden,onder anderegroeiregulatoren,waardoor groeivande
plantkanwordenbevorderd.DaaromwordenzewelPlantGrowthPromoting Bacteria (PGPB)genoemd.
Dezebacteriën behorendikwijlstot de Pseudomonasof Bacillusfamilie. Stammenvandezebacteriënof
mengselsdaarvanzijncommercieel verkrijgbaar enkunnenwordentoegevoegd aandebodem.Dewerking
vandeze stammenberust nietopalleenhetcontact metdeplant, maaris specifieker (10).
Eenaantalvandezeinmiddelsgoedgekarakteriseerde Pseudomonasstammen kunnenactiefISR
induceren.Hoedit exactverloopt isechter niet opgehelderd.Dewerkingvanverschillende andere,zowel
op(epifyten; 142)alsin(endofyten; 18, 122)deplantlevendemicro-organismen,mycorrhizae(146,45)of
Trichoderma (22) berust mogelijk ophetzelfde principe.
Tochisdeaanwezigheidvandeze micro-organismen indegrondgeengarantie voor hetinducerenvanISR.
Sommige stammenvanPseudomonasfluorescensen mycorrhizae dieindeeneplantensoort ofcultivarwel
geïnduceerde resistentie geventegeneenbepaaldpathogeen doendat niet bijeenandere plantof bijeen
ander pathogeen(75,45). Erwasgeenduidelijk onderscheidte makentussenstammendiealdannietISR
kondeninduceren.Welbleek er bijinductie eenduidelijke relatietussendegebruikte stam,de plantensoort
enhetpathogeen(126, 75). Stammen die bijtomaat enbijkomkommer ISRinduceerden,gavengeen
resultaat bijpinda(184).
Metafzonderlijke stammen enmet mengsels daarvanisdegeïnduceerde resistentie tegenverschillende
pathogenenencombinaties daarvanonderzocht inkomkommer (126).Hoeweler eenduidelijk verhoogde
resistentie tegeneenaantalpathogenenwerdwaargenomen nadetoevoegingvanPGPBbleek datbij
mengsels,zowelvandestammen alsvandepathogenen,deresultatennietaltijdevenvoorspelbaarwaren.
Degroeibevorderende werkingincombinatie metdeISR-inducerendeactiviteit isonderzocht in Arabidopsis
gekweekt opeenagarbodem(132). Niet alle stammenhaddeneenzelfde werkingendeafstandvande
planttot hetinoculumbleek bepalendte kunnenzijnvoor heteffect, daarmee eenfactor suggererenddie
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door de agar kandiffunderen.Ookhaddeenestameenanderegroeibevorderende activiteit dandeandere.
Derelatietussenderesistentie-inducerende werkingenerzijds endegroeibevorderende werkinganderzijds
wasniet duidelijk. Blijkbaar isóf deelicitor vandegemedieerde ISRinductie specifiek óf hetsignaalwordt
nietgevolgddoor signaaltransductie waardoor resistentie uitblijft.
ISRonderscheidt zichvanSARdoordat ISRgeennecrose indeplantveroorzaakt ennadeinductievan ISR
voornamelijk resistentie tegeninsectenennecrotrofe pathogenenwordtwaargenomen.Nadeinductievan
ISRworden slechts zeer kleine aantallen(basische) PR-eiwittenenandere 'defense compounds'gevonden.
Deinductie vanISRgaatgepaard meteenverhogingvandeconcentratiejasmonzuur (JA)en/of het
vluchtige methyljasmonaat(MeJA)enethyleen(168,160,161). Ookkandegevoeligheidvoor deze
groeiregulatoren veranderen,waardoor deze inbijgelijkblijvende concentratie eengroter effect hebben
(113). ISRkandirect wordengeïnduceerddoorJAenMeJA,insamenspel metethyleen.
Detot ISRleidende signaaltransductie isonderzocht. Drukgolvenenelektrische signalen(160)zijn
potentiële kandidatengeweestwaarbij ookveranderingen zijnwaargenomen,maar momenteelwordt
systeminealsbelangrijkste factor gezien(160,28).Systemine iseenkleinpeptide datopdeplekvan
verwondingwordt gesynthetiseerd enviahetfloeemnaar andere delenvande plantkanworden
getransporteerd. Daar kanhetbindenaaneenmembraangebonden receptor, waarna waarschijnlijk viade
MAPkinase cascadeverdedigingsmechanismen wordengeactiveerd(149).

2.4.3

Relatiestussen SARen ISR

SARenISRhebbeneenverschillendwerkingsspectrum (biotrofe respectieflijk necrotrofe pathogenenen
insecten) eneenaantalverschillende karakteristieken.SARisgerelateerd aanSA,ISRaanJAenethyleen.
Omdezaaknogingewikkelder te makenkanmetJAook SARgeïnduceerdworden,kanJAaccumulerenna
deHRenethyleen kanbijbeideprocesseneenrol spelen(167). Hetsamenspeltussendeze
groeiregulatoren is bepalendvoor decascade aangebeurtenissen binnende plant dieuiteindelijk kanleiden
tot eenveranderde resistentie. Hoeweldikwijls afzondelijk beschreven,werkende pathways nietgeheel
onafhankelijk vanelkaar (114).
Meermaleniseenantagonisme tussen beide systemen beschreven,zoals hetmoeilijker inducerenvan ISR
nahettoedienenvanSA(161, 33),maar eengelijktijdig inducerenvanSARenISRisook mogelijk (174).Er
zijnook praktijkvoorbeelden vaneenantagonistische werking.Rassendietolerant of resistent zijnvoor een
bepaalde ziekte,kunnengevoeliger wordenvoor andere pathogenen.Hetisnietduidelijk of ditverschijnsel
te makenheeft met hetresistentiemechanisme indeplant zelf of dat hetsimpelweg deconcurrentie om
nutriënten betreft.
EenaantalvoorbeeldenvanderelatietussenSARenISRzijn:
1. Voor deinductievanzowelSARalsISRiseenintact NPRl-gen(ook genoemd:NIM1of SAH(4)
noodzakelijk. Wanneer ditgendefectwas,werdnochISRnochSARverkregen enwerdeen
verminderde basisresistentie waargenomen (167).Blijkbaar is demanier waaropditgenwordt
geactiveerd bepalendvoor hetverdereverloopvandegenendiebetrokken zijnbijde
signaaltransductie dieleidttot deresistentie.Welwerd nogresistentie verkregen naeenbehandeling
metBABA,wataangeeft datBABAwaarschijnlijk nahetNPR1genaangrijpt.
2. BijdeinductievanSARwordt eenverhoging inROS waargenomen.DezeROSkunnenceldood
veroorzaken, zichtbaar alslesies.Onder invloedvanROS wordt hetantioxidatieve systeemgeactiveerd,
waarbij onder andere lipoxygenases eenrol spelen.BijdeinductievanISRwordt eenverhogingvan JA
waargenomen, datook middels lipoxygenase uit linoleenzuur wordt gesynthetiseerd.Hierbijwordtals
bijproduct superoxide gevormd,eenvande induceerders vandeoxidatieve burst(159). Hierdoor lijkt
betrokkenheidvaneenoxidatieve burstvoor deinductievanISRniet uitgesloten,hoeweldezeburstniet
zogroot isdater zichtbare lesies gevormdworden.Mogelijk is niet hetendogene lipoxygenase vande
plantbetrokken,maar ishetenzymafkomstigvanhetpathogeen(175).
3. Ethyleenis noodzakelijk bijdeinductievanISR.Ookiseenverhoging indegevoeligheidvoor ethyleen
beschreven(113). Bijhetontstaanvanlesies, necrotischweefsel,komt ethyleenvrij. Derolvan
ethyleenistweeërlei:somsgeeftverhogingvandeethyleen gehalte eenverhoogde resistentie,soms
eengrotere vatbaarheid.Aangenomenwordt datethyleeneerder bijdesymptoomontwikkeling eenrol
speelt danniet direct bijdeontwikkelingvanresistentie.
4. BijdePGPBdie ISRkunneninducerenzijnstammen bekenddie SAproduceren(75).
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5. EenmutantvanArabidopsismeteenniet actief MAPkinase4 (eenenzymbetrokken bijde
intracellulaire signaaltransductie) vertoonde eenverhoogde resistentie tegenvirulente pathogenen,een
verhoogd SAniveauenexpressievaneenPReiwit,m.a.w.SAR.Wanneer dit MAPkinasewelactiefwas
werdSARonderdrukt.Welwasdit MAPkinase4 noodzakelijk voor hettot expressie komenvandeop
JAresponsieve genen(112).

2.4.4

Relatieabiotische enbiotische inductiemogelijkheden voor resistentie

Momenteelwordtveelonderzoek verricht naar degenenclusters die betrokken zijnbijhetinducerenvan
SARenISRenhoedit proceste bewerkstelligen. Naastonderzoek waarbij naarveranderingenin
genexpressie tengevolgevaninductievanresistentie tegen pathogenen isgekeken,zijnookveranderingen
ingenexpressie inkaartgebracht bijhetverhogenvandetolerantie vangewassentegenongunstige
weersomstandigheden alswaterstress, extremetemperatuurfluctuatiesof zouttolerantie. Bijeenvergelijking
vandeze beidegenexpressiepatronen blekeneenaantalgenenzowelbij resistentie tegenpathogenenals
bijtolerantie tegen ongunstige omstandigheden betrokken.Eenaantalervanlijkteenalgemenefunctiete
hebben,zoals genenbetrokkenbijdeoxidatieve burst(35,67) ofgenenbetrokken bijhetonderhoudvan
decel(135).
Opdie manier zijngenengevondenengeclassificeerd die zowelbetrokken zijnbijresistentie tegen
pathogenenalsbijtolerantie tegenabiotische stress. Doorte kijkenwanneer enwaar indeplanteengen
tot expressie komt isook devolgordevandeprocessen inkaart gebracht.
Voor Arabidopsisiseenmicroarraybeschikbaar (135),waarop deveranderingen ingenexpressie tevinden
zijndie 24 uur nahetgevenvanverschillende stimuli optraden.Wanneer alsstimulusA/ternariawerd
gebruiktwerdentochvele anderegenengeactiveerd danwanneer SA,JAof ethyleenwerdgebruikt.
Designaaltransductie heeft plaatsopverschillende niveaus. Heteerste lokaalgegeven signaalmoet
signalenafgevendienaar deanderedelenvandeplantworden overgedragen endie daarter plekke
intracellulaire signalenafgevendieindecelkernwordenvertaald enzorgenvoor hettot expressie komen
vanbepaalde genendieresistentieverhogen.Wanneer bijvoorbeeld SAwordt gegevenmagworden
verwacht datdegenendienoodzakelijk zijnvoor deinductievanSARindejuistevolgordetot expressie
komen. SAblijktechter, behalvedirect betrokken bij SAR,ook nauwbetrokken bijtemperatuurtolerantie
(151) entolerantie tegenzoutstress (13).OokJAlijkt betrokken bijzoutstress enbijdroogtestress (84).Zo
zijnmeteengroot aantalstimulivoor dediverse pathwaysvanresistentiemechanismen ineengroot aantal
gewassenvelegenengeïdentificeerd eninkaartgebracht. Hetaantalisinhoogtempogroeiende.
Deverandering ingenexpressie bijinductie metbehulpvanabiotische stress duurtminder langof islager
danbijbiotische stress (103). Daaromwordenter inductievanresistentiemechanismen tegenpathogenen
weltwee inductiestimuliaandeplantgegeven(154,148). Deuiteindelijke oxidatieve burstwerdhogerdan
desomvandetweewanneer afzonderlijk gegeven.Echter, detweegegevenstimuli kunnenelkaar ook
tegenwerken. Bijcombinatie vaneenosmotischgeïnduceerde oxidatieve bursteneenelicitor
(celwandpreparaat) geïnduceerde oxidatieve burst bleek hetuiteindelijk resultaat afhankelijk vanwelke
stimulusheteerstwastoegediend(20).
Door deinteractietussendeprocessenvanresistentie tegenpathogenenentolerantietegen abiotische
stress,ishetzelfsvoorte stellendatdezetweeelkaar ook negatief kunnenbeïnvloedenenwel door
verliesvanpathogeenresistentie bijeenverandering inomgevingsfactoren. Ditfenomeen isinderdaad
waargenomen(145).
Dematewaarindestresswordt gegeven iseveneens belangrijk. Een'matige'abiotische stress bijgersten
boonliet eenverhoogde resistentietegenhetenepathogeen zien,maar gingwelsamenmeteen
verhoogde gevoeligheidvoor eentweede pathogeen(104). Erwerdgeenverandering ingroeivandeplant
waargenomen.Bijeenverhogingvanhetstressniveau bleef deplant ingroeiachter enveranderdende
resistentieniveaus voor beide pathogenen(104).
Erzijnintussentallozevoorbeeldenvangenendie zowel bijbiotische als bijabiotische stress zijnbetrokken,
zoals debetrokkenheidvandeoxidatieve burst bijzowelabiotische alsbiotische stress.Ookbijde
signaaltransductie nodigvoor hetverlopenvanhetgehele proces komengemeenschappelijke factoren
voor. Naasthetonderzoek waarbijnaar de afzonderlijke factorenvanhetproces isgekeken,zijner
resultatenwaarbijdetotale weerbaarheidvandeplanttegenpathogenendoor eenabiotische stimulus
daadwerkelijk isvergroot (137,96). Inveelmodellen die schematisch deinductievan pathogeenresistentie
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weergeven zijndanookzowel biotische alsabiotische factoren opgenomen(36).
Deafzonderlijke factoren kunnenniet losvanelkaar gezienworden.Experimentenwordennueenmaalaltijd
onder bepaalde condities uitgevoerd.Ditmaakt hetmogelijk dateenzelfdefactor bijverschillende
gewassen, standaardonder anderecondities geteeld,andere resistentiestegen pathogenen oplevert.
Nietalleeniseeninductor nodigvoor resistentie, maar dehelecascadevandaarnaoptredende reacties bij
designaaltransductie moetgoedverlopen.Deabiotischefactoren diebijdeinductievan
resistentiemechanismen zijnonderzocht zijnvergelijkbaar, hetproces ofgendatisbekekenisdit dikwijls
niet.
Wanneer deeerste stap inhetproces 'inductie vanresistentie tegen pathogenen'wordt gezetzullengenen
wordengevondendieeenverandering latenzieninexpressie niveau.Wanneer eenzelfdeveranderingin
genexpressie wordtgemetenonder invloedvanbijvoorbeeld eengen-om-genreactie bijdeHReneen
abiotische stress betekent dit echter nietdat alle stappendie nogmoetenwordengezet omdaadwerkelijk
resistentie teverkrijgen ook inderdaadzullenvolgen. Naarmate later inhetproceswordt gekeken
(bijvoorbeeld synthesevanPReiwitten) entevens ineenander deelvandeplantwaar de systemische
resistentie tot uitdrukking moet komen,is dekansgroter dater inderdaad resistentie zaloptreden.Ditkan
ookwordenopgemerkt bijeengemetenverandering ineenenzymactiviteit dieeenrol speelt bijresistentie.
Eenenzymkanechter eenrol speleninverschillende pathways indeplanteneenverandering inactiviteit
hoeft nietnoodzakelijkerwijs hetbeoogde doel, resistentie,tot gevolgte hebben.Ditwordt mede beïnvloed
door factoren alsbijvoorbeeld cellulaire lokalisatie enpH(176).

2.4.5

Abiotische stress als middelvoor deinductievanresistentiemechanismen.

Ondanks alle marenenbezwarendie geopperd kunnenwordentegen hetinducerenvanresistentie middels
abiotische factoren,is hetaantalgenen,eiwitten enandereafgeleiden diealdannietvroeg of laattot
resistentie leiden,langzamerhand erggroot.Welblijft er eennietopgehelderde relatietussengewas,
pathogeenendeinductor vanresistentie afhankelijk vanexterne omstandigheden over. Erzijnvele
modellen beschrevenwaarinderelatietussen abiotische factoren inclusief plantenvoedingen
pathogeenresistentie wordt gelegd(35,67, 69,128). Ookisdaadwerkelijk verhoogde resistentie ineen
gewastegeneenpathogeen aangetoond enomgekeerd,verlies aanresistentie onder invloedvan
abiotische stress. Eveneens zijner pathways bekenddieeenrol spelenbijdesignaaltransductie vanzowel
pathogeenresistentie alsabiotische stress tolerantie (75).
Degebruiktevormenvanabiotische stress zijnvanallerlei aard. Dehieronder vermelde abiotische stressen
zijneenof meerdere malenindeliteratuur vermeld enderesultaten lopenvandaadwerkelijk gerealiseerde
resistentie tegeneenpathogeentot eenverandering inexpressievaneenbepaaldgenindecascadevan
processendietot pathogeenresistentie kunnenleiden.Ookwordtwelgestelddatdezeabiotische factoren
deresistentie nietinduceren,maar moduleren(zie §2.4.7.5 enreferentie 73).Opditmoment isnietaante
gevenofinderdaadinductie plaats heeft gehadof eenbestaand,aldannietlaag, resistentieniveau positief
of negatief wordtgemoduleerd.

2.4.5.1
Verwonding en aanraking
Verwonding is eengoedbestudeerde vormvanabiotische stressdieautomatisch optreedtwanneereen
pathogeen bijzijnaanvaldeplant beschadigt. Aanraking isniets anders daneenmildevormvanverwonding
die bijvoorbeeld zaloptreden bij'handling'zoals bijtransportvanplantenof ineenecosysteem bijharde
wind.
Deveranderingen ingenexpressie bijverwonding zijnveelvuldig beschreven(14, 16,19, 30, 35,42,46,
49, 56,61,71, 87,93,97,109,111, 121,127,134,137,178, 183),temeer daar dezebehandelingals
controlewordt meegenomen bijdebestudering vaneenpathogeenaanval.Verwonding alleengeeftvele
veranderingen ingenexpressie endeze kunnen,aldannietincombinatie meteentweede (a)biotische
stress, leidentot expressievangenenbetrokken bijpathogeenresistentie enzelfstot resistentie zelf(137,
149).

2.4.5.2
Osmotische stress
Osmotische stress kanopverschillende manierenwordenverkregen,bijvoorbeeld door eensuiker-ofeen
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zoutstress. Uitonderzoek uitgevoerd bijdeveredelingvangewassen dietolerant zijnvoor zilte gronden,zijn
genengekarakteriseerd dietevens betrokkenzijnbijresistentie tegen pathogenen(14,15,19, 61, 97,
110,147).

2.4.5.3
Waterstress
Waterstress kanzoweldoor eenteveel(overstroming) alseentekortaanwater (droogte)worden
veroorzaakt. Dewaterhuishoudingvandeplantwordt gereguleerd door hetopenenenhetsluitenvan
huidmondjes bijwelk proces zoweldegroeiregulator ABAalsROSzijnbetrokken.Ookhier zijngenen
gevondenengekarakteriseerd (15,19, 61, 63,82,127) dietot expressie komen bijzoweleenverstoorde
waterhuishouding alsbijpathogeenresistentie. Ookrelatieve luchtvochtigheidvalt hieronder.

2.4.5.4
Voeding en bemesting
Hetvoedings-enbemestingsniveauvanverschillende gewassen isgoedonderzocht.Wanneer gewassenop
waterwordengeteeldisde ECendedaarbijbehorende pHbeschreven.Vooralelementenalsstikstofen
fosfaatendevormwaarinditwordtgegeven,fosfaten,bemesting met C02ensporenelementen diecofactor kunnenzijnbijoxidatieve enzymenzijnbekeken.IJzer,eenelementdatinde FentonofHabermannWeiss reactie bijdevormingvanROSisbetrokken,kanbijbodemgebonden bacteriën hetverschiltussen
resistentie engevoeligheiddoenontstaan.Ookfenolen,oxalaatof andereverbindingenzijngetoetstomdat
dezevaakinplantenextractenvanresistente gewassen aanwezigzijn. Daarnaastzijnbijvoorbeeld ookruwe
extractenvanbladerenvanresistente gewassengetoetst. Dezefactoren bleken,afzonderlijk ofin
combinatie,deresistentie vandeplantte kunnenbeïnvloeden(15, 21, 34,44, 52, 55, 56,60,87,92,
106, 133, 150, 171,180).

2.4.5.5
C0 2 , 0 2 en ozon
Inhetkadervanmilieuverontreiniging enhetbroeikaseffect isveelonderzoek gedaan naar onder andere
ozonendeeffectenvaneenverhoogde concentratie C02indelucht.Wanneer dezeverbindingenniet
continue maar alseenpulse(kortdurende stoot)wordengegeven kunnenzeeenpositief effect hebbenop
hetresistentieniveauvandeplant(73,119,125). Eenverlaagde zuurstofspanning kanook resultaat
hebben,mogelijk viaeenverlaagd ROS niveau.
Dikwijlszijndezefactoren niet loste koppelenvanelkaar. Eenveranderde verhoudingtussen C02en0 2
wordt ookbijvoorbeeld gehanteerd bijbewaringonder 'conditioned atmosphere'(CA).Ozonkan,afhankelijk
vandeconcentratiewaaringegeven,hetresistentieniveau zoweljuistverhogenalsverlagen(73).

2.4.5.6
Temperatuur
Ooktemperatuur kanderesistentie beïnvloeden.Tijdens hetinducerenvanresistentie isweleen
verandering inexpressie vanbeat-shock (hs)geneneninmindere mate'cojdregulated'(core)genen
waargenomen (14, 19,42,49, 61, 87, 104).Veelonderzoek isgedaanaande relatietussen kouen
suikersAoolhydraatgehaltetenaanzienvandegevoeligheidvoorverschillendetypen psychrofiele
(koudeminnende)schimmels,eenprobleem bijdeproductievantarwe indenoordelijke gebiedenals
CanadaenNoorwegen.Resistente cultivars blekengedurende dekoudeperiode (winter)eenhoger gehalte
aancarbohydraten (fructanen)te hebbendanvatbare cultivarsendezeooktrager te metaboliseren.Deze
fructanenactiveren een'sugar-sensing'hexokinase datsignaaltransductie initieert, zodat indegastheervele
verdedigingsgenen tot expressie komen(40).Bijhetafharden met koudewerdenookveranderingen in PReiwittengeziendieovereenkwamen metveranderingen dieontstaan bijeenbepaaldresistentieniveautegen
schimmels (169,41).

2.4.5.7
Lichten ultraviolette straling
Dehoeveelheidultraviolette (UV)straling,isafhankelijk vanhetjaargetijde enwordt gerelateerdaan
milieuverontreiniging. Dezestralingkanhetresistentieniveau beïnvloedenenzelfs samenmetverwonding
resistentie induceren(5,19, 85,93, 96,117,139,182).
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UVkaninvloedhebbenopdeactiviteit vanhetPALenzymbetrokken bij desynthese vanSA(56).Netalsbij
ozonmoet onderscheidwordengemaakttussen eencontinue blootstelling die indemeestegevallen
schadelijk isvoor de planteneenkortdurende pulse behandeling.Wanneer UValspulsewordtgegevenkan
heteenpositief effect hebbenopdeontwikkelingvanderesistentie, aldanniet insamenhangmetandere
factoren zoals hetvoedingselement stikstof (52).

2.4.5.8
Elektrisch veld
Eenelektrisch signaal kanderesistentie beïnvloedenwaarschijnlijk inrelatietot hetABAniveau(49;zie§
3.2.3).

2.4.6

Samenvatting

Erkangesteldwordendatabiotische factoren genenkunnenaansturendiedeweerbaarheidvandeplant
beïnvloeden,zoweltegen pathogenen alsooktegen deabiotische omstandigheden zelf. Daar dit proces
verloopt binneneenzeer nauwluisterendgeheelvanopelkaar afgestemde processen kandit eenpositieve
maar ookeennegatieve beïnvloeding zijn. Daarmee bestaat dekansdat bijhetinducerenvanweerbaarheid
tegen pathogeneneenander deelvandeweerbaarheid, bijvoorbeeld deweerbaarheidtegen bewaring
onder droge omstandigheden eninhetdonker (transport) verlorengaat.Opdit moment lijktde
weerbaarheidtegenpathogenenendeweerbaarheidtegenabiotische omstandigheden positief
gecorreleerd.Veelonderzoek opditgebiedisechter nodig.
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Groei, ontwikkeling en weerbaarheid

3.1 Inleiding
Naastzichverwerentegenbiotische enabiotische bedreigingen moetdeplantnatuurlijk ook zijnnatuurlijke
levenscyclus doormaken:hetproduceren enkiemenvanzaad,adventievewortelvormingaaneenstek,de
vegetatieve fase gevolgddoor degeneratieve fase,verouderen enafsterven.Dezegroei-en
ontwikkelingsprocessen staanonder invloedvangroeiregulatoren, ofwel plantenhormonen,diedeze
processen reguleren.Aleerder isopgemerkt dateenaantalvandeze processen somsnietof minder goed
verlopenwanneer bepaalde genenindeplant zijningebouwd(transgeenmateriaal) ofwanneer resistentie is
geïnduceerd.Ookisbekenddatresistentie inhetenejaargetijde makkelijker kanwordengeïnduceerddan
ineenander (verandering inuitwendige omstandigheden), datbijvoorbeeld bijeengewasalschrysantoude,
wathardere,stekkenresistenter kunnenzijndanjonge stekken(mogelijk gerelateerd aandehoeveelheid
kalium) endatbijdeovergangvandeenelevensfase vandeplantnaar deandere deresistentie kan
verdwijnen(bijvoorbeeld bijdeovergang naar degeneratievefase).
Niet alleendeplant zelf heeft dezehormonen.Veelvandit soortverbindingen of analogendaarvanworden
ook geproduceerd enafgescheiden door dePGPBenkunnenmogelijk opdiemanier degroeivandeplant
beïnvloeden.
Deprocessen betrokken bijweerbaarheid kunnenniet losgezienwordenvandeanderegroei-en
ontwikkelingsprocessen. Daarmee isdeinteractie tussen beide belangrijk. Demeeste bijSARen ISR
betrokken planteigenchemische inducers alsSA,JAenethyleenzijntevens plantenhormonen betrokkenbij
groei enontwikkeling. Naastdeeigenschappen als hormoonofgroeiregulator hebbendeze moleculenook
noghunspecifieke chemische eigenschappen, zoalscytokininen,die naasthettegengaanvanveroudering
ook eenantioxidatieve werkinghebben.

3.2 Derelatietussenplantenhormonenen
resistentiemechanismen
Hieronder wordenenigetypische eigenschappenvaneenaantalbekende groeiregulatoren inrelatie tot
resistentiemechanismen enhunfysiologische rolbeschreven.

3.2.1

Jasmonzuur enmethyljasmonaat

Jasmonzuurwordt ookwelhet'stress' hormoongenoemd.Naastderol bijdeinductievan
resistentiemechanismen speeltheteenrol bijvele andere(stress) responsestijdens deontwikkelingvande
plant(158) zoals remmingvandewortelgroei. Daartegenover staatjuist eenstimulatie vanadventieve
wortelvorming,remmingvanembryogenese enzaadkieming,hetstimulerenvanrustbreking bijzaden,het
stimulerenvanhetrijpenvanvruchten enveroudering,hetstimulerenvanknolvorming,hetsluitenvan
huidmondjes,chlorofyl afbraak enethyleen biosynthese enhetronddraaienvanklimmenderanken.
Mogelijkwordt ditstresshormoon ookgesynthetiseerd door andere,aldannietpathogèneorganismen.
Methyljasmonaat, degasvormige methylestervanjasmonzuur, wordt ook welgebruikt ominsectenafte
weren, mogelijkviageïnduceerde resistentie,ISR.

3.2.2

Cytokinines

Deplantenhormonen indegroep cytokinines, dieveelal gesynthetiseerdwordenindewortels,speleneen
rol bijprocessenindeplantalsceldeling,differentiatie, vertakking enhettegengaanvanveroudering.
Daarnaast hebbenzeals molecuul antioxidatieve eigenschappen enopdie manier kunnenze interfereren
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met de oxidatieve stress response,dehypersensitieve reactie endaarmee hetniveauvanresistentie
beïnvloeden (164,165).
Intransgene tabak,waarineengoedaantoonbaar PR-genisingebouwd,bleek ditgennietalleentot
expressiete komenmetSA,maar ook met eenaantalvertegenwoordigers uitdegroep cytokininen.JA en
ethyleenlietengeenstimuleringvandeexpressie zien. Dematevanexpressiewasafhankelijk vande
uitwendige omstandigheden enkonmetandere groeiregulatoren,waaronder JA,worden gemoduleerd

(164).
Pathogèneschimmels kunnencytokininen synthetiseren enafscheidenenmogelijk daarmee desinkverhoudinginplant-pathogeeninteracties beïnvloeden.Ofdeproductievancytokininen,dehoeveelheiden
hettype,depathogeniteit vandezeschimmels beïnvloedt isnietbekendmaar nogonderwerpvan
onderzoek(59).
Deexpressie vaneenPR-eiwit, leidendtot eenveranderde gevoeligheidvoor Fusarium oxysporum, kandoor
cytokininewordengemoduleerd (120).Ookvertonen cytokininebindende eiwittenuittabak die eenrol
spelenbijdesignaaltransductie eenhomologie met het PReiwitosmotine eneenendochitinase (62). Van
osmotineisbekenddat het'antifungal'aktiviteit heeft(120).

3.2.3

Abscissine zuur(ABA)

ABAiseenhormoondatwordt gevormdonder condities vanstress zoalsverwonding,eenaanvalvan
insecten endroogte (openenensluitenvandehuidmondjes) enspeelteenrolbijde inductievanrust. Bijde
sluitingvanhuidmondjes onder invloedvanABAiseentoenamevanROSgevonden(24).TevensspeeltABA
eenrol bijderesistentiemechanismen indeplant. Bijdehypersensitieve response (eenstressfenomeen)is
vastgesteld dathetABAgehaltetoeneemt(70).
Audenaert etat.(4)onderzochtende rolvanABAinSARbijdeafweer tegendenecrotrofe Botrytiscinerea,
gebruikmakendvaneenABAdeficiënte sitiensmutantvantomaat (slechts eenzeer laagABAgehalte)
versus hetwildtype.Wanneer aandeze sitiensmutant,dieresistent istegendenecrotrofe Botrytiscinerea
en Sclerotiniasclerotiorum, ABAwerdtoegevoegdwerdderesistentie verlaagd.Zijconcludeerden datABA
deSARresponse negatief, maar welconcentratie afhankelijk, moduleert.Wanneer de resistentie vandeze
mutantvoor hetbiotrofe pathogeen Oidiumlycopersicumwerdbekekenbleek dezejuistvatbaarder danhet
wildtype.Uittesten met hetdeSApathway inducerende BTHwerdgeconcludeerd datABAzowelmethet
SAalsook hetJApathway interfereert (3).
Inaardappel,isoleerde enkarakteriseerde Kemmerling(58) nainoculatie metde niet-pathogene
Pseudomonassyringaepv.Maculicolaeengendatbetrokken isbijdeafweer. Hetexpressieniveau werd
verhoogdnabehandeling met SA,ABA,osmotische stress,verwonding endroogte, maar niet naeen
behandelingvandeplant met methyljasmonaatofethyleen.
Inrijst isJAeeninductor vanSARtegen deschimmel Pyriculariagrisea.Leeet al. (71) isoleerdeneengen
uitrijst(Jamyb)dattot expressie wordt gebrachtdoor zowelhetpathogeen,doorJAendoorverwonding,
maar nietdoorABA,SAenandere SARinductoren.BijdeJAgereguleerde resistentie lijktABAnoodzakelijk
enwordt gezienalseencofactor voor inductie (160). Bijdemechanische verwondingvantomaatwerd
lokaalensystemisch eenaccumulatie vanJAwaargenomen entevens eenverhoogde expressievaneen
pjn-gen(datcodeertvoor eenproteinase remmer).Wanneer eersteenbehandelingmetSAwerdgegeven
accumuleerde JAniet.OokinABAdeficiënte mutantenaccumuleerde JAniet naverwonding.Welwerdhet
pio-gentot expressie gebracht naexogenetoevoegingvanJA.ABAlijkt dusnoodzakelijkvoorde
accumulatie vanJAnaverwonding.Hoewel dezedatagevondenzijnintomaat, lijkter bijtabak(ook
behorendtot denachtschaden) geendirecte relatietussenABAenJAte zijn.
Meerinteracties tussenABAenJA,hunmogelijke rol bijresistentiemechanismen ende signaaloverdracht
zijnbekend(29,49,177). Ookvoor de signaaltransductie naverwonding isde rolvanABAbeschreven (61,
144).Hoewel nietopgehelderd 'hoe'dit gebeurt, lijkt hetduidelijk datABAmoduleert bijde
resistentiemechanismen vandeplant. Dedata zijnniet direct metelkaar tevergelijken door hetgebruikvan
verschillende gewassenenverschillende aldannietpathogènemicro-organismen.Hetlijkt er opdatABAin
hetalgemeen positief moduleert bijISRennegatief bijSAR.
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3.2.4

Gibberelline

Ookgibberellinen kunnenderesistentie moduleren.Eenbehandeling met GA3kanbederf (schimmel)bij
peterselietijdens debewaringbij 1°Ctegengaan(1).GAvertraagt deomzettingvanmarmesinenaar
psoralens,eenlineair furanocoumarine. Marmesine heefteenhogere(anti)fungicide activiteit danpsoralens.
Ookbijabiotische stress speeltgibberelline waarschijnlijk eenrol(80).

3.2.5

Ethyleen

Ethyleenisalmeermalengenoemd.Naastfysiologische effecten alsveroudering envruchtrijping speelthet
eenrolbijISRalsco-inductor (160) enwordt geproduceerd bijdeinductie vanSARvia degen-om-gen
reactie(113). Mogelijkspeeltditvrijgekomen ethyleengeenrolbijdeinductievanSAR,maar hetzalwel
degelijk invloedhebbenopdegroeienontwikkelingvandeplant.Ookwerdenonder invloedvanalleeneen
behandelingmetethyleengenengeactiveerd die betrokkenzijnbijresistentie (135). Ethyleeniswel
betrokkenbijdehypersensitieve response(23).

3.2.6

Auxine

Auxinenzijnonder meer betrokken bijgroei enceldeling,adventievewortelvorming, apicale dominantieen
degroeivanvruchten.Ineenvirusgeïnfecteerde plantkandeauxinehuishoudingdusdanigzijnverstoord
datdeplantnietgroeit endwerggroeivertoont.
Derelatietussenauxine enresistentiemechanismen isgelegdviadeMAPkinasecascade.Dezecascade
activeert stress-respons-genen die beschermentegenomgevingsstress, maar onderdrukt promotersdie
metauxine induceerbaar zijn(64). Hetis daarommogelijk dateenverhogingvanhet resistentieniveau
gepaardkangaanmet eenafnameindoor auxinegereguleerde effecten.Adventievewortelvorming kanmet
behulpvannaftaleenazijnzuur (NAA)worden bevorderd(74). Uuet al. (74)vondendatheteffect vanNAAvia
IAAwordtgereguleerd. DeactiviteitvanIAAoxidase namaf, samenmetdeactiviteitvanperoxidase
waardoor desynthesevanligninewordtgeremd.Lignine speeltookeenrolbijdeinkapselingvanhet
pathogeennainfectie. Hetisdusdenkbaar datbijeenverhoogdresistentieniveau deadventieve
wortelvormingscapaciteit zalverminderen.

3.2.7

Samenvatting

Binnendeplantwordtdegroeienontwikkeling nooitdoor éénenkele groeiregulator bepaald.Groeien
ontwikkelingwordenaltijd door eenbalanstussendeverschillende regulatoren inverschillendeweefsels
gestuurd. Injongweefsel spelenzichandere processenafdaninverouderendweefsel.Zospelende
groeiregulatoren endeleeftijdvanhetweefseleengrote rolbijresistentiemechanismen vanplanten(6).
Transgeenmateriaalmet eenverhoogde productie aanauxinenencytokininenvertoonde bijvoorbeeldeen
verhoogdetolerantie voor Botrytiscinerea.
Maarookisbijdeovergangvandeenenaar deanderegroeifase alsbloeieenverandering inresistentie
waargenomen,zoalsintabaktegen hetpathogeen Phytophthoraparasitica.Hierbij isechter geenSAaccumulatiegevonden(51).Ookkangeïnduceerde resistentie verminderen bijdeovergang naarde
generatievefase(bloei)of moeilijker te induceren zijninhetenedaninhetanderjaargetijde.
Plantengroeiregulatoren hebbeneenbreedwerkingsspectrum binnende plant.Ofeenveranderd
hormoonniveauofeenveranderde hormoonbalans inderdaadderesistentie kanmodulerenzonder grote
neveneffecten blijft eenvraag(120).
Blijkbaar staanresistentiemechanismen niet losvanuitwendige omstandigheden,abiotische stress,ende
ontwikkelingvandeplant. Hier isgekozenomdegroep groeiregulatoren te benadrukken,maar eenzelfde
overzicht iswaarschijnlijk mogelijkvoor defenolhuishouding,koolhydraathuishouding ofde koolstof/stikstof
(C/N)balans.Daarmee is de kansaanwezig datinductievanresistentie tegen pathogenenongeachtde
manierwaarop,eenverandering inhetfenotype veroorzaakt.

21

3.3

Energiebalans

Naastdeinteractietussendepathwaysvoorweerbaarheid envoor groei enontwikkeling,isookde
energiebalans indeplant belangrijk. Eenplant heeft eenzekere hoeveelheidenergie enkandiemaar opéén
manier gebruiken.Ditroept devraagopof hetinducerenen/of aanhoudenvanresistentie geennadelige
gevolgen heeftvoor degroeiendeontwikkelingvandeplant. Investeringen ineen verdedigingsstrategie
zullenmogelijk tenkoste gaanvanandere energievragende processen.
Voor deinductie vanresistentie indeplantisenergie nodigendeze zallogischerwijs nietaanprocessenals
groeienontwikkelingworden besteed.Immuniserenvandeplantzou, energetisch gezien,voordeelvoorde
plant kunnenopleverenomdatalleenenergievoor deinductievanresistentiewordt besteed.Wanneer,na
hetimmuniseren,later geeninfectie plaats heeft blijft deenergievoor deplantbehouden.(27).Jammer
genoegzijner nogslechts weinigmogelijkheden enmarkers omditte meten(27).
Wanneer dit immuniserenvroegindeontwikkeling gebeurt,ishetvoorstelbaar datdegroei,tijdelijk,
achterblijft. Nade inductie vanresistentie zaldegroei echter weer gelijk zijnaandievannietgeïmmuniseerdeplanten.Dergelijkeverschijnselen zijn,hoewelze nietdirect aaninductievanresistentie
wordentoegeschreven,bekendbijbijvoorbeeld afharden.Ditisnodigomdeplantte latenwennenaan
toekomstige condities.Weefselkweekplantjes bijvoorbeeldwordenonder zeer gunstige conditiesvanuit
stukjes moederplantmateriaaltot heleplantjes gekweekt,waarbij differentiatie vanorganen plaats heeft.Na
afloopvanditproces zijndeplantjestoe aaneennieuwefase:groei enontwikkeling,waarbij decondities
sterk veranderen endikwijls minder stabiel zijn. Ditafhardenzalinhetalgemeenplaats hebbenmet
abiotische factoren als eenveranderde relatieve luchtvochtigheid (nahetbewortelenvanstekken),een
verandering intemperatuur (plantjes vanbinnennaar buiten),eenveranderde hoeveelheidlicht(plantenvan
dekasnaar dehuiskamer).Wanneer planteninof netnadeopkweekworden'afgehard'betekent ditdatzij
tijdelijk onder minder gunstige omstandighedenwordengebracht omlater, onder andereomstandigheden,
eengrotere overlevingskans tehebben.
Plantenkunnenworden afgehardmetlicht(54),waarbij degroeitijdens hetafharden sterk achterblijft maar
welhogeoverlevingskansen geeft. Ookkunnenplantenworden afgehard met kouof eenlagewatergift (38),
of metverhoogde ventilatie, infeite eenhogeverdamping (81). Metditafhardenkanhetfenotype vande
plant zichtbaar veranderenenkunnener structuren indeplant ontstaanwaardoor dezebeter isaangepast
aanongunstige omstandigheden (81).Ookendofyten (banaan; 115)enPGPB(thee; 108) kunnenworden
gebruikt bijhet afhardingsproces.
Bijhetafhardenvantarwe met behulpvankou(41)werden PR-eiwittengevormddie deresistentie vanhet
gewas bepalen.Derelatietussentolerantie tegenongunstige omstandigheden enresistentie tegen
pathogenen isaleerder beschreven(2.4.5.). Mogelijk ondergaan plantentijdens denoodzakelijke
transportfase door deniet-optimaleomstandigheden eenverandering inhuntolerantie en/of
resistentieniveau.
Hiermee blijft devraagnogsteeds openof geïnduceerde resistentie deplant, aldanniettijdelijk, energie
kosteninwelke mate dit nadeligis.Dedata indeliteratuur zijnnieteenduidig.Inmiddels is zowelhetverlies
aangroeikracht, hetoptredenvandwerggroei,eenverminderingvandevoedingswaarde (151),eenlagere
opbrengst, of meer inhetalgemeen een'nadeel'(31) beschreven,maar ookdatgeennadelige invloedop
degemetenparameter als bijvoorbeeld opbrengst iswaargenomen (77).Uitexperimenten mettransgeen
materiaal isgebleken datdezefactoren onder meer gewasafhankelijk zijn: deinbrengvaneenzelfdegenin
tweeverschillende gewassen(koolentabak) leverde bijkoolveel schade op,zoals eenverminderde
groeikracht ensteriele planten,maar bijtabak minder schade zoals'slechts'eenverminderde kiemkracht
vanhetgeproduceerde zaad.Dematewaarinhetingebrachte gentot expressie komtlijkt zichniette
verhoudentot deschadetoegebracht aandegroeikracht (72).Weldienttewordenopgemerkt datde
controle,detot dantoe gebruikte standaard procedure voor hetspecifieke gewas endaarmee degemeten
parameter bepalendisvoor devergelijking.
Opditmomentishetnietmogelijkaantegevenwelke kostenerverbondenzijnaanhetvergrotenvan
weerbaarheid. Energieentijdzullennodig zijnindevormvanhetgevenvanstress enhetaccepterenvan
eentijdelijke groeiachterstand envanmogelijk eenverminderde uniformiteit. Eerst moetwordenbepaald
hoeeninwelke mate deweerbaarheid inde plantkanwordenvergroot, welke reductiein
gewasbeschermingsmiddelen dittot gevolg heeft enpasdaarna kaneenkosten/batenanalyseworden
gemaakt.

22

3.4

Mogelijke tegenstrijdigheden

Binnendeglastuinbouw staat nietalleenhetoverlevenvande plantvoorop,maar ook desnellegroeien
ontwikkeling behorende bijeenkwalitatief enkwantitatief hoge productiegraad.Voor veelgewassenzijnde
abiotische omstandigheden alsbemesting,watergift entemperatuur viateeltonderzoek zodanig
geoptimaliseerd dat eenzeer hoge productie kanwordengehaald.Bijdittype onderzoek washetdoel
echter vooral gericht ophoge productie ennietopmogelijke resistentiemechanismen.Welisbijveredeling
opdefactor 'resistentie tegen pathogenen'gelet.
Hetisdusheelgoed mogelijk datdeoptimaleteeltcondities metalsdoel'hogeof snelleproductie'niet
overeenkomen metdiewelke'verhogingvandeweerbaarheid'tendoelhebben.Hieronder volgteen
voorbeeld aandehandvanchrysant.
Bijchrysantwordt hetuitgangsmateriaal indevormvanstekkenverkregen.Dezestekkenwordenvande
moederplantgesnedenenditproces kaneenaantalmalenworden herhaaldvoordat demoederplant
ongeschikt isgewordenvoor verdere stekproductie.
Dekwaliteitvandestekken isgrotendeels afhankelijk vandecondities waaronder demoederplant wordt
opgekweekt. Kwaliteit staat hiervoornamelijk voor de snelheidendeuniformiteitwaarmee destekken
wortelen ennietvoor devatbaarheidvoor ziekten.Factoren die eenrolspelenbijdit proces zijnvaakgoed
uitgezocht, zoals deleeftijdvandemoederplant (2),depositievandestek aandemoederplant(131) ende
teeltcondities waaronder demoederplant isopgekweekt. Bijhetverouderenvandemoederplantennemen
destekken inkwaliteit af,watbetekent datzelichter wordeningewicht envezeliger wordenof meer harde
danzachte stekken.Hardestekkenproduceren plantenmet minder bloemtakkendanzachte stekken.Voor
eengoede stekproductie isook licht, zoweldeintensiteit alsdelichtkleur, belangrijk (12,48).De
hoeveelheidlichtgegevenaandemoederplant wordt dikwijls inrelatie gezientot dehoeveelheidauxine,
noodzakelijk voor deinitiatievanadventiefwortels. Deoptimale hoeveelheidlichtis nietduidelijken
waarschijnlijk cultivar afhankelijk. Bertram(8)beschrijft dehypothetische relatietussendehoeveelheid licht,
deauxineconcentratie endegevoeligheidvanhetweefselvoor auxine enverklaart metditmodelde
tegenstrijdigheden indeliteratuur tussendehoeveelheid licht,deconcentratie auxineendegevoeligheid
voor dezegroeiregulator. Hoewelmeestal stekpoeder (indolboterzuur (IBA),eenauxine)wordt gebruikt, blijft
de invloedvandemoederplant doorwerken indestek. Zoiseenhogere concentratie IBAnodigvoor de
bewortelingvandewat oudere,harde stekken.Ookhetgewichtvandestek isbepalend:eenzwaardere
stek kaneenbeter adventief wortelstelselvormenendaarmee meer kwaliteit produceren.Omdezereden
wordendestekkenvoor hetbewortelen gesorteerd opgewicht. Hierbijspeeltook hetjaargetijde eenrol:
stekkenindezomer vandeplantgenomen zijnzwaarder ingewichtdanwanneer indewinter genomen
(101).
Naast derelatie licht,dehoeveelheid endegevoeligheidvoor auxinegeeftveellichtook eenhogere
fotosynthese endaarmee eenhoogkoolhydraat (C)gehalte.Naastdeze hoeveelheidCspeelt ookde
stikstof (N)bemestingvandemoederplant eenrol. DeC/Nratio isbepalendvoor dekwaliteitvande
stekken,nietalleenbijchrysant maar ook bijandere gewassen.Over hetalgemeen bestaat er eenpositieve
relatietussen eenhogeC/Nratio enbeworteling(57,89, 90,123,124,181), maar ook eennegatieve
relatie isvermeld(9).Mogelijk spelenfenolen eenrol indit proces. Degevoeligheidvoor pathogenen isook
afhankelijk vandeC/Nratio.Erisvoornamelijk eenpositieve relatie,eenhogeweerbaarheid gekoppeldaan
eenhogeC/Nratio,(107,141,172) beschreven.
Ookkaliumspeelteenrolbijzoweldevezeligheidvandeplant,dieeenmaatvoor kwaliteit kanzijnalsbij
deweerbaarheid (32,43, 65,116).
Hierdoor zulleneenaantalstandaardprocedures zoals gehanteerd bijdehuidigeopkweekmethoden
mogelijk opnieuwmoetenworden bekeken ophuneffect ophetverhogenvanweerbaarheid.Opditmoment
lijkenereenaantaltegenstrijdigheden te bestaantussendemomenteel gehanteerde methodenende
inductievansystemische resistentie.
Eriswelisgeopperddatverhogingvanresistentie nietvoldoende kanzijnomdeopbrengst daadwerkelijk
te vergroten ofdatdeinductie vanresistentie ongewenste (schadelijke of zelfs giftige) secundaire
metabolietentot gevolgzoukunnenhebben.Dezeangstenzijntot nutoe nietgegrondgebleken(76).
Somszijndeveranderingen ingenexpressie naeenabiotische stresster inductievanresistentie klein(103).
Ofdit inderdaad consequenties heeftvoor hetniveauvanderesistentie (lokaalen/of systemisch)of
tijdsduur gedurendewelke deresistentie vankracht isis nietbekend.
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Mogelijkheden en onmogelijkheden

4.1 Inleiding
Erlijkenvele mogelijkheden omdeweerbaarheidvaneenplanttevergroten,ookmet abiotischemiddelen.
Voor deze middelen isgeentoelating nodigenditvergemakkelijkt detoepassing.Welzal(nog)veel
onderzoek nodigzijnvoordat eentoepassing gerealiseerd kanworden,voor eenspecifiek gewasentegen
eenspecifiek pathogeen.Omtot gerichte oplossingente komenzijnhieronder eenaantalvragen
geformuleerd die bijde afweging moetenwordenmeegenomen.

4.2 Voorwelkresistentiemechanismewordtgekozen?
Inprincipe geldt datde salicylzuur-gereguleerde pathway resistentie tegen biotrofe organismenende
jasmonaat/ethyleen-gereguleerdepathway resistentie tegen necrotrofe pathogeneneninsectenactiveert.
Hetisechter nieteenvoudignocheenduidigweerte geveninwelktype gewas enmetwelke abiotische
middelen resistentie kanwordenverhoogd.Alhelemaalniet kanaangegevenwordentenkostevanwelke
andere,aldannietvisuele,fysiologische parameters enmogelijk aanwezige resistenties oftoleranties dit
gaat. Hetisgoedmogelijk dat bijhetveranderenvandeuitwendige condities eenandertype plantzal
ontstaan.
Bijhetafhardenvanplanten kanmogelijk resistentie tegen eenbepaaldtype pathogeenworden
geïnduceerd,maarwanneer hetgewas oftegeneenandere groep pathogenenofvoor bepaalde specifieke
omstandigheden afgehard moetworden kandittegenstrijdig methetoorspronkelijke doel zijn. Daarnaast
kaner eenbepaalde matevanbasisresistentie tegeneenof meerdere pathogenenindeplant aanwezigzijn,
bijvoorbeeld door deomstandighedentijdens deopkweek, endie matevanbasisresistentie isslechtsten
delebekendenwelvoor deopdatmomentgeldende condities. Daarom moetvoor eengerichte aanpakén
voor eengewas éneenpathogeengekozenworden.Hetis heelgoedmogelijk dat er slechtskleine
veranderingen indekenmerkenvandeplant optreden diewelvoor verhogingvanresistentie zorgen,maar
nietten nadelevanhetgewasgaan.

4.3 Ketendenken
'De'praktijk bestaat niet.Alsdeklanteenproductvraagt datbinnende mogelijkhedenvandeleverancier
(bijvoorbeeld hetopkweekbedrijf of hetstekbedrijf) valt, zaldezedat leveren.Hierbijmoetbedachtworden
datdehandelinternationaal is,binnenEuropa maar ook intercontinentaal endaarmee deconditiestijdens
transportvariabel.
Over hetalgemeenwordt opkweekmateriaalvanuit Nederland naar andere landeninEuropageëxporteerd,
enstekmateriaalgeïmporteerdvanuitwarmerewerelddelen (voor Europa meestalAfrika)waarde
lichtintensiteit hoog,detemperatuur gematigdenarbeidgoedkoop is.
Deteeltcondities tijdens deopkweekfase, zowelvanzaadtot verhandelbare plantalsdeopkweekvande
moederplantvoor stekproductie, zijnper gewasgoedgeoptimaliseerd engedefinieerd. Binnendeze
protocollen kanwordengevarieerd naar dewensvande afnemer.
Ookhettransportvanhetmateriaalisgedefinieerd enverloopt over hetalgemeenonder geconditioneerde
omstandighedenwaarbijtemperatuur, luchtvochtigheid engasuitwisseling tussendeplantjes onderlinggoed
zijnbeschreven.Welheersen'stress'conditiestijdens hettransport. Hettevervoeren plantmateriaalwordtin
hetdonker getransporteerd, hetgewas krijgt geenwater enerzal aanraking(schuddentijdenshet
verplaatsen) of, erger, verwonding plaats hebbentengevolgevantransport, endegasuitwisseling (C02,
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ethyleen) zalanders zijndantijdens defasevoor hettransport. Blijkbaar isdeplant hiertegen bestand,en
detolerantietegendeze omstandigheden moet ook gehandhaafd blijven.Dehoeveelheid stress diehet
materiaal krijgttijdens hettransport zaldeels afhankelijk zijnvandetijdsduur vanhettransport plusde
periode nodigomhetmateriaal opdenieuwe locatiete plaatsen(veelaleenkas maar ook buitenteeltis
mogelijk). Deplantenkunnenherstellenvandeopgelopen stress,zichaanpassenaandenieuwe
omstandigheden enweggroeien.Deresistentie oftolerantie kanmethettransport endenieuwe
omstandigheden zijnveranderd.
Eenaantalvoorbeeldenvaneenaangepasttransport endedaaropvolgende periode kunnenzijn:
• Denieuwe locatie (bijvoorbeeldeenkas) isnietoptijdklaarvoor hetnieuwegewas.Overhet
algemeenwordt eendatumafgesprokenwaaropwordt geleverd endeproducentvanhet
uitgangsmateriaal heeft zijnschema op dezedatumafgestemd.Wanneer deverstandhouding
tussen leverancier enafnemer goedis kandeafnemer deleverancier opdehoogte stellen.Veelal
blijft hetgewasbijdeleverancier, maar groeit intussenweldoor. Daardoor wordt hetgewaslanger
enhoger endaarmee zaldegasuitwisselingtussen deplantenonderlingveranderenwanneergeen
extra transportmaatregelenworden genomen.Aangepast transport is mogelijk, bijvoorbeeld door
deplantafstandtevergroten.Hetisook mogelijk datstandaardwordt geleverdopdeafgesproken
datum. Hetmateriaal staatdan'ergens'indeopslag,terwijl mendruk bezigisdenieuwe locatie in
te richten.Deconditiesvanopslagzijnniet bekend.Hiermee kunnenderesistentie entolerantie
wordenbeïnvloed.
• Tijdens hettransport heefteenonregelmatigheid plaats,zoals eenwachtperiode, eenlekkeband
vaneenvrachtwagen,eennietaansluitendeverbinding. Hetisnaafloop dikwijls nietnategaanhoe
engedurendewelke periode hetmateriaal isbewaard.Weer kunnenresistentie entolerantie zijn
veranderd.
• Daarnaast kanbreuktijdens hettransport plaats hebben.Wanneer hetmateriaal goedisbewaterd
netvoor hettransport ishetstevig,maar destengel kansnelbreken.Daaromkangevraagd
wordenom'slap',nietgoedbewaterd materiaal,dat minder gevoeligisvoor breuk. Ookhierdoor
kanhetresistentie/tolerantie niveauwordenbeïnvloed.
Natuurlijk zijner limieten.Alsreedshierbovengenoemd zijndehuidige gehanteerde teeltmethodensterk
geoptimaliseerd enkanhetgevraagde product opbijna elk puntindeketenwordengeleverdvolgensde
wensvandeafnemer. Door stressalsinductiemiddelvoor resistentie veranderde omstandigheden moeten
gedurende eenkortetijdplaats hebbenenniet continu.Wanneer eenresistentiemechanisme gedurende die
korte periode vanstress isgeïnduceerdmoetendecondities weer terugwordengebracht naaroptimaal.
Deplant moet zichherstellen enmogelijkworden geenvisueelwaarneembare veranderingengezien.
Momenteel zijnweldegrenzenvanfactoren alsoptimale temperatuur, water, relatieve luchtvochtigheid
bekend, maar hetisniet bekendhoeveel stress,inwelkevormeninwelke mate,eengewas kanverdragen
enhoelangdeherstelperiode is.Dezestress endegevolgendaarvan kunnennietsnelengoedkoop
wordengemeten.

4.4

Gedurende welke termijn moet resistentie aanwezig zijn in de
plant?

Hetisdenkbaar dateenbepaaldevormvanresistentie alleenindeplant aanwezigmoet zijngedurendeeen
bepaalde periodevandelevensfase,bijvoorbeeldtransport. Deresistentie moetniet alleenkunnenworden
geïnduceerdengedurende eenbepaalde periode actief zijn, maar wanneer dezeopdeontwikkelingvande
plantof eentweedete inducerenvormvanresistentie negatief werkt, ookweertijdig kunnenworden
uitgeschakeld. Daarnaast is hetmogelijk dat nadeperiode waarineenbiotroof pathogeeneenbedreiging
vormt ineenvolgendefase eennecrotroof pathogeen eenbedreigingvormt endatdoor het geïmmuniseerd
zijntegen heteerste pathogeendeplantgevoeliger isgewordenvoor hettweede pathogeen.Inmiddelszijn
er binnendeplantverbindingen enprocessen bekenddie eenresistentiemechanisme kunnenvergrotenof
verkleinen. Dezeliggenopverschillend (werkings)niveau, bijvoorbeeld eenverschuivingvanSARnaarISR
(111). Naastde MAPkinases die hetwerkingsniveau beïnvloedendoor binnendecelhettransport door de
kernmembraan heente regelenendaar genente (de)activeren,zijnookandere kinases bekendzoalsdoor
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SA(SAinduced protein,SIP)enverwonding (woundinduced,WIP)kinases bekend.Alhoewelde
mechanismen SARenISRgedeeltelijk opgehelderd zijnishetnognietmogelijk omopelk gewensttijdstip
hetenemechanisme 'uit'enhetandere 'aan'te zetten.Hetisookniet mogelijk deze processenvanbuitenaf
te beïnvloeden,zeker nietmet hetintact latenvanalle anderezichopdatmoment indeplant afspelende
processen.Bijhetveranderenvanditproces bestaat eengrote kansdatook andere pathwaysworden
beinvloed en/of detolerantie voor abiotische factorenwordtveranderd.Devraag blijft of dit nadelige
gevolgenheeftvoor deplant,aldannietvisueel,enof deplantnogwelvoldoet aandeeisendie opdat
momentindeketenaandie plantwordengesteld.
Hierbijmoet bedachtwordendatvoor deglastuinbouw niethetoverlevenvandeplant belangrijk is,maar
dat menkwaliteitsmateriaal wilhebbendatsnelenuniformeenhogeproductie moetleveren.

4.5

Gunstige neveneffecten

Naastalle negatieve neveneffecten kunnener naast dereductie vandehoeveelheid
gewasbeschermingsmiddelen ookanderepositievewerkingenoptreden.Eenvoorbeeld hiervan kanzijnhet
kort houdenvangewassenwatnugebeurt metbehulpvangroeiremmers,dikwijls indevormvan
groeiregulatoren. Bijhetinducerenvanweerbaarheid kanaanrakingwordengebruikt(zie 2.4.5.1). Ookkan
aanrakingdegroei remmen(94).Opdeze manier kunnenmogelijktwee gewasbeschermingsmiddelen in
gebruikwordengereduceerd.
Eentweede positief neveneffect ligt mogelijk ophetgebiedvandetolerantie tegen abiotische
omstandigheden.Zoutstress entemperatuurgevoeligheidkunnenmetSAenmetJAwordenbeïnvloed(13,
84,151). Hetis nietbekendof dezeverhoogde weerbaarheidtegenabiotische omstandigheden gedurende
dezelfde periode werkzaamisalsdeweerbaarheidtegenpathogenen.

27

Conclusies
Eenplant heeft intrinsieke weerbaarheidtegenpathogenenindevormvanresistentiemechanismen.Deze
zijnconstitutief. Daarnaast kunnenook,bovenopdeconstitutieve resistentie, resistentiemechanismen
wordengeïnduceerd.Dezezijnlokaalofsystemisch.
Erzijntweevormenvangeïnduceerde systemische resistentie belangrijk. Systemic acquiredresistance
(SAR),voornamelijk werkzaamtegenbiotrofe pathogeneneninduced systemic resistance(ISR),
voornamelijk werkzaam tegen necrotrofe pathogeneneninsecten.Hoeweler gegevens zijndatdezetwee
mechanismen gelijktijdig kunnenwordenaangeschakeld lijkendetwee mechanismen indemeestegevallen
antagonistischte zijnenelkaartegentewerken.
Inductievanresistentie zaldeplanttijdelijk energie kosten.Dematewaarindittenkoste gaatvanandere
Plantprocessen is nietaante geven.Wanneer resistentie eenmaalisgeïnduceerdzalde plantenergieneutraalgroeienenverder ontwikkelen.
Geïnduceerde resistentie isnietgedurende hethelelevenvandeplantwerkzaam.Wanneer deplant
overgaat naar eenandere levensfase of deuitwendige omstandighedenveranderen,kanookde
geïnduceerde resistentie geheelof gedeeltelijkveranderen.
Eriseenduidelijke relatietussen resistentie tegen pathogenen entolerantie voor ongunstige
omstandigheden. Debetrokken genenwordenalgemeenookwelaangeduidals'stress-genen'.
Hetisgoedmogelijk datdoor destandaardbehandeling,deteeltmethodenendeverdere 'handling',aleen
vormvanresistentie isgeïnduceerd.Dezekanzelfs speciaalaande plant zijntoegediend omdezebeter
bestandte makentegendevolgende levensfase oftransport. Ditproces wordt'afharden'genoemd.
Ermoetvoorwordengezorgddat met de inductie vaneenspecifiekevormvanresistentie niethet
tegendeelwordt bereikt vanhetgewenste effect endateenandere noodzakelijke eigenschapverlorengaat
of datdeplantgevoeliger wordtvoor eentweede,ook bedreigend,pathogeen.
Netalsbijafhardenkanbijinductievanresistentiemechanismen hetfenotype vandeplantveranderen.Het
isniet mogelijk aante gevenofditveranderdefenotype problemen kangevenindeketen,perfasetussen
koper enverkoper. Ditzal per behandeling onderzocht moetenworden.
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6

Aanbevelingenvoor vervolgonderzoek

Bijvervolgonderzoek zalindeeerste plaats moetenworden gekozenvoor eenspecifiek gewas eneen
specifiek pathogeen.Hetisopditmoment niet mogelijk omalgemeen deweerbaarheid vandeplantte
vergrotentegenallepathogenen.Afhankelijk vanhetpathogeen,biotroof of necrotroof of insect,zal
gekozen moetenwordenvoor hetmechanisme SARof ISR.Welbestaat demogelijkheid datdooreen
standaardbehandeling aleenaantalgenenbetrokkenbijeenbepaaldmechanismezijngeactiveerd endat
vandezevormvanweerbaarheid gebruik wordt gemaakt. Hetlijkt aante bevelenomdeze eigenschappen
te definiërenvoor deverschillende fasenindeketen,ente bedenkenwanneer welke eigenschappen nodig
zijn, bijvoorbeeldtijdens deopkweekfase oftijdens hettransport.
Detweevormenvangeïnduceerde resistentie, SARenISR,kunnenonder ander wordengeïnduceerd met
hetplanteigensalicylzuur (SAR)enjasmonzuur(ISR).Hetisnoodzakelijk omineerste instantie resistentiete
induceren metdezechemische middelenof met analoga daarvanenmogelijk ook met BABA.Hiertoezal
eenconcentratiereeks moetenwordengebruikt. Wanneer opdeze manier geenenkelverschil metdeniet
behandelde controle plantenwordtverkregen lijktdekansophetinducerenvanresistentie klein.De
verwachtingisechter datdeplantnabehandeling metheteneagensresistenter enmethetandereagens
gevoeliger zalwordenvoor hetdesbetreffende pathogeenofdatmetbehulpvanBABAresistentiekan
wordenverkregen.Wanneer dezeverschuiving ingevoeligheid isverkregen kunnenverschillende soorten
stresswordengegevenomresistentie te induceren.
Stresses alsverwonding,UVenwaterstress lijkenineerste instantie hetmeest kansopslagentegeven,
mogelijk ook incombinatie metelkaar. Hetisvoor demeeste gewassen nietbekendinwelke mateeen
bepaaldevormvanstress kanwordengegevenenbijwelke grenswaarde deze lethaalis;ook isde
herstelperiode nahetgevenvandestress nietbekend.
Daarnakanworden bekekenofderesistentie tenopzichte vanhetgekozenpathogeen isvergroot.Wel
dienter rekeninggehoudentewordenmet hetfeit dat beidevormenvangeïnduceerde resistentie nooit
100%beschermingzullengeven.Wanneer depathogeendruk te grootwordt, zullenalsnogandere
maatregelen moetenwordengenomen,maar opdeze manierwordt hetwelmogelijk om,samenmet
anderevormenvan(biologische) bestrijding,door eenuitgesteld gebruik en/of eenlagere doseringde
hoeveelheidmiddelentereduceren.
HetgevenvanSAenofJAkanlosstaanvanonderzoek waarbijwordtgekeken naar stresstolerantie. Erzal
pergewasbekekenmoetenwordenwelke hoeveelheidstress acceptabel isvoor hetgewasenhoeveeltijd
nodigisvoorherstel.
Hetniet mogelijk aantegevenwaar inde ketenplantenweerbaar moeten zijn,zoweltegen ongunstige
omstandigheden alstegeneenaanvalmet pathogenen.Metdekennisdatweerbaarheidtegen pathogenen
entegenongunstige omstandigheden aanelkaar gerelateerd zijnisdit mogelijk beter te achterhalen.Hetis
mogelijk ommet behulpvandataloggerstijdenstransporttemperatuur te meten.Hiermee kanmogelijk
temperatuur wordengerelateerd aangevoeligheid. Echter,wanneer ook derelatieve luchtvochtigheid ofeen
andereparameter alsethyleen(tijdelijk)veranderen kunnener andereveranderingen indeaanwezige
weerbaarheidvandeplantveranderen.Eenoplossing lijkt eenmulti-factoriële analyse.Hiertoe zijnechter
welveeldatasets noodzakelijk eneengoede,betrouwbare, medewerkingvandeelnemendebedrijven,
waarbijookwordttoegegevendater bepaalde ziektenof andere problemenzijnopgetreden.Opdiemanier
kanwordenonderzochtwelkerelaties er bestaantussen hetoptredenvanziektenenvoorkómenervan.
Geïnduceerde resistentie iseenbegrip dat pasdelaatstejaren bekendisgewordenenhetproceswordt
langzaamaanontrafeld.Hetbestaan ervanis echter aleeuwenoud.Hetontrafelenvandit proces geeft
mogelijkhedentot nieuwevormvangewasbescherming middels manipulatietijdens deteelt.
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