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Het aminozuur beta-aminoboterzuur (BABA) induceert resistentie tegen zeer veel verschillende vormen
van biotische en abiotische stress. Het mechanisme
achter deze vorm van geïnduceerde resistentie berust
op een verhoogde staat van paraatheid om afweermechanismsen sneller en sterker tot expressie te
brengen zodra de plant blootgesteld wordt aan stress.
Naar analogie met dierlijke systemen wordt deze potentiëring van afweer “priming” genoemd. In Arabidopsis gaat inductie van priming gepaard met aanzienlijk minder ecologische kosten dan directe
inductie van afweermechanismen. Na infectie met
een ziekteverwekker hebben geconditioneerde planten een hogere fitness dan ongeconditioneerde vatbare planten of resistente planten die constitutief afweermechanismen tot expressie brengen. Deze
resultaten duiden erop dat priming een aantrekkelijke strategie is om breed-spectrum resistentie te verkrijgen zonder nadelige effecten op groei en vruchtzetting. Om meer te leren over de moleculaire
aspecten van priming worden mutanten geselecteerd
die gestoord zijn in de door BABA geïnduceerde priming van salicylzuur-onafhankelijke afweer. Tevens
wordt de rol van transcriptiefactoren bij de door BABA geïnduceerde priming onderzocht.
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Een belangrijk aspect van succesvolle biologische bestrijding is dat de biologische bestrijders de plaaginsecten bij lage dichtheden goed kunnen vinden. Planten reageren op vraatschade met de productie van
geurstoffen die als een soort SOS-signaal dienen: ze
trekken de natuurlijke vijanden van de planteneters
aan. Indirecte verdediging is tot nu toe gevonden in
alle planten die hierop werden onderzocht. De geurstoffen bestaan voor een belangrijk deel uit terpenen
en één van de belangrijkste componenten bij veel
plantensoorten is 4,8-dimethyl-1,3(E),7-nonatrieen.
Recent hebben wij voor een aantal plantensoorten
aangetoond dat het inbrengen van specifieke terpeensynthase genen leidt tot de productie en afgifte
van geurstoffen (waaronder 4,8-dimethyl-1,3(E),7nonatrieen) waardoor een (ongeïnfecteerde!) plant
aantrekkelijk wordt voor roofmijten. Onze resultaten
geven aan dat het belang van deze geurstoffen voor
biologische bestrijding tot nu toe te veel is verwaarloosd en dat veredeling op het vermogen om die
geurstoffen te produceren een belangrijke bijdrage
kan leveren aan het succes van biologische bestrijding.

[NAGEKOMEN

ke plant werd gebruikt in een RT-PCR met gedegenereerde potyvirus primers (Van der Vlugt et al., 1999).
Hierbij werd een DNA fragment verkregen van het Cterminale deel van het manteleiwit en het 3’ niet coderend gebied (3’NTR). Dit fragment is gesequenced
en was 653 nucleotiden lang. De verkregen sequentie
is vergeleken met anderen die in genenbanken zijn
opgeslagen. Voor de manteleiwit en 3’NTR nucleotiden sequenties werd homologie gevonden met potyvirussen, maar niet meer dan 73% en 46%, respectievelijk. Dit geeft aan dat het potyvirus uit begonia een
niet eerder geïdentificeerd potyvirus is. Dit nieuwe
potyvirus voor B. semperflorens krijgt voorlopig de
naam Begonia-bloemkleurbrekingsvirus (Begonia flower break virus).
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