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2,4-Diacetylphloroglucinol (DAPG) is een fenolische
metaboliet die geproduceerd wordt door Pseudomonas
spp. Uit diverse studies is gebleken dat DAPG een belangrijke rol speelt in de biologische bestrijding van
verschillende bodempathogenen door Pseudomonas
spp. Een evaluatie van de effectiviteit van DAPG-producenten toont echter aan dat, onder veldomstandigheden, de bescherming van planten door deze antagonisten nog te variabel is. Deze variabiliteit wordt voor
een belangrijk deel toegeschreven aan een inefficiënte
kolonisatie van de fytosfeer.
Om de kolonisatie van de plant te verbeteren is compatibiliteit tussen antagonist en ‘waardplant’ noodzakelijk. Deze compatibiliteit is onderzocht door de populatiedynamica en de genotypische diversiteit te bepalen
van DAPG-producerende Pseudomonas spp. die van
nature voorkomen in de rhizosfeer van vier verschillende plantensoorten (tarwe, suikerbiet, aardappelen en
lelie). De resultaten tonen aan dat DAPG-producenten
in relatief hoge dichtheden voorkomen in de rhizosfeer
van deze waardplanten (105-106 CFU g-1). Met behulp
van recent ontwikkelde primers voor DGGE analyse,
blijkt dat bepaalde genotypische groepen relatief veel
meer voorkomen in de rhizosfeer van een specifieke
waardplant, terwijl er ook groepen zijn die in de rhizosfeer van alle vierwaardplanten veelvuldig voorkomen.
Zowel gewasspecifieke als meer generalistische DAPGproducerende Pseudomonas spp. worden op dit moment getest op hun effectiviteit van ziekteonderdrukking. Daarnaast richt het onderzoek zich op factoren
die bepalend zijn voor gewasspecificiteit van deze
groep van antagonistische Pseudomonas spp.
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Tabaksratelvirus (TRV) wordt overgebracht door trichodoride aaltjes. Er komen verschillende trichodoride
aaltjessoorten en tabaksratelvirusserotypen voor. De
trichodoride soorten die in de bollenteelt een rol spelen zijn Paratrichodorus teres, P. pachydermus en Trichodorus similis. TRV kan aantasting veroorzaken in
o.a. hyacint, krokus, narcis, tulp en gladiool. Uit eerder
onderzoek is bekend dat een teelt van bladrammenas
de infectiedruk van de grond kan reduceren bij TRV
overgebracht door P. teres. Op een perceel met virusdragende T. similis aaltjes is onderzocht wat het effect is
van bladrammenas, gele mosterd, dahlia, maïs, Italiaans- en Westerwolds raaigras, rode kool en peen op:
de infectiedruk in de bodem, het aantal T. similis aaltjes
en de TRV aantasting in een volgteelt gladiool. Alleen
de teelt van bladrammenas resulteerde is een afname
van de infectiedruk van de grond en van de TRV aantasting in gladiool vergeleken met de controle braak. Het
aantal T. similis aaltjes was na een teelt bladrammenas
niet lager dan bij braak. Gele mosterd veroorzaakte een
toename van het aantal T. similis aaltjes, de infectiedruk en de TRV aantasting in gladiool in vergelijking
met braak. De overige gewassen hadden geen effect op
de TRV aantasting.
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