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In ons onderzoek hebben we het verloop van fungistase en microbiële activiteit (respiratie) gemeten aan een
tweetal duinbodems na introductie van fungistase-verlagende maatregelen (gedeeltelijke sterilisatie of nutriëntentoevoegingen).
In het eerste experiment vonden we voor de saprofytische bodemschimmel Chaetomium globosum een
langdurige (meer dan 12 weken) opheffing van fungistase (gemeten als koloniserend vermogen door hyfen)
na een initiële gedeeltelijke sterilisatie (magnetron) of
na initiële toevoeging van een rijk substraat (Tryptic
Soy Broth). In beide gevallen was de bodemrespiratie
(CO2-productie) vanaf 4 weken gelijk aan dat van de
onbehandelde grond, terwijl de bacterie-aantallen een
factor 10 hoger waren geworden dan in de onbehandelde grond. Dit geeft aan dat het nutriëntentekort
even hoog of zelfs hoger moet zijn geweest dan in de
onbehandelde grond, maar dat dit niet voldoende was
voor een terugkeer van fungistase. Het lijkt daarom
zeer aannemelijk dat de gedeeltelijke sterilisatie en
TSB-toevoeging geresulteerd heeft in blijvende afwezigheid van een toxische factor doordat de samenstelling van bodemmicroorganismen is veranderd. Deze
veronderstelde verandering van de bacteriële samenstelling werd bevestigd middels analyse (DGGE) van de
totale bacteriële DNA-pool. In een tweede experiment,
met een andere duinbodem, waren de resultaten in dit
opzicht minder duidelijk omdat voor de vier geteste
schimmels (twee plantenpathogenen en twee saprofyten) een significant positieve correlatie werd gevonden
tussen bodemrespiratie en remming van hyfengroei.
Dit zou dus wel kunnen duiden op een relatie tussen
nutriëntenbeschikbaarheid en fungistase. Toch gaven
ook een aantal resultaten in dit experiment aan dat de
samenstelling van de microorganismen een cruciale
rol speelt bij het ontstaan van fungistase. Duidelijk is
echter geworden dat competitie en aanwezigheid van
toxische stoffen niet altijd eenvoudig te scheiden zijn
omdat de nutriëntenbeschikbaarheid van invloed kan
zijn op de productie van secundaire metabolieten. Verder kan ook de gevoeligheid van een schimmel voor
toxische stoffen veranderen door de nutriëntenbeschikbaarheid. Op basis van onze onderzoeksresultaten verwachten wij dat de microbiële samenstelling via
vorming van toxische stoffen essentieel is voor het ontstaan van fungistase maar dat, binnen dat kader, nutriëntenbeschikbaarheid mede bepalend is voor de mate van fungistase.
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Pythium aphanidermatum veroorzaakt wortelrot in
komkommer in kassen met recirculerende voedingsoplossing, waarbij zoösporen zorgen voor verspreiding
van infecties over het hele gewas. Een Xanthomonas
sp., geïsoleerd uit de rhizosfeer van komkommer, bleek
in herhaalde experimenten wortelrot bij jonge komkommerplanten te onderdrukken tot het niveau van
ongeïnoculeerde controleplanten. Er zijn verschillende
biotoetsen uitgevoerd op komkommerplanten om
meer inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme en
de toepassingsmogelijkheden van de antagonist. Een
korte biotoets werd uitgevoerd met twee weken oude
plantjes, gekweekt in liggende flesjes met voedingsoplossing. De bacterie werd toegevoegd door zaadbacterisatie, toediening van een bacteriesuspensie aan de voedingsoplossing, of beide. De test is verder op
verschillende wijzen uitgevoerd: met ongewassen bacteriecellen van verschillende kweekmedia, gewassen
cellen, of met steriel cultuurfiltraat. In alle experimenten werden de planten na bacterisatie van de voedingsoplossing geïnoculeerd met zoösporen. Uit de experimenten bleek dat met alleen zaadbacterisatie geen
ziekteonderdrukking optrad. Toediening van een suspensie van ongewassen bacteriecellen of cultuurfiltraat
aan de voedingsoplossing in flesjes veroorzaakte goede
onderdrukking van infecties. Gewassen cellen waren
ineffectief. Verder bleek het opkweekmedium van belang voor de effectiviteit van de bacterie of het cultuurfiltraat.
Een wat langere biotoets werd met vier tot zes weken
oude planten uitgevoerd in hydrocultures in bakken
van achttien liter met beluchting. Hierbij werd ook bij
herhaalde toediening van de bacterie (in suspensies
van ongewassen cellen) geen duidelijk effect gevonden.
Dit is mogelijk te wijten aan een groter verdunningseffect van de bacterie of mogelijke actieve componenten
uit de suspensie, in vergelijking met de toets in flesjes.
Momenteel wordt verder onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de persistentie van de bacterie in de rhizosfeer en voedingsoplossing in systemen met oudere
planten.
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