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Conclusie
Aangezien het overgrote deel van de biologische bedrijven zich op klei bevindt, waar veel van deze aaltjessoorten niet of nauwelijks voorkomen, kan de keuze
van een groenbemester gebaseerd worden op factoren,
zoals de mate van stikstofbinding. In gebieden waar de
aaltjes wel voorkomen (zand), kan de teelt van vlinderbloemigen grote consequenties hebben voor de volgteelt, waardoor het verstandiger kan zijn een andere
groenbemester te kiezen.
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De volgende verklaring voor bovenstaande waarnemingen wordt momenteel verder onderzocht. Onder specifieke condities maakt WCS374 geen SA maar juist wel
pseudomonine, waarbij alle SA kennelijk in het siderofoor wordt ingebouwd. Misschien produceert WCS374
wel SA in de rhizosfeer van radijs en niet in de rhizosfeer van Arabidopsis. Om dit na te gaan zal de productie van SA door WCS374 in de rhizosfeer worden bepaald. Anderzijds zou pseudomonine misschien wel in
radijs maar niet in Arabidopsis resistentie kunnen induceren. Toedienen van zuiver pseudomonine zou een
antwoord kunnen geven op deze vraag.
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Onderdrukking van plantenpathogenen door geselecteerde stammen van fluorescerende Pseudomonas spp.
wordt al sinds de jaren tachtig binnen de leerstoelgroep onderzocht. Praktische toepassing van deze bacteriën is daarbij beperkt gebleven tot een tijdelijke
commerciële introductie van P. fluorescens stam
WCS374 op radijszaden voor het bestrijden van door
Fusarium oxysporum f.sp. raphani veroorzaakte verwelking. In commerciële teelten had toepassing van
WCS374 een positief effect van enkele tientallen procenten op de opbrengst. Meer kennis van de mechanismen die ten grondslag liggen aan ziekte-onderdrukking
door WCS374 kan leiden tot verbetering van effecten
onder commerciële condities.
Uit onderzoek van de toenmalige promovendus Marcel
Leeman bleek dat geïnduceerde systemische resistentie
een belangrijk mechanisme van onderdrukking van
verwelking in radijs door WCS374 is. De bacteriële determinanten die daarbij een rol spelen zijn de lipopolysacchariden en een metaboliet van WCS374 die alleen
wordt geproduceerd onder condities van lage ijzerbeschikbaarheid. Naast het fluorescerende siderofoor
pseudobactine374 wordt door WCS374 tevens salicylzuur (SA) geproduceeerd onder ijzerarme omstandigheden. Aangezien toediening van zeer lage concentraties SA in planten resistentie kan induceren, werd
aangenomen dat het door WCS374 geproduceerde SA
verantwoordelijk was voor de door deze stam geïnduceerde resistentie. In Arabidopsis thaliana kan WCS374
echter geen resistentie induceren, terwijl exogeen toe-
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gediend SA in deze plantensoort wel degelijk aanleiding geeft tot geïnduceerde resistentie. Mutantanalyse
van WCS374 maakte duidelijk dat WCS374 niet alleen
SA kan produceren, maar tevens het SA bevattende,
niet fluorescerende siderofoor pseudomonine.
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Monocultuur van gewassen in het veld en in de kas kan
tot verhoogde bodemweerstand tegen Rhizoctoniaziekte leiden (Lucas et al., 1993; Hyakumachi, 1996; Wiseman et al., 1996). Dit fenomeen is nog niet goed onderzocht in bloemkoolmonocultuur, maar de
observatie dat geringe ziekte in een bloemkoolmonocultuurveld in Noord-Holland voorkomt, terwijl de
bloemkool-pathogene R. solani AG 2-1 in de grond aanwezig is, wijst erop dat de bodemweerstand in dit veld
verhoogd zou kunnen zijn. De bodemweerstand van de
grond van dit bloemkoolveld is daarom vergeleken met
die van een perenboomgaard aan dezelfde straat. Hiervoor zijn twee methodes gebruikt: één waarin de ziekteverspreiding wordt gemeten en één waarin het percentage zieke planten wordt bepaald. Uit beide
methoden bleek dat de bloemkoolmonocultuurgrond
een significant hogere bodemweerstand had dan de
perengrond.
In een kasproef wordt momenteel onderzocht of
bloemkoolmonocultuur de bodemweerstand van de
perengrond kan verhogen en of de aanwezigheid van R.
solani AG 2-1 hiervoor noodzakelijk is. Na de eerste
planting was 96% van de planten in kunstmatig besmette peregrond ziek of dood, vergeleken met 58%
van de planten in bloemkoolgrond. Uit dit significante
verschil bleek opnieuw dat de bloemkoolgrond een hogere bodemweerstand heeft dan de perengrond. Beide
gronden zullen nog vier maal met bloemkool beteeld
worden, waarna de bodemweerstand wederom bepaald zal worden.
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Moleculaire technieken zoals DGGE zullen worden gebruikt om de microflora in de verschillende gronden te
vergelijken, met als doel bepaalde micro-organismen te
correleren met een hoge bodemweerstand. Deze kennis kan leiden tot verbeterde management van Rhizoctonia-ziekte in bloemkool, door de ontwikkeling van a)
technieken die de aanwezigheid van bodemweerstandverhogende micro-organismen bevorderen en b) een
bodemkwaliteit-chip die aangeeft of een grond microorganismen bevat die de bodemweerstand kunnen verhogen.
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