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De resistentie van planten tegen pathogene schimmels
en bacteriën wordt beïnvloed door een complexe wisselwerking tussen de fytohormonen salicylzuur, jasmonzuur en ethyleen. Laatstgenoemde hormoon is interessant omdat het gasvormig is en daarom geschikt
voor langeafstandssignalen. Zowel de productie als de
perceptie van ethyleen door planten speelt een belangrijke rol in de interactie met pathogene schimmels.
Daarnaast kunnen pathogenen zelf ook ethyleen produceren en door ethyleen beïnvloed worden.
Wij hebben de rol van ethyleen onderzocht in de interactie tussen Botrytis cinerea en tomaat. Planten werden
voorbehandeld met verschillende concentraties ethyleen, vervolgens geïnoculeerd met B. cinerea en geïncubeerd voor meerdere dagen. De vorming van spreidende lesies werd bepaald alsmede de groeisnelheid
van de spreidende lesies in mm per dag. Proeven werden uitgevoerd met wildtype tomaten en met natuurlijke mutanten of transgene planten die verstoord zijn in
de productie of de perceptie van ethyleen.
Uit de experimenten bleek dat zowel de productie als
de perceptie van ethyleen belangrijk is voor de resistentie van tomaat tegen B. cinerea. Er zijn aanwijzingen
dat het effect van ethyleen onafhankelijk is van de jasmonaat signaaltransductie route.

Dennenhoutaaltje (Bursaphelenchus xylophilus) in
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Bursaphelenchus xylophilus, het dennenhoutaaltje, kan
zich zowel vermeerderen in dode als in levende naaldbomen. In Noord-Amerika, het oorsprongsgebied van
het aaltje, vermeerdert de nematode zich voornamelijk
in dood naaldhout. In gebieden waar B. xylophilus
recentelijk is geïntroduceerd, zoals Japan, speelt vermeerdering in levende bomen een belangrijke rol met
desastreuze gevolgen voor naaldhoutbossen. De nematode vermeerdert zich dan in eerste instantie in de

harskanalen en na initiële verzwakking van de boom
verspreidt de nematode zich in de rest van de boom.
Onder warme omstandigheden verwelkt de boom en
gaat snel dood. Zowel in dood als in levend hout voedt
de nematode zich met schimmels die in het hout groeien. De nematode wordt verspreid door boktorren van
het geslacht Monochamus. B. xylophilus komt momenteel voor in de VS, Canada, Mexico, Korea, China, Hong
Kong en Japan, Monochamus-soorten komen ook in
Europa voor.
Er is een risicoanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat de
nematode een groot risico vormt voor Europa en dat
introductie moet worden voorkomen. In EU-regelgeving zijn er vereisten voor naaldhout dat geïmporteerd
wordt uit landen waar B. xylophilus vóórkomt. In de
meeste vormen waarin dit hout verhandeld wordt,
moet het een warmtebehandeling hebben ondergaan.
Maar hout dat als verpakkingsmateriaal (zoals kisten en
pallets) binnenkomt uit die landen moet vrij zijn van
schors en van boorgaten groter dan drie millimeter en
moet, al dan niet kunstmatig, gedroogd zijn.
Ondanks deze maatregelen is in 1999 de nematode
aangetroffen in Portugal. Duizenden bomen zijn daar
aangetast door dit organisme. Mogelijk is deze nematode met verpakkingshout uit Japan geïntroduceerd. Inmiddels zijn er uitgebreide maatregelen genomen om
de uitbraak in Portugal uit te roeien en om verdere verspreiding in Europa te voorkomen. In de overige
EU-landen is in 2000 een survey uitgevoerd en daarbij
is het aaltje buiten Portugal niet gevonden. Gealarmeerd door de uitbraak in Portugal is in verschillende
EU-landen de inspectie van verpakkingshout geïntensiveerd. Als gevolg hiervan zijn er een aantal vondsten
van B. xylophilus in verpakkingshout gedaan. In twee
gevallen in Nederland is in verpakkingshout uit China
de vector Monochamus aangetroffen; daarbij was de
nematode niet aanwezig.
Om verdere introductie van B. xylophilus met verpakkingshout te voorkómen, moeten er strengere eisen
worden gesteld aan verpakkingshout van naaldhout.
Daarom is er momenteel discussie in EU verband om
voor verpakkingshout uit de VS, Canada, China en Japan ook een warmtebehandeling, begassing of impregnatie te vereisen. Dit heeft vanuit die landen felle reacties opgeleverd en kan beduidende gevolgen voor de
wereldhandel hebben. Het dilemma tussen enerzijds
bescherming van de Europese naaldbossen door maatregelen van de EU en anderzijds het verstoren van wereldwijde handel door eenzijdige eisen van de EU
maakt dat deze discussie niet meer alleen een fytosanitaire zaak is.
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