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Achtergrond
Het algemene plantweerbaarheidssysteem ‘SAR’ kan aangeschakeld
worden door toediening van ‘elicitors’. De expressie van SAR staat óók
onder invloed van allerlei omgevingsinvloeden, waaronder de
lichtkwaliteit. Is de effectiviteit van elicitors te beïnvloeden met
stuurlicht? Hoe hangen beide factoren samen?

Proefopzet
Individueel opgepotte jonge tomatenplanten (cv Komeett) werden in
augustus 2017 in één kascompartiment blootgesteld aan één van 36
behandelingen bestaande uit een combinatie van (1) wel of geen
toediening van elicitor, (2) 30% of 100% daglicht, (3) verrood, rood of
geen stuurlicht voorafgaand aan meeldauwinoculatie, en (4) verrood,
rood of geen stuurlicht na meeldauwinoculatie, schematisch:

Conclusies

De toediening van stuurlicht gebeurde dagelijks van 7:00 tot 24:00
uur met Led-modules die boven de planten hingen (50 µmol.m-2.s-1
verrood; 5 µmol.m-2.s-1 rood). Behandelingseffecten werden gemeten
vlak voor meeldauwinoculatie , een week na inoculatie , en circa 2
weken na inoculatie , o.a. salicylzuurgehalte (SAR-hormoon), PR-1
en PR-2 expressie (SAR-merkers), en meeldauwschade.

Resultaten

• Salicylzuurgehalte (SA) correleerde negatief (!) met elicitatie. Geen
effect van stuurlicht op SA-gehalte waargenomen. Hoewel SA
essentieel is voor SAR-respons, lijkt SA-gehalte slechte voorspeller
van SAR-respons.
• SAR-expressie (PR-1 en PR-2) verhoogd door (1) elicitatie, (2)
minder daglicht (PAR), en (3) verhoogde rood/verrood-ratio (7:00
tot 24:00 uur) vóór meeldauwinoculatie; rood/verrood-ratio na
inoculatie vertoonde geen effect op SAR-expressie.
• De meeldauwschade correleerde negatief met (1) elicitatie, (2)
daglicht (PAR), en (3) rood/verrood-ratio (7:00 tot 24:00 uur) vóór
meeldauwinoculatie; verlaagde rood/verrood-ratio na inoculatie
vertoonde ook meeldauwonderdrukkend effect.
• Meeldauwschade wordt behalve door SAR-expressie ook door andere
factoren bepaald.
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