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SAMENVATTING G 

Dee schimmel Fusarium oxysporum is de veroorzaker van een van de belangrijkste 
schimmelziektenn in gladiool en kan overal ter wereld aanzienlijke economische schade 
geven.. Vruchtwisseling, het vermijden van overbesmetting met stikstof, 
warmm waterbehandeling van gladiolenkralen, visuele keuring van (export-)partijen en het 
ontsmettenn van het plantmateriaal met fungiciden zijn maatregelen die in de praktijk worden 
toegepastt om de ziekte te beheersen. Deze maatregelen zijn echter lang niet altijd afdoende. 
Dee vatbaarheid van het handelssortiment voor de ziekte is vrij groot. Veredeling op 
Fusarium-resistentieFusarium-resistentie kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan een betere bestrijding 
vann de ziekte. Om de keuring van (export-)partijen te kunnen verbeteren is het nodig dat er 
eenn test wordt ontwikkeld waarmee ook de niet-zichtbare, latente infecties in (export-)partijen 
vann gladiolenknollen kunnen worden aangetoond. Zowel voor het ontwikkelen van een 
specifiekee detectiemethode als voor het opzetten van een goede resistentietoets ten behoeve 
vann de veredeling is het nodig om inzicht te krijgen in de erfelijke variatie van de 
ziekteverwekker.. In het eerste deel (hoofdstukken 2 en 3) van dit proefschrift wordt 
beschrevenn hoe een grote aantal veldisolaten van de schimmel werd gekarakteriseerd, zowel 
watt betreft waardplantspecialisatie als wat betreft de erfelijke verwantschap. In het tweede 
deell  (hoofdstukken 4, 5 en 6) wordt een nadere studie naar de onderliggende moleculaire 
geneticaa van het verschil in waardplantspecialisatie van twee nauw verwante fysio's 
beschreven.. Gedetailleerde kennis van de moleculaire genetica van waardplantspecifïciteit 
kann benut worden bij het verder ontwikkelen van DN A-toetsen, in de (moleculaire) 
resistentieveredeling,, voor het verbeteren van bestaande bestrijdingsmethoden en voor het 
ontwikkelenn van geheel nieuwe bestrijdingsstrategieën. 

Vann bijna honderd veldisolaten, afkomstig van zowel gladiool als een aantal andere gewassen 
diee tot de Iridaceae behoren (iris, fresia, krokus, ixia), werd de onderlinge vegetatieve 
compatibiliteitt en de verschillen in gastheerspecifïciteit bestudeerd (hoofdstuk 2). Al deze 
isolatenn worden gerekend tot de forma special is gladioli. Daarnaast werden er een paar 
isolatenn in deze studie betrokken die bij krokus zogenaamde 'pseudo-roest' symptomen 
veroorzaken,, en die tot de forma specialis croci worden gerekend. Wanneer twee isolaten na 
hethet fuseren van hun hyphen een levensvatbaar heterokaryotisch mycelium vormen, worden ze 
'vegetatieff  compatibel' genoemd. Binnen F.oxysporum worden vegetatieve compatibele 
isolatenn als genetisch nauw verwant beschouwd. De vegetatieve compatibiliteit tussen twee 
isolatenn werd bepaald door complementatietesten uit te voeren met verschillende typen nit-
mutanten.. Dit zijn mutanten die nitraat niet als stikstofbron kunnen gebruiken. Op deze 
manierr werd vastgesteld dat er binnen de collectie zes verschillende vegetatieve 
compatibiliteitsgroepenn (VCG 0340-0345) konden worden onderscheiden, waarvan er twee 
iederr slechts een enkel isolaat bevatte. Daarnaast werden er enkele 'zelf-incompatibele' 
isolatenn gevonden, die derhalve niet aan een van de VCGs konden worden toegewezen. Van 
vijfendertigg isolaten, die alle VCGs en alle oorspronkelijke waardplanten 

119 9 



SAMENVATTING G 

vertegenwoordigden,, werd de pathogeniteit voor groot-bloemige gladiool, klein-bloemige 
gladiool,, iris, fresia en krokus onderzocht. Per gewas werd één cultivar gebruikt. Op basis 
vann dat onderzoek konden tien pathotypen worden onderscheiden, ieder met een eigen 
virulentie-spectrumm ten aanzien van de vijf waardplanten. Binnen VCG 0340 konden 
verschillendee pathotypen worden onderscheiden, terwijl de ander VCGs ieder maar één 
pathotypee bevatte. De *pseudo-roest' isolaten van krokus {F.oxysporum f.sp. croci) waren 
alleenn pathogeen voor krokus en vormden een van de pathotypen binnen VCG 0340. De 
anderee pathotypen binnen VCG 0340 werden als F.oxysporum f.sp. gladioli geclassificeerd. 
Hierdoorr ontstond de situatie dat er binnen één VCG twee formae speciales voorkwamen. 
Ookk een aantal van de andere pathotypen, hoewel wel in enige mate pathogeen voor gladiool, 
vertoondee een duidelijke voorkeur voor een van de ander gewassen. Daarom werd 
voorgesteldd alle isolaten uit iridaceeèn toe te wijzen aan een nieuwe forma specialis 
"F.oxysporum"F.oxysporum f.sp. iridacearum" en alle onderscheidde pathotypen (inclusief dat van de 
'pseudo-roest'' isolaten) als fysiologische rassen (fysio's) binnen deze nieuwe forma specialis 
tee beschouwen. 

Moleculairee karakterisering van de veldisolaten, waarbij zowel RFLP- als AFLP-analyse 
werdd gebruikt (hoofdstuk 3), bevestigde het idee dat VCGs kunnen worden beschouwd al 
klonalee lijnen. Binnen VCG 0340 was de variatie in de DNA-profielen relatief groot. Binnen 
dezee VCG konden in feite vier subklonale lijnen worden onderscheiden die samenvielen met 
dee fysio's, behalve dan dat binnen een van de subklonale lijnen twee fysio's (fysio 1 en fysio 
2n)) voorkwamen. De resultaten van de AFLP-analyse suggereerden dat fysio 1, dat 
pathogeenn is voor de zowel de groot-bloemige gladiool 'Peter Pears' als de klein-bloemige 
gladioolgladiool 'Nymph', relatief recent ontstaan is uit fysio 2n, dat niet pathogeen is voor 'Peter 
Pears',, maar wel voor 'Nymph'. 

Fysioo 1 bleek het enige fysio te zijn dat wereldwijd algemeen voorkomt in groot-bloemige 
gladiool.. Een detectietoest voor (latente) infecties in groot-bloemige gladiolenknollen zal 
zichh dus moeten richten op het specifiek detecteren van dit fysio. De andere fysio's binnen 
VCGG 0340 bleken niet pathogeen te zijn voor de groot-bloemige gladiool 'Peter Pears', maar 
zijnn wel nauw verwant aan fysio 1. Een fysio-1-specifieke detectietoets zal fysio 1 van deze 
nauww verwantte /usam/m-stammen moeten kunnen onderscheiden. Inmiddels is op het 
Laboratoriumm van Bloembollen Onderzoek een PCR-toets ontwikkeld die specifiek de 
aanwezigheidd van fysio 1 kan aantonen. 

Voortss kon uit de resultaten van dit onderzoek worden geconcludeerd dat, bij het uitvoeren 
vann resistentietoetsen bij de veredeling van groot-bloemige gladiolen, in eerste instantie fysio 
11 gebruikt dient te worden. Van geselecteerde lijnen kan vervolgens de resistentie tegen de 
anderee fysio's gecontroleerd worden. Voor veredeling op FwsariM/w-resistentie in de andere 
gewassenn kan eveneens op basis van de verkregen resultaten een selectie van relevante 
fysio'ss gemaakt worden. 
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Omm verder inzicht te krijgen in de genetica waarop het verschil in pathogeniteit tussen fysio 1 
(well  pathogeen voor de groot-bloemige gladiool 'Peter Pears') en fysio 2n (niet pathogeen 
voorr 'Peter Pears') gebaseerd is, werd er een methode ontwikkeld om kruisingen tussen 
isolatenn van beide fysio's te kunnen maken. In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat er 
parasexuelee recombinatie optreedt na fusie van cellen die verschillende selectiemerkers 
bevatten.. Aanvankelijk werden er auxotrofe UV-mutanten gebruikt. Zowel na anastomose 
(fusiee van hyphen) als na fusie van protoplasten konden er prototrofe fusieproducten worden 
geïsoleerd.. Bij deze fusieproducten kwamen nieuwe combinaties van RAPD- en AFLP-
merkerss van beide ouders voor. De auxotrofe mutanten waren echter niet meer pathogeen, 
zeerr waarschijnlijk juist vanwege hun auxotrofie. Daarom kon niet worden nagegaan of door 
dee UV-bestraling geen defecten waren ontstaan in de genen waar het in dit onderzoek om 
ging,, dat wil zeggen de genen die betrokken zijn bij het verschil in pathogeniteit voor 'Peter 
Pears'.. Bij transformanten die antibioticum-resistentie-merkers bevatten trad dat probleem 
niett op. Van zulke transformanten kon worden aangetoond dat ze nog dezelfde pathogeniteit 
haddenn als het wildtype. Protoplastfusies tussen transformanten van de isolaten G2 (fysio 1) 
enn G6 (fysio 2n) met ieder verschillende resistentiemerkers leverde dubbelresistente 
fusieproductenn op. Ook deze fusieproducten vertoonden nieuwe combinaties van moleculaire 
merkerss van beide ouders. Bovendien werd met behulp van Southern-analyse van pulsed field 
gels,, waarbij intacte chromosomen kunnen worden gescheiden, aangetoond dat bij de 
fusieproductenn combinaties van chromosomen afkomstig van beide ouders voorkomen. 

Tweee populaties van dergelijke fusieproducten van de isolaten G2 (fysio 1) en G6 (fysio 2n) 
werdenn nader onderzocht (hoofdstuk 5). Pathogeniteitstesten met 'Peter Pears' en 'Nymph' 
lietenn zien dat slechts enkele fusieproducten het fenotype van een van de beide ouders 
hadden.. Veel fusieproducten toonden een intermediair fenotype. Ze waren normaal pathogeen 
voorr 'Nymph', maar toonde een verminderde pathogeniteit voor 'Peter Pears'. Dit betekende 
datt de pathogeniteit voor 'Peter Pears' niet door een enkel gen wordt bepaald, maar genetisch 
complexerr is. Na een uitgebreide AFLP- en RAPD-analyse werden twee groepen van 
merkerss gevonden die alleen afwezig waren bij de enkele fusieproducten met een fysio 2n 
fenotypee (niet pathogeen voor 'Peter Pears') en de fysio 2n ouder. Beide merkergroepen 
kondenn worden toegewezen aan een 2.1 Mb chromosoom van isolaat G2. Op basis van 
Southernss werd vastgesteld dat sequenties homoloog aan de sequenties van deze merkers 
volledigg ontbraken in G6. Dit duidt erop dat deze merkers op een niet-noodzakelijk 
('dispensable')) deel van het genoom van G2 liggen. 

Eenn van de fusieproducten (code B7) verschilde van alleen van G2 in de afwezigheid van een 
vann de twee hiervoor genoemde merkergroepen. Moleculaire analyses wezen erop dat het 
verliess van deze merkergroep waarschijnlijk het gevolg was van een deletie, die was ontstaan 
tijdenss een gebeurtenis, waarbij delen van het 2.1 Mb chromosoom van G2 met dat van een 
ander,, heteroloog, chromosoom werden uitgewisseld. Het feit dat de pathogeniteit van 
fusieproductt B7 voor 'Peter Pears' sterk was gereduceerd, was weer een aanwijzing dat het 
'dispensable'' deel van het 2.1Mb chromosoom, waarop deze merkers liggen, mogelijk genen 
bevatt die betrokken zijn bij de pathogeniteit voor 'Peter Pears'. 
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OmOm dergelijke kandidaat-pathogeniteitsgenen in handen te krijgen werden gekloneerde 
merkerfragmentenn van de betreffende merkergroep gebruikt als probes, om klonen te 
selecterenn van een cosmidebank van isolaat G2 (hoofdstuk 6). Op deze wijze werden er 
enkelee cosmiden geselecteerd. Van deze cosmiden werden restrictiefragmenten met 
coderendee sequenties geïdentificeerd door hybridisatie met gelabelde cDNA-uiteinden, 
afkomstigg zowel van in vitro gekweekte schimmelmateriaal als van geïnfecteerde 
gladiolenknollen.. Er werden een aantal restrictiefragmenten gevonden die hybridiseerde met 
beidee typen probe-materiaal. Twee fragmenten, beide gelegen op hetzelfde cosmide, werden 
willekeurigg gekozen voor een nadere analyse. Ze werden gekloneerd en de basevolgorde 
ervann werd bepaald. Beide fragmenten bleken repetitieve sequenties te bevatten die 
homologiee vertoonden met bekende transposon-elementen uit andere schimmels. In 
tegenstellingg tot twee merkerfragmenten die op hetzelfde cosmide lagen bleken beide 
gekloneerdee restrictiefragmenten echter wèl aanwezig te zijn in G6. Mogelijk overspant het 
betreffendee cosmide de rand van het 'dispensable' gebied. Verdere analyse van deze cosmide 
enn drie andere, er gedeeltelijk mee overlappende, cosmiden is nodig om te kunnen bewijzen 
datdat dit inderdaad het geval is. Dan zal ook blijken of er in het 'dispensable' deel van het 2.1 
Mbb chromosoom van G2 coderende sequenties aanwezig zijn. Als zulke sequenties worden 
gevonden,, dan zal door het gericht uit- en aanschakelen ervan via moleculaire weg kunnen 
wordenn vastgesteld of ze een rol spelen in de pathogeniteit voor 'Peter Pears' van fysio 1 van 
F.oxysporumF.oxysporum f.sp. iridacearum. 
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