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Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten tot nu toe

Relatief hoge rood/verrood-verhoudingen (toegediend gedurende de daglichtperiode doorlopend tot
in een deel van de donkerperiode) en voorbehandeling met de elicitor INA verhoogden in onze
experimenten de weerbaarheidsrespons (systemic acquired resistance (SAR) in termen van PR-1 en
PR-2 expressie) na meeldauwinoculatie t.o.v. de controlegroepen. Bij het modelgewas tomaat werd
met twee verschillende daglichtniveau’s vastgesteld dat hierbij de hoeveelheid fotosynthetisch
actieve straling (PAR) een negatieve correlatie vertoont met de expressie van PR-1 en PR-2, èn met
de meeldauwaantasting. De verhoogde expressie van deze effectormoleculen bij lage PAR
verhindert dus niet dat de meeldauwaantasting onder lage PAR toch sterker is dan onder hogere
PAR. Een effect van stuurlicht, PAR en elicitor op de gehaltes van het weerbaarheidshormoon
salicylzuur (SA) werd niet waargenomen. Hoewel SA essentieel is in de signaal-transductieketen lijkt
het op zichzelf dus een slechte voorspeller te zijn voor de SAR-respons. Door verschillende
combinaties van stuurlicht vóór en na meeldauwinoculatie toe te passen werd onderzocht of de
regulerende rol van rood/verrood plaats vindt in de primingsfase of in de fase van
weerbaarheidsexpressie, of beide. Toepassing van hoge rood/verrood-verhoudingen in de fase
voorafgaande aan meeldauwinoculatie correleerde positief zowel met verhoogde PR-1 en PR-2
expressie, als met verhoogde weerbaarheid tegen meeldauw (gemeten als aantal meeldauwvlekjes
per bladoppervlakte). In de fase na infectie lijkt het stuurlicht geen rol te spelen bij de expressie van
PR-1 en PR-2, maar wel bij de meeldauwontwikkeling. Hoewel de waargenomen effecten significant
zijn, zijn ze vanuit praktisch oogpunt bezien relatief gering. Op basis van literatuurgegevens die
wijzen op een regulerende rol van cryptochroom bij SAR is daarom een proef met tomaat, gerbera en
viola uitgevoerd waarbij bekeken werd of toevoeging van blauw licht het weerbaarheidsverhogende
effect van elicitor en rood licht kan verbeteren. De eerste resultaten wijzen op een mogelijke rol van
blauw licht.
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Pagina KennisOnline:
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/OnderzoeksprojectenLNV/Expertisegebieden/kennisonline/1509-084-Fysisch-chemische-inductie-vanplantweerbaarheid.htm
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