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Wegbeschrijving 

 

 
Met openbaar vervoer: Vanaf station Gent-St. 

Pieters tram 4 tot halte Rozemarijnbrug. Steek de weg 
over en volg de straat “Coupure links” langs het 
kanaal. De ingang van de faculteit vindt u op het 
eerste kruispunt, tegenover de voetgangersbrug over 
de Coupure. 

Met de auto: Via E17 of E40, neem afrit "Gent 
centrum". Op de splitsing vlak voor de viaduct kiest u 
"alle richtingen". Onder de viaduct volledig links 
voorsorteren richting "Eeklo". Blijf steeds deze 
richting volgen (St. Lievenslaan, Citadellaan, Ch. De 
Kerckhovelaan, Ijzerlaan, Godshuizenlaan, 
Martelaarslaan). Aan de 7e verkeerslichten ziet u een 
kerk voor u. Neem het kleine straatje rechts vlak vóór 
de kerk ("Ekkergemstraat") en volg tot aan de 
Coupure (kanaal). Links van u vindt u de ingang van de 
faculteit.  

Met de fiets: rij de wagens voorbij die 
bovenstaande beschrijving volgen  
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De Heer Rector van de Universiteit Gent 
heeft de eer U uit te nodigen tot het 

bijwonen van de openbare verdediging van 
het doctoraal proefschrift van: 

 
 

Mathias De Backer 
 
 

Titel van het proefschrift: 

 

Characterization and detection of Puccinia 
horiana on chrysanthemum for resistance 

breeding and sustainable control 
 

Karakterisering en detectie van Puccinia 
horiana op chrysant in het kader van 

resistentieveredeling en duurzame controle 
 

De verdediging zal plaatsvinden  
op dinsdag 21 augustus 2012 om 16.00 uur 

 in de Academische Raadzaal (A0.030)  
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 

Universiteit Gent Coupure Links 653, Gent 

 

Na de verdediging volgt een receptie waarop u 
vriendelijk wordt uitgenodigd 

 

Indien u de receptie zal bijwonen, gelieve dit 
telefonisch (0485369748) of per mail 

(mathias.debacker@ilvo.vlaanderen.be) 
 te melden vóór 17 augustus 2012 

 
 
 

Samenvatting van het proefschrift 

Wereldwijd is chrysant (Chrysanthemum 
x morifolium) één van de belangrijkste 
sierteeltgewassen. Een bedreiging voor de 
commerciële chrysantenteelt is Japanse roest, 
veroorzaakt door de quarantaineschimmel 
Puccinia horiana. Beheersing van de ziekte 
gebeurt hoofdzakelijk door middel van 
preventieve fungicidenbehandelingen, maar 
duurzamere beheersingstrategieën dringen zich 
op. Een betere kennis van de diversiteit en 
biologie van de pathogeen alsook de overerving 
van resistentie tegen de ziekte in chrysant moet 
toelaten om duurzamere controlestrategieën 
zoals begeleide fungicidenbehandeling en 
resistentieveredeling te ontplooien.  

Met behulp van een geoptimaliseerde 
biotoets werd een grote diversiteit in pathotypes 
aangetoond in een wereldwijde collectie 
isolaten. De complexiteit van dit pathosysteem 
kan alleen worden verklaard met minimum 
zeven resistentiegenen en overeenkomstige 
avirulentiegenen. Er bleek ook een duidelijke 
diversiteit in fungicidenresistentie met een 
doorgaans hoge resistentie tegen triazolen en 
een beperkte resistentie tegen strobilurines. 

Een genotypische analyse van de 
collectie isolaten op basis van nieuw ontwikkelde 
SNP merkers toonde aan dat de pathogeen zich 
in verschillende regio’s gevestigd heeft. 
Daarnaast werd ook migratie van isolaten tussen 
continenten waargenomen. Ondanks de 
veronderstelde klonale vermeerdering is er een 
sterke indicatie van recombinatie tussen 
verschillende genotypes. Op lokale schaal werd 
de verspreiding van P. horiana in het veld 
bestudeerd met behulp van een geoptimaliseerd 
protocol voor de moleculaire detectie van 

basidiosporen in luchtstalen. Hieruit bleek dat 
sporulatie van de pathogeen vooral ’s nachts 
plaats grijpt en sterk gerelateerd is met regen en 
hoge luchtvochtigheid. Grote volumes sporen 
werden vrijgesteld van sterk aangetaste planten, 
die op basis van een verspreidingsmodel 
vermoedelijk over enkele km kunnen worden 
verspreid. Onverwacht was het waarnemen van 
lage aantallen sporen in afwezigheid van 
zichtbare symptomen. 

Tenslotte werd de segregatie van 
roestresistentie en de overerving van AFLP-
merkers bij chrysant onder de loep genomen. De 
gegevens ondersteunden de hypothese dat, 
ondanks het hexaploid karakter van chrysant, 
disomische chromosoomparing de norm is in 
chrysant. Resistentie tegen verschillende 
pathotypes van P. horiana is gelegen op 
verschillende loci en vertoonde cosegregatie met 
bepaalde merkers.  

De inzichten die tijdens deze scriptie 
werden verworven bieden de basis voor een 
gerichte resistentieveredeling tegen P. horiana. 
Resistentietoetsen met een combinatie van 
specifieke isolaten laten toe om cultivars met 
resistentie tegen alle gekende pathotypes te 
ontwikkelen. Toekomstige identificatie en 
karakterisering van loci die geassocieerd zijn met 
resistentie tegen P. horiana in chrysant kunnen 
leiden tot merker-geassisteerde selectie van 
cultivars. Moleculaire detectie in luchtstalen 
leent zich tot het verder bestuderen van de 
epidemiologie en het ontwikkelen van een 
waarschuwingssysteem. Met behulp van de 
moleculaire merkers kunnen bepaalde exotische 
genotypes in onderschepte isolaten worden 
geïdentificeerd. Samen kan dit leiden tot een 
duurzamere beheersing van de pathogeen met 
beperkter gebruik van fungiciden. 


