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Geachte mevrouw Heijnen, 
 
De COGEM heeft onlangs, naar aanleiding van een adviesvraag betreffende een verzoek van 
de Technische Universiteit Delft (IG 21-208), geadviseerd om de bacteriestam Serratia sp. 
ATCC 39006 in te delen als plantpathogeen in pathogeniteitsklasse 2.1 Naar aanleiding van dit 
advies heeft het Bureau GGO de COGEM gevraagd om een uitgebreidere toelichting op de 
classificatie van Serratia sp. ATCC 39006 als plantpathogeen. De COGEM is gevraagd om 
hierbij in te gaan op “de correlatie tussen de laboratoriumassay en het plantpathogene 
vermogen van micro-organismen zoals die in het veld optreedt”, en “de aanwezigheid van 
snijwonden aan de aardappel in de assay in relatie tot de gevoeligheid van gezonde planten in 
het veld en het al dan niet (opportunistisch) plantpathogeen zijn”. In deze brief zal de COGEM 
een toelichting geven op de classificatie van Serratia sp. ATCC 39006 als plantpathogeen en 
daarbij tevens op deze aspecten ingaan. 
 
De genoomsequentie van Serratia sp. ATCC 39006 is bekend,2,3 maar het is onbekend tot 
welke serratiasoort deze stam behoort. Het geslacht Serratia (orde Enterobacteriales) bevat 
ook de plantpathogene soort Serratia marcescens.4 De familie Yersiniaceae waar Serratia toe 
behoort, is verwant aan de Erwiniaceae en de Pectobacteriaceae.5 In deze families bevinden 
zich diverse soorten die natrot (ook wel zachtrot genoemd) veroorzaken, waaronder 
belangrijke ziekteverwekkers van aardappel in Nederland, zoals Pectobacterium atrosepticum 
(syn. Erwinia carotovora subsp. atroseptica)6, Pectobacterium. carotovorum (syn. Erwinia 
carotovora)7, Dickeya dianthicola en Dickeya solani.8,9,10 
 

  



 

Met behulp van een in het laboratorium uitgevoerde aardappelknolassay is aangetoond dat 
Serratia sp. ATCC 39006 zogenaamde natrot (zachtrot) in aardappelknollen kan 
veroorzaken.11,12 De door Serratia sp. ATCC 39006 geproduceerde celwandafbrekende 
enzymen (cellulase en pectaatlyase)11,12,13 spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Mutanten die 
minder celwandafbrekende enzymen produceerden, bleken minder virulent.11,13  
 
De waarde van aardappelknolassays heeft zich bij het onderzoeken van bekende natrot  
veroorzakende bacteriën bewezen.14,15,16,17 Bij zowel natrot veroorzakende als bij diverse 
andere plantpathogene bacteriën correleert in aardappelknolassays vastgestelde virulentie met 
aantasting in het veld.14,18,19 Alle natrot veroorzakende bacteriën produceren grote hoeveel-
heden celwandafbrekende enzymen die belangrijk zijn voor de virulentie en pathogeniteit. 
Deze enzymen breken plantenweefsel af en veroorzaken in eerste instantie rot van de 
aardappelknollen (zowel in het veld als in opslag), maar nadat de bacteriën zich vanuit de knol 
naar de stengel verspreiden, veroorzaken zij ook rot aan de stengelbasis (zogenaamde 
‘zwartbenigheid’) en stengelnatrot. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat de plant afsterft.20,21,22 
 
Bij de aardappelknolassay die werd gebruikt om de virulentie van Serratia sp. ATCC 39006 
te onderzoeken, werd de aardappelknol beschadigd. Ook onder natuurlijke omstandigheden 
raken aardappelknollen beschadigd, bijvoorbeeld doordat de aardappelknol (te) snel groeit,23 
door schade die door insecten wordt veroorzaakt of door beschadigingen die bij het rooien of 
het sorteren van aardappels kunnen ontstaan.24,25 Bovendien bevat een aardappelknol 
natuurlijke openingen, zoals poriën die voor de toe- en afvoer van lucht zorgen (zogenaamde 
lenticellen) en openingen die bij de vorming van (zij)wortels ontstaan.24 Natrotbacteriën 
kunnen zowel door dergelijke natuurlijke openingen als door beschadigingen de aardappelknol  
binnendringen.22,24 Het is daardoor aannemelijk dat de natrot die Serratia sp. ATCC 39006 bij 
de in het laboratorium uitgevoerde aardappelknolassay veroorzaakt ook in het veld zal 
optreden. Uit een studie met een andere bacterie die natrot veroorzaakt (P. atrosepticum), blijkt 
dat de virulentie die bij dergelijke aardappelknolassays wordt gevonden, correleert met de 
aantasting van planten in het veld.14  
 
Overigens merkt de COGEM op dat er in dit geval gegevens uit aardappelknolassays zijn 
waaruit blijkt dat Serratia sp. ATCC 39006 over plantpathogene eigenschappen beschikt, maar 
dat in het geval van een niet of nauwelijks gekarakteriseerde stam waarbij dergelijke gegevens 
niet voorhanden zijn, de (nauwe) verwantschap met bekende pathogenen en/of de aanwezig-
heid van eigenschappen waarvan bekend is dat zij belangrijk zijn voor pathogeniteit op 
zichzelf al voldoende reden zou kunnen zijn om een dergelijke stam in pathogeniteitsklasse 2 
in te delen.   
 
Hopende hiermee voldoende toelichting te hebben gegeven op de eerdere classificatie van 
Serratia sp. ATCC39006 als plantpathogene bacterie. 
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