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INEFFECTIVE FRANKIA IN WET ALDER SOILS

SUMMARY

Although most known Frankia are able to fix atmospheric dinitrogen gas, occasionally

some strains have been isolated (from root nodules) which are unable to do so, neither free-

living, nor in symbiosis with a host plant. Such (Fix-) Frankia strains are called ineffective (in

nitrogen fixation), and lack the typical vesicles (both in free-living form and inside nodules),

in which nitrogen fixation in effective Frankia strains is generally concentrated. Ineffective

Frankia strains have been isolated from a wide variety of host plant species but until recently,

little was known about their ecology, or their phylogenetic position with respect to other

Frankia strains.

Frankia soil populations can be studied using the nodulation of the root systems of

host plants (like Alnus glutinosa) as a means of detection (bio-assay). Young alder seedlings

are inoculated with a soil suspension, and are harvested after about six to eight weeks, when

Frankia nodulation has reached its peak. In this way, soil populations of ineffective Frankia

were first discovered in a wet black alder (A. glutinosa) site at Oostvoorne, in the South-

western part of the Netherlands, but they could also be encountered at other Dutch wet alder

locations (chapter 2a). The distribution of ineffective Frankia could not be linked to chemical

characteristics of the soil or to the composition of the understory vegetation, and with

ineffective Frankia present in six out of ten wet alder sites it can be stated that this particular

Frankia type is a common soil inhabitant of these ecosystems.

A lowering of the soil water-table at the Oostvoorne site was mirrored by the decline

of the soil population of ineffective Frankia, which provides additional evidence that

ineffective Frankia in soil are limited to water-saturated soil conditions (chapter 2b).

While nodulation of host plants by Frankia is normally a statistically straightforward

process, which can be adequately modelled by a Poisson distribution, the nodulation of alder

seedlings by ineffective Frankia is complicated by the occurrence of resistance of some

seedlings to ineffective Frankia nodulation. Even a single seed-batch, derived from one alder
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tree can be divided into seedlings which are resistant or susceptible to nodulation by

ineffective Frankia. Apart from the water-saturation of the soil, it is not unthinkable that the

ineffective Frankia population can also be influenced by the fraction of resistant plants within

the alder vegetation.

To determine whether the resistance to ineffective Frankia nodulation within natural

alder vegetations influences ineffective Frankia soil populations, three wet alder sites with,

and two sites without an ineffective Frankia population were studied using the bio-assay

technique mentioned above (chapter 3b). From each location the percentage of resistant

seedlings within each of four different seed-lots from individual alder trees was determined,

and examined statistically. In case the resistance of the host plants determines the size of the

ineffective soil population, the sites with a large ineffective Frankia population would be

expected to hold the lowest ratio of resistant / susceptible alder seedlings. If, on the other

hand, ineffective Frankia affect its host plant negatively, an increased percentage of resistant

seedlings would be expected at the locations possessing an ineffective Frankia soil

population.

The research was complicated by the emergence of non-Frankia root nodules on the

root systems of the test plants, closely resembling ineffective Frankia nodules. These ‘myco-

nodules’ were the result of the alder plants being infected by the fungus Penicillium

nodositatum. Although Frankia and the Penicillium strain compete for the same zones of

infection, it could be shown that the (ineffective) Frankia negatively affected Penicillium

nodulation and not vice versa. From the resistance data it appeared, that the sites with

ineffective Frankia produced alder seedlots with a higher percentage of resistant seedlings

than the sites without an ineffective Frankia population.

The pattern of resistance among full-grown alder trees at several of the test locations

was studied by using clonally produced alder plantlets. Obtaining clones from mature alder

trees proved to be difficult, but a two-step cloning method (chapter 3a) provided sufficient

material to confirm some of the findings of the seed-lot resistance experiments (chapter 3b).

Whereas ineffective Frankia strains had been isolated from (effective) Frankia nodules on

several occasions, and also an ineffective Frankia strain had been isolated from the ineffective
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Frankia nodules derived from soil from the Oostvoorne location, we were unable to isolate

ineffective Frankia strains from the root nodules that were formed during the experiments of

chapter 2a. It is thought, however, that this is more the result of not (yet) knowing the

correct isolation conditions, rather than of the inability of ineffective Frankia to grow in a

free-living mode.

In order to gain an insight into the phylogenetic relationship between ineffective

Frankia, and the relationship with effective Frankia strains, the nucleotide sequence of the

16S rDNA gene of several Frankia strains was determined, and a phylogenetic tree was

constructed (chapter 4). In chapter 4a some of the theory behind phylogenetic tree-

construction is discussed, and a number of computer software packages for the construction

of phylogenetic trees are briefly described. Since the ineffective Frankia strains under study

were not obtained in pure culture, the necessary DNA was isolated directly from ineffective

root nodules, amplified using universal 16S rDNA probes, cloned into an E. coli vector, and

sequenced. Surprisingly, the 16S rDNA from the uncultured ineffective Frankia strains not

only differed from the effective Frankia sequences from the same geographical regions, but

were also found to be different from the various ineffective Frankia isolates.

In conclusion, the group (uncultured) ineffective Frankia strains has been shown to be

widely distributed in wet Alnus glutinosa vegetations, and is likely to be dependent on water-

saturated soils for maintenance of its population size. Based on analysis of resistance patterns

of alder seed-lots and clones from mature trees, it was concluded that ineffective Frankia are

not dependent on the nodulation of Alnus for survival, but rather that alder populations could

be selected for higher resistance in the presence of an ineffective Frankia soil population.

Finally, based on 16S rDNA sequences, uncultured ineffective Frankia strains have been

found to form a (new) monophyletic group within Frankia, apart from ineffective Frankia

isolates.



INEFFECTIEVE FRANKIA IN NATTE ELZE-BODEMS

SAMENVATTING

Om hun stikstof behoefte aan te kunnen vullen, zijn sommige planten een symbiotische

relatie aangegaan met bacteriën die het vermogen hebben atmosferisch stikstofgas te binden.

Deze bacteriën, zoals de vertegenwoordigers van het bekende Rhizobium geslacht, kunnen

leven in gespecialiseerde organen, wortelknollen genaamd, die deel uitmaken van het

wortelstelsel van de plant. Terwijl Rhizobium soorten doorgaans geassocieerd zijn met

Vlinderbloemigen onderhouden andere, voornamelijk houtige gewassen, symbiotische relaties

met bacteriën behorend tot het actinomyceten-geslacht Frankia. Omdat veel van deze planten

een economische waarde vertegenwoordigen (hetzij direct, hetzij vanwege hun

bodemverrijkende eigenschappen) wordt de Frankia / waardplant interactie intensief

bestudeerd.

Hoewel de meeste bekende Frankia’s in staat zijn atmosferisch stikstofgas te binden, zijn

er af en toe (uit wortelknollen) Frankia-stammen geïsoleerd die hiertoe niet in staat bleken,

noch in vrijlevende vorm, noch in symbiose met een waardplant. Dergelijke (Fix-) Frankia-

stammen noemen we ineffectief (qua stikstofbinding), maar veel meer was niet over hen

bekend.

Frankia bodempopulaties kunnen worden bestudeerd door de knolvorming aan de

wortelstelsels van waardplanten (zoals Alnus glutinosa) te gebruiken als een detectiesysteem

(biotoets). Jonge elzenzaailingen worden geïnoculeerd met een grondsuspensie en na zes tot

acht weken geoogst, wanneer de knolvorming door Frankia op zijn hoogtepunt is. Op deze

manier werden bodempopulaties van ineffectieve Frankia’s voor het eerst gevonden in een

natte zwarte elzenbegroeiing (Alnus glutinosa) op Oostvoorne, in het zuidwesten van

Nederland. Bij een vervolgonderzoek werd op zes (op een totaal van tien) andere locaties in

Nederland eveneens een ineffectieve Frankia populatie in de bodem aangetroffen. (hoofdstuk

2a). De verspreiding van de ineffectieve Frankia’s was niet direct gekoppeld aan bepaalde

chemische bodemkarakteristieken of aan de vegetatiesamenstelling van de onderbegroeiing.



Een daling van het grondwater niveau in de Oostvoorne locatie ging samen met de

afname van de bodempopulatie van ineffectieve Frankia, hetgeen additioneel bewijs levert

voor de hypothese dat het voorkomen van ineffectieve Frankia in de grond gelimiteerd is tot

waterverzadigde bodemcondities (hoofdstuk 2b).

Terwijl knolvorming bij waardplanten door Frankia gewoonlijk een kansproces is,

dat goed kan worden beschreven middels een Poisson verdeling, wordt de nodulatie van

elzenzaailingen door ineffectieve Frankia’s gecompliceerd door het voorkomen van

resistentie van sommige zaailingen tegen knolvorming door ineffectieve Frankia’s. Zelfs een

enkele zaadgroep, afkomstig van één en dezelfde els kan worden verdeeld in zaailingen die

resistent of gevoelig zijn voor knolvorming door ineffectieve Frankia’s. Behalve de mate van

waterverzadiging van de bodem zou ook de verhouding tussen gevoelige en resistente

planten in een elzenvegetatie invloed kunnen uitoefenen op de ineffectieve Frankia populatie.

Om te bepalen of de resistentie tegen knolvorming door ineffectieve Frankia binnen

natuurlijke elzenvegetaties invloed heeft op de ineffectieve Frankia bodempopulaties, werden

drie natte elzengebieden met -, en twee zonder een ineffectieve Frankia populatie bestudeerd,

waarbij gebruik gemaakt werd van de hierboven genoemde biotoets (hoofdstuk 3b).

Van elke locatie werd het percentage resistente zaailingen van vier verschillende

zaadgroepen (elk van een andere elzenboom) bepaald, en vervolgens werden de gegevens

statistisch geanalyseerd. Wanneer resistentie van de waardplant de grootte van de

bodempopulatie van ineffectieve Frankia’s zou bepalen, dan zouden de locaties met een

grote ineffectieve Frankia populatie de laagste resistente / gevoelige zaailing verhouding

moeten hebben. Wanneer, aan de andere kant, ineffectieve Frankia’s hun waardplant negatief

zouden beïnvloedden dan zou men voor deze locaties een verhoogd percentage resistente

zaailingen verwachten.

Het onderzoek werd gecompliceerd door de vorming van wortelknollen die, hoewel

ze leken op ineffectieve Frankia knollen, veroorzaakt werden door de schimmel Penicillium

nodositatum. Hoewel Frankia en de Penicillium-stam elkaar beconcurreren voor dezelfde

infectieplaatsen, kon worden aangetoond dat de (ineffectieve) Frankia de knolvorming van

Penicillium negatief beïnvloedde maar dat het omgekeerd niet het geval was. Uit de



resistentiedata bleek, dat de locaties met ineffectieve Frankia’s elzenzaad voortbrachten met

een hoger percentage resistente zaailingen dan de locaties zonder een ineffectieve Frankia

populatie.

Het voorkomen van resistentie bij volwassen elzenbomen in een aantal locaties werd

bestudeerd door middel van gekloneerde elzenplantjes. Het verkrijgen van klonen van elzen

uit het veld was een moeizaam proces, maar een twee-staps kloneringmethode (hoofdstuk 3a)

leverde voldoende materiaal op om enkele van de conclusies van de zaadresistentie

experimenten te kunnen ondersteunen (hoofdstuk 3b).

Terwijl ineffectieve Frankia stammen verscheidene malen geïsoleerd zijn uit (effectieve)

Frankia knollen, en ook een ineffectieve Frankia stam geïsoleerd is uit de ineffectieve

wortelknollen die verkregen werden uit experimenten met grondmonsters van locatie

Oostvoorne, waren wij niet in staat ineffectieve Frankia’s te isoleren uit de wortelknollen die

gevormd werden tijdens de experimenten van hoofdstuk 2a. Dit is waarschijnlijk meer het

gevolg van onbekendheid met de voor ineffectieve Frankia’s vereiste isolatiecondities dan

van het onvermogen van ineffectieve Frankia’s om te leven buiten de waardplant.

Om een beeld te krijgen van de verwantschap van ineffectieve Frankia stammen onderling, en

met effectieve Frankia’s werden de nucleotide sequenties van het 16S rRNA van

verschillende Frankia stammen bepaald en onderling vergeleken in een fylogenetische boom

(hoofdstuk 4). Hoofdstuk 4a geeft een overzicht van de theorie van het construeren van een

fylogenetische boom, en beschrijft kort een aantal fylogenetische computerprogramma’s.

Omdat van de bestudeerde ineffectieve Frankia stammen geen reincultures konden worden

verkregen, werd het benodigde DNA rechtstreeks uit de ineffectieve wortelknollen

geïsoleerd. Het16S rDNA werd via de PCR techniek vermenigvuldigd met gebruik van

universele 16S rDNA probes, in een E. coli vector gekloneerd, en gesequenced (hoofdstuk

4b). Verrassend was dat de 16S rDNA sequenties van de niet-geïsoleerde ineffectieve

Frankia stammen niet alleen verschilden van de effectieve Frankia sequenties, afkomstig van

dezelfde geografische locaties, maar ook significant verschilden van de 16S rDNA sequenties

van de reeds bekende ineffectieve Frankia isolaten.



Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de (niet-geïsoleerde) ineffectieve Frankia

stammen een algemeen bestanddeel vormen van de microbiële flora onder natte Alnus

glutinosa vegetaties, en waarschijnlijk afhankelijk zijn van waterverzadigde bodems voor het

handhaven van hun populatiegrootte. Op basis van de analyse van resistentie-patronen van

zaadgroepen en klonen van volwassen elzen, werd geconcludeerd dat deze ineffectieve

Frankia stammen niet afhankelijk zijn van de nodulatie van Alnus om te overleven, maar dat

in plaats daarvan er selectie op resistentie kan optreden binnen elzenpopulaties in de

aanwezigheid van een ineffectieve Frankia populatie. De niet-geïsoleerde Frankia stammen

kunnen op basis van 16S rDNA sequentieanalyse geplaatst worden in een nieuwe

monofyletische groep binnen Frankia, apart van ineffectieve Frankia isolaten.


