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GGO is een misleidende term

bloemkool

hypertrichosis

belgisch blauw



Een GGO is het resultaat van DNA-
wijziging via recombinante DNA-

technologie

Recombinante bacteriën

een getransfecteerd rund

een getransformeerde tomaat



De start van ‘moderne’ Biotechnologie

1973

Fig 9

Cohen & Boyer (USA)



Biotech Insuline 

• Diabetici ontbreken het 
insuline hormoon

• Oorspronkelijk haalde men 
insuline uit de pancreas van 
varkens en koeien

• Biotech insuline is veilig en 
onuitputtelijk
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No labeling in the US

GM food/feed has to be labeled in Europe



Het onderzoeksteam van 
Jeff Schell en Marc Van Montagu (1981)

10



Het geheim van de kroongal gekraakt

11Agrobacterium tumefaciens 



Plantentransformatie is slechts 1 stap
in een continue reeks  
veredelingstechnieken

BC 8000 Start landbouw
1860 Mendel, kruisen en selecteren
1920 Ontdekking F1-hybridisatie
1950 Mutagenese
1960 Embryo rescue
1980 Plantentransformatie
1980 Merker geassocieerde veredeling
2000 Genoomwijde associatieveredeling
2010 Genome editing (GEEN)



Al deze methoden grijpen in op het DNA

Genen worden massaal uitgewisseld en gerecombineerd



ook Mutatie of Radiatie veredeling

Honderden nieuwe variëteiten in gerst, rijst, tarwe, bananen, etc

Deze klassieke methoden worden als veilig beschouwd



Plantentransformatie is precies en efficiënt

Elegant om variatie te brengen in gewassen die vegetatief vermeerderd worden

Bv. banaan, cassava, aardappel

Verschillende generaties
terugkruisen filtert
ongewenste genen, 12-15 jaar!!!



Plantentransformatie kent geen soortgrenzen
Bv kenmerk/gen van bacterie naar plant

Horizontale genuitwisseling niet onnatuurlijk!!

Verhoogt aldus de variatie binnen de soort

8% of human DNA is viral inserted

Cellulases in plant parasitic nematodes
from bacterie



Toch gaan enkel GGO’s door een zware regelgeving?
~6M EUR 

Houdt produktontwikkeling uit publiek onderzoek tegen! 

> 1500 peer reviewed artikels toont veiligheid van technologie aan!! 



Stemgedrag van EU-ministers hindert innovatie 

Nature Biotechnology (2011) Vol. 29, Pages 315–317



Wat met nieuwe methoden die nog preciezer zijn?

Bv Genome editing Method of the year 2011 



Var. Desiree +
Rpi-oka1.1

Var. Desiree

Biotech potato confer 
resistance
to Phytophthora infestans

Het produkt, niet de technologie moet centraal komen
in de regelgeving. (cfr. Canada)


