
“De plaag” 
De	  meeste	  aardappelplanten	  zijn	  zeer	  gevoelig	  voor	  infec5e	  
door	  Phytophthora	  infestans,	  een	  schimmelach5g	  organisme	  
dat	  de	  aardappelplaag	  veroorzaakt.	  
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Bintje 

•  Belgie	  teelt	  ca.	  80.000	  ha	  aardappelen.	  
•  De	  hel>	  daarvan	  is	  Bintje.	  
•  Bintje	  is	  heel	  goed	  bruikbaar	  voor	  	  
	  	  	  	  veel	  verschillende	  toepassingen.	  
•  Bintje	  is	  lekker!	  

•  Maar	  Bintje	  is	  heel	  erg	  gevoelig	  aan	  de	  plaag…	  



  Spuiten en nog maar 
eens spuiten…. 

   en niet alleen op Bintje… 



Wat zal ik vertellen? 

•  Bestrijding	  van	  de	  plaag	  
•  Biologie	  van	  de	  plaag:	  super-‐microbe!	  

•  Resistente	  planten	  via	  veredeling	  
•  Resistente	  planten	  via	  gene5sche	  modifica5e	  

•  Bintje-‐PLUS-‐project	  
•  Stand	  van	  zaken	  



De aardappel en “de plaag” 

	  
	  
	  
	  
Phytophthora	  is	  het	  belangrijkste	  probleem	  in	  de	  
aardappelteelt.	  Phytophthora-‐behandelingen	  in	  België:	  

10	  -‐15	  keer	  bespuiten/	  seizoen	  en	  >	  1000	  ton	  fungiciden	  
≈	  55	  miljoen	  euro	  /	  jaar	  

	  



Bestrijding belangrijkste plantenziekten: 
aardappelplaag = top! 

Bron:	  AMS	  –	  Lenders	  et	  al.	  2011	  

±30%	  



Bespuitingen met fungiciden 

Nodig	  om	  de	  oogst	  te	  beschermen	  	  
(1845	  Ierse	  hongersnood!).	  
	  
Fungiciden	  grondig	  getest	  voor	  toxiciteitsniveau.	  

Maar	  aardappelplaag	  veroorzaakt	  een	  …	  
	  druk	  op	  rendement	  aardappelteelt	  
	  druk	  op	  milieu	  (CO2-‐uitstoot,	  bodem...)	  
	  sociale	  druk	  op	  aardappeltelers.	  



	  Zijn bespuitingen echt nodig? 
Wat doen de bioboeren dan? 
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-‐	  vroeg	  oogsten	  
-‐	  behandeling	  van	  de	  plaag	  met	  	  	  

	  kopergebaseerde	  fungiciden.	  
	  
	  
Koper	  =	  sporenelement	  maar	  ook	  toxisch	  
metaal	  (lever-‐	  en	  nierschade,	  gi>ig	  voor	  
bijen	  en	  zeer	  gi>ig	  voor	  vissen).	  



Resistente variëteiten zijn een betere 
oplossing 

•  Wilde	  aardappelverwanten	  hebben	  vaak	  resisten5egenen.	  
•  Introduc5e	  in	  aardappel	  door:	  
– Conven5onele	  veredeling,	  selec5e	  van	  beste	  planten	  
na	  kruising.	  

	  

	  

	  



Genetica 
	  	  
	  DNA:	  	  

½	  van	  ♂	  
½	  van	  ♀	  



Conventionele veredeling 

ziekteresistent	   ziekteresistent	  



Conventionele veredeling 

Na	  8	  tot	  10	  keer	  
kruisen	  met	  plant	  2	  

ziekteresistent	  



Resistente aardappel? Mogelijk! 

Maar,	  éen	  na	  éen	  ten	  onder	  gegaan,	  
soms	  20	  jaar	  of	  meer	  aan	  gewerkt.	  

Solanum	  demissum 	  	  	  	  	  	  Solanum	  tuberosum	  

x	  



De plaag is een super-microbe! 

•  Een	  veld	  met	  de	  plaag	  kan	  tot	  10.000.000.000.000	  schimmel	  
sporen	  per	  ha	  per	  dag	  produceren	  die	  met	  de	  wind	  verspreiden.	  

•  Muta5efrequen5e	  1	  op	  1	  miljoen,	  dus	  ca.	  10	  dubbele	  mutanten	  
per	  ha	  per	  dag.	  

•  Een	  plant	  is	  resistent	  (R)	  als	  ze	  de	  schimmel	  herkent	  op	  een	  
bepaald	  punt	  (eiwit).	  Als	  dat	  eiwit	  muteert,	  wordt	  de	  schimmel	  
niet	  meer	  herkend	  en	  dan	  wordt	  de	  plant	  ziek.	  

muta5e	   ?	  



Combineren van resistentiegenen  
= duurzame resistentie 

Als	  we	  voldoende	  resisten5egenen	  introduceren,	  kunnen	  
die	  elk	  een	  ander	  eiwit	  van	  de	  schimmel	  herkennen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Om	  vier	  resisten5egenen	  tegelijk	  te	  verschalken	  moet	  de	  
schimmel	  tegelijk	  4	  muta5es	  verkrijgen,	  de	  kans	  dat	  dit	  
gebeurt	  is	  1	  maal	  per	  jaar	  per	  miljard	  ha.	  

?	   ?	  



Natuurlijke resistentie in wilde aardappelsoorten 

Solanum	  bulbocastanum	  

Solanum	  
berthauli	  

Solanum	  stoloniferum	  

Solanum	  demissum	   Solanum	  mochaquense	  	  

Solanum	  chocaense	  

→	  20-‐tal	  natuurlijke	  resisten5egenen	  



Resistentie via veredeling  

Inkruisen	  resisten5egen	  in	  
aardappel	  uit	  wilde	  verwanten	  
(Solanaceae	  La5jns	  Amerika).	  

Problemen	  veredeling	  

•  Zeer	  langdurig	  proces	  met	  
gebruik	  van	  embryo-‐rescue	  

en	  colchicine	  (gi>ig).	  

• 	  	  Vaak	  slechts	  1	  resisten5egen,	  
dit	  wordt	  vrij	  snel	  doorbroken. 

• 	  Oorspronkelijke	  cul5var	  gaat	  
verloren.	  



Nadelen van veredeling 
	  
Cul5varkwaliteiten	  gaan	  verloren:	  	  

	  
resistente	  Sarpo	  Mira	  is	  niet	  lekker…	  
	  
	  
Bionica	  and	  Toluca	  zijn	  vers	  wel	  lekker	  
maar	  niet	  echt	  geschikt	  voor	  verwerking	  	  
ze	  bevanen	  slechts	  één	  resisten5egen	  >	  
mutante	  Phytophthora	  duikt	  snel	  op	  >	  
planten	  worden	  toch	  ziek.	  



Resistente variëteiten zijn een betere 
oplossing 

•  Wilde	  aardappelverwanten	  hebben	  vaak	  resisten5egenen.	  
•  Introduc5e	  in	  aardappel	  door:	  
– Conven5onele	  veredeling,	  selec5e	  van	  beste	  planten	  
na	  kruising.	  

– Via	  transforma5e	  =	  gene5sche	  modifica5e	  (cisgenese).	  
	  

	  

	  



Resistentie via veredeling of biotech? 

R–introductie 
via genetische 
modificatie 

Inkruisen	  resisten5egen	  in	  
aardappel	  uit	  wilde	  verwanten	  
(Solanaceae	  La5jns	  Amerika).	  

Problemen	  veredeling	  

•  Zeer	  langdurig	  proces	  met	  
gebruik	  van	  embryo-‐rescue	  

en	  colchicine	  (gi>ig).	  

• 	  Vaak	  slechts	  1	  resisten5egen,	  
dit	  wordt	  vrij	  snel	  doorbroken. 

• 	  Oorspronkelijke	  cul5var	  gaat	  
verloren.	  



Genetische modificatie 

ziekteresistent	  ziekteresistent	  

DNA-‐inbouw	  gebeurt	  
via	  de	  normale	  
herstel-‐enzymen	  van	  
de	  plantencel.	  



Voordelen genetische modificatie 
•  De	  resisten5e	  wordt	  geïsoleerd	  van	  de	  30-‐40.000	  andere	  
genen	  &	  wordt	  in	  één	  stap	  in	  de	  goede	  cul5var	  gebracht.	  

	   	  	  
•  De	  cul5var	  behoudt	  al	  zijn	  goede	  eigenschappen.	  
•  Het	  is	  eenvoudig	  om	  op	  deze	  manier	  verschillende	  
resisten5egenen	  uit	  verschillende	  planten	  te	  combineren	  
vb.	  aardappelplanten	  met	  sto1,	  vnt1	  en	  blb3.	  



Genetische modificatie 

Resisten5egenen	  

a

b

c	  

a b c	  

Duurzaam	  
resistente	  
aardappel	  

a b c	  

a

b

c	  

Cul5var-‐	  
karakteris5eken	  
veranderen	  niet.	  



Bintje-PLUS 

•  Bintje	  is	  populair	  maar	  heel	  plaaggevoelig.	  

•  Bintje	  duurzaam	  resistent	  maken	  tegen	  de	  plaag	  via	  
introduc5e	  van	  meerdere	  resisten5egenen	  (3-‐4)	  
aroms5g	  uit	  wilde	  verwanten	  (cisgenese).	  

•  Door	  de	  publieke	  sector	  samen	  met	  en	  voor	  de	  
Belgische	  aardappelsector.	  

•  Wat	  weten	  we	  al	  uit	  de	  veldproef	  met	  de	  Desirée-‐
aardappel?	  



De aardappelen in Wetteren 
2011-2012 

Van	  Wageningen	  UR:	  
– 8	  lijnen	  met	  sto1	  resisten5egen	  
– 8	  lijnen	  met	  vnt1.1	  resisten5egen	  	  
– 10	  lijnen	  met	  sto1,	  vnt1.1.	  en	  blb3	  resisten5egenen	  	  
– Allemaal	  in	  Désirée	  
	  
Referen5elijnen:	  Agria,	  Bintje,	  Toluca,	  Bionica,	  Sarpo	  Mira…	  



    De resultaten: 

Foto:	  7	  augustus	  2012	  

Aardappelen	  resistent	  tegen	  de	  plaag,	  zonder	  
spuiten,	  door	  introduc5e	  van	  natuurlijke	  
resisten5egenen	  uit	  wilde	  aardappelverwanten.	  
Beste	  lijnen	  zijn	  deze	  met	  meerdere	  resisten5es.	  



Bintje-PLUS 
Eerst	  nog	  wat	  onderzoek	  
•  Welke	  3	  of	  4	  genen?	  
•  Geen	  an5bio5cumresisten5e	  -‐>	  protocols	  aan	  
te	  passen	  en	  uit	  te	  testen.	  

Planning:	  veldproef	  in	  2017	  

BintjePLUS 
     

     
UGent, ILVO en VIB binden de strijd aan tegen Phytophthora 

Phytophthora is nog altijd de grootste plaag in onze aardappelteelt. UGent, ILVO en VIB leggen 
hun nieuwste kennis en expertise samen om dit probleem op een duurzame en robuuste manier 
te verhelpen. Ze zullen het populaire aardappelras Bintje tegen de ziekte wapenen door er 
meerdere natuurlijke resistentiegenen in te brengen. 
 

Wat weten we? We weten welke de meest voorkomende en meest agressieve isolaten van 
Phytophthora zijn in onze streek. We weten uit de veldproef die we in Wetteren uitvoerden dat 
we resistentiegenen moeten stapelen voor een goede en duurzame resistentie. En we hebben 
vandaag een hele reeks resistentiegenen beschikbaar om dit te realiseren. 
 

Wat gebeurt er nu? We introduceren met gentechnologie verschillende combinaties van 
natuurlijke resistentiegenen tegen Phytophthora in Bintje. Die genen worden vervolgens volgens 
de geldende standaarden op hun werkzaamheid getest. We kiezen de allerbest werkende 
combinatie van minimaal drie resistentiegenen om finaal zonder zogenoemde selectiemerker in 
Bintje binnen te brengen. Daardoor bezit BintjePLUS alleen extra genetisch materiaal afkomstig uit 
de aardappelfamilie. Hij bevat geen soortvreemd genetisch materiaal. Hij is met andere woorden 
cisgeen. 

Het transformatieproces in beeld  
Van links naar rechts:  (1) ongetransformeerde Bintje, (2) explantaten met callus, (3) overzetten op vers medium, (4) scheutjes, (5) geregenereerde transformanten 

 BintjePLUS; een project voor en samen met de Belgische aardappelsector  

Foto rechts: de veldproef met gemodificeerde Désirée  aardappelen in 
Wetteren  toonde aan dat het stapelen van resistentiegenen goed werkt. 

Beter voor mens en milieu? Het telen van resistente aardappelen is een veel 
betere manier om Phytophthora te lijf te gaan dan ze vroeg te rooien of ze 
met fungiciden te bespuiten. Aardappelen met een genetisch ingebouwde 
drie- of viervoudige resistentie behoeven niet of nauwelijks bescherming door 
fungiciden tegen Phytophthora. Dat is milieuwinst. Dit betekent ook een fikse 
besparing op de kosten voor fytoproducten. De teelt wordt gemakkelijker. De 
risico’s op opbrengstverliezen dalen sterk. 

Waarom Bintje? Bintje is het belangrijkste ras in onze aardappelteelt. Het is een 
aardappel ‘van bij ons’, perfect voor het maken van echte frieten. Maar Bintje is 
ook heel gevoelig voor Phytophthora. Gentechnologie maakt het mogelijk om in 
één stap een duurzaam resistente Bintje te maken zonder verlies van zijn 
kwaliteiten.   

De cisgene BintjePLUS aardappelen 
bevatten natuurlijke resistentiegenen 
tegen Phytophthora, afkomstig van wilde 
familieleden van onze cultuuraardappel. 

De teelt van duurzaam resistente aardappelen 
zal het fungicidegebruik in deze aardappelen 
zeer fors doen dalen met milieuwinst en 
kostenbesparing in de gewasbescherming tot 
gevolg. 

Behoud van de kwaliteiten van het Bintje 
ras. Daar gaat het om. Bintje is lekker, kan 
lang bewaard worden en heeft goede 
verwerkingseigenschappen. 

Voor wanneer? Het ontwikkelen van Bintje aardappelen met een duurzame 
resistentie tegen Phytophthora kost tijd. De onderzoekers van UGent, ILVO en 
VIB hopen in 2017 een eerste veldproef met cisgene Bintjes te kunnen 
uitvoeren. Daarna duurt het nog een aantal jaren om er het BintjePLUS ras uit te 
ontwikkelen. 
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GGO-‐Désirée 	   	   	  Bintje	  

Vragen?	  


