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‘Met cisgenese was phytophthora opgelost’
Zetmeelfabrikant AVEBE werkt al decennia
samen met Wageningse onderzoekers op
het gebied van veredeling, om toegang
te hebben tot fundamenteel onderzoek.
‘Het phytophthoraprobleem was al opgelost als cisgenese in Europa zou zijn
geaccepteerd’, denkt onderzoeksmanager
Peter Bruinenberg van AVEBE.
AVEBE investeert in veredeling van aardappels
omdat het bedrijf, als het aardappelzetmeel
duurzamer wil produceren, afhankelijk is van
telers. Qua teeltkosten zijn naast de kosten
voor pootgoed de kosten voor phytophthorabestrijding het belangrijkst, vertelt Bruinenberg.
‘En dat is ook een aspect waar we wat aan
kunnen doen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld

de dieselprijs. Verder werkt ziekteresistentie
als een soort verzekeringspremie. Ten tweede
zijn wij voor een duurzame zetmeelproductieketen gebaat bij een zo intensief mogelijke
aardappelteelt in de buurt van onze fabrieken.
Want je kunt aardappelen niet zoals graan over
de hele wereld slepen, omdat ze veel water
bevatten.’
Het fundamentele en tegelijk praktijkgerichte
Wageningse onderzoek van de afgelopen
decennia heeft AVEBE een ingang gegeven
om allerlei ziekteresistenties in te bouwen,
zoals bijvoorbeeld tegen aardappelmoeheid.
Bruinenberg: ‘Het zal ook op korte termijn
nieuwe rassen op gaan leveren. Verder
hebben we via het Centre for BioSystems
Genomics tools verkregen om met moderne

DNA-technieken te kunnen veredelen.’
Resistentieveredeling op phtophthora was een
wens van het eerste uur. ‘Daar beginnen we nu
eindelijk de handvatten voor te krijgen. Maar
dat heeft voor ons uiteindelijk wel bijna twintig
jaar geduurd.’ Als cisgenese in Europa zou zijn
geaccepteerd, was het phytophthora probleem
opgelost, stelt Bruinenberg. ‘Maar veel spuiten
wordt blijkbaar toch niet zo erg gevonden als
gedacht. En als de markt iets niet accepteert,
kun je als bedrijf weinig beginnen.’
Een aspect dat de komende jaren meer aandacht krijgt is opbrengstverbetering. ‘Dat is
voor ons een volgende stap om te zetten.
Al is het een complexe, multigeneigenschap.
Het ‘kilo-per-hectare-gen’ is helaas nog niet
ontdekt.’

Naar precisiebestrijding van aaltjes
Al sinds de Tweede Wereldoorlog wordt onderzoek gedaan naar voor aardappel
schadelijke bodemaaltjes ofwel nematoden. Wageningse onderzoeken hebben al
die kennis samengebracht in het bestrijdingsadviessysteem NemaDecide. Precisiebestrijding van de drie belangrijkste nematoden in akkerbouwrotaties is aanstaande.
GeoNema heet de nieuwste versie van
NemaDecide, die samen met de sector wordt
ontwikkeld. Hiermee kunnen telers de analyses van bodemmonsters via internet ophalen.
De monstergegevens zijn gekoppeld aan
de plek waar ze zijn genomen, vertelt projectleider Thomas Been van Plant Research
International, onderdeel van Wageningen UR.
‘Op de rechthoekige percelen in de Flevopolders liggen de monsterstroken netjes
naast elkaar en is interpretatie van de uitslagen eenvoudig. Op grotere of onregelmatiger
percelen is kennis van de ruimtelijke variatie
nodig. Want dat heeft invloed op de beoordeling van de uitslagen, bijvoorbeeld voor de
grootte van een besmetting en de benodigde

bufferzones. Dankzij de geografische informatie kan GeoNema daar rekening mee houden.
Plus op een kaartje laten zien wat je waar
op een akker het beste kunt doen, inclusief
de kosten en baten van elke maatregel.’ Het
systeem kan dat advies straks ook direct naar
de taakkaart van een machine sturen. ‘We
gaan dus richting precisielandbouw op het
gebied van nematodenbestrijding.’
Het kennissysteem over nematoden is zo
gebouwd dat het ook toepasbaar gemaakt
kan worden voor aaltjesbestrijding in andere
waardplanten, zoals wortelen en andere akkerbouwgewassen, en ook voor bloembollen. ‘We
kijken nu bijvoorbeeld naar uitbreiding richting
suikerbieten en hebben laten zien dat het ook

haalbaar is voor bestrijding van het wortellesieaaltje bij lelie.’
Met Europese collega’s kijken de Wageningse
onderzoekers naar de mogelijkheden het
systeem in meer talen uit te geven, indien
nodig met lokale aanpassingen. Been: ‘Overal
waar je aardappelen verbouwt, ga je uiteindelijk het aardappelcysteaaltje vinden.’

Nematoden
•N
 ematoden zijn glasachtige wormpjes in
de bodem.
• Zo’n 15 nematoden veroorzaken schade
bij aardappels en de gewassen in hun
rotatie.
• De bekendste is het aardappelcysteaaltje
dat aardappelmoeheid veroorzaakt.
Het aaltje remt de gewasgroei. Zonder
bestrijding kan de opbrengst gemiddeld
zestig procent dalen.
• Een andere lastpak is het wortelknobbelaaltje (M. chitwoodi), dat knobbels op en
verkleuringen in de aardappel geeft.
Een besmette partij is onverkoopbaar
als pootgoed en soms ongeschikt voor
industriële verwerking (bijv. friet).
• Beide aaltjes zijn quarantaineorganismen.
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Een aardappelcysteaaltje.
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