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Weer de duurzaamste

Nieuwe tomaat groeit
dag en nacht
Onderzoekers van Wageningen UR en Monsanto hebben in wilde tomaten een gen
ontdekt waarmee ook moderne tomatenrassen continu licht kunnen verdragen.
Telers gebruiken kunstlicht in hun kassen om
de productie te verhogen. Planten zetten het
licht om in energie. Bij continue belichting
krijgen moderne, hoogproductieve tomatenrassen echter verwondingen aan hun bladeren, met mogelijke plantsterfte tot gevolg.
Het verschijnsel treedt op vanaf meer dan zestien uur licht per dag en is al bijna een eeuw
bekend bij tomatentelers. Bepaalde wilde
soorten tomaten zijn echter bestand tegen
continu licht. Onderzoekers isoleerden het gen
dat daar verantwoordelijk voor is, CAB-13
geheten, en kruisten dat in bij moderne rassen.
Een praktijkproef liet zien dat deze kruisingen

bestand zijn tegen continu licht. Bovendien
leveren ze 20 procent meer tomaten op.
De studie draagt daarmee mogelijk bij aan
nieuwe ontwikkelingen in de commerciële
teelt van tomaten en andere voedselgewassen.
De resultaten openen ook nieuwe wegen voor
het onderzoek naar fotosynthese bij planten
in het algemeen. Ook rozen kunnen bijvoorbeeld 24 uur per dag, zeven dag per week,
gebruik maken van fotosynthese. Misschien
is het mogelijk dat bij meer soorten planten
te bewerkstelligen.Het onderzoek verscheen
in augustus in Nature Communications.
Info: wim.vanieperen@wur.nl

Wageningen University, onderdeel van
Wageningen UR, is voor het tweede jaar
op rij uitgeroepen tot Nederlands meest
duurzame instelling voor hoger onderwijs. Deze SustainaBul Award is een
initiatief van studentenorganisatie
Studenten voor Morgen en wordt sinds
drie jaar toegekend. In de beoordeling
worden zowel waterverbruik, afvalverwerking en CO2-uitstoot meegenomen
als de betrokkenheid van studenten en
medewerkers en de transparantie over
het duurzaamheidsbeleid.
Info: fennet.vandewetering@wur.nl
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Praktijkcentrum
voor insectenkweek
Wageningen UR heeft sinds juli een
praktijkcentrum voor het kweken van
insecten: Insectpoint in Lelystad. Doel
van Insectpoint is het vergroten van de
kweekmogelijkheden van insecten voor
dierlijke en humane consumptie
in Europa en
verbetering
van het
productieproces van deze
alternatieve eiwitbron.
Eind oktober organiseert het praktijkcentrum een eerste workshop over
het kweken van insecten.
Info: piet.spoorenberg@wur.nl
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Topdebat over het geweten van de keten
Op 5 november gaat de top van de Nederlandse agri -en foodsector
in debat over het geweten van de keten; welke afwegingen maken
zij tussen zakelijke belangen en consumentenbeloftes?
De leiders van Wageningen UR (Louise O. Fresco), Cargill (Frank
van Lierde) en McDonald’s (Jo Sempels) worden hierover aan de
tand gevoeld door Fons de Poel.
Het Agri&Food Topdebat 2014, een nieuw initiatief van Reed

Business Media en Wageningen Academy, is een exclusief kennisen netwerkevenement voor de top van de Nederlandse agri- en
foodsector. Aanmelden kan via de website van Wageningen
Academy, acceptatie is echter onder voorbehoud.
Woensdag 5 november 2014 | Debatleider: Fons de Poel.
Meer informatie op: www.wageningenacademy.nl
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