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Interview

Tekst: Egbert Jonkheer
Beeld: WUR

Geert Kessel, phytophthoraspecialist bij Plant Research International

‘Gentechnologie meest
duurzame oplossing’
Hoewel aardappeltelers steeds gerichter spuiten tegen phytophthora,
met moderne middelen, blijft de inzet en afhankelijkheid van
gewasbeschermingsmiddelen groot. Volgens Geert Kessel van PRI
kunnen alleen rassen met sterke resistenties hier verandering in
brengen. “Een goede resistentie in combinatie met een klein beetje
chemie is beresterk. Daar zoek ik de duurzaamheid in.”

In Wageningen werken onderzoekers op twee
manieren aan aardappelen met een sterke resistentie
tegen phytophthora. In het programma BioImpuls
gebeurt dat via traditionele veredeling, waarmee
rassen worden ontwikkeld die in eerste instantie
bedoeld zijn voor de biologische sector. Het
programma DuRPh (Duurzame Resistentie tegen
Phytophthora) zet in op genetische modificatie,
een techniek waarmee een pakketje gestapelde
resistentiegenen ingebouwd wordt in bestaande
rassen. Het gaat hierbij uitsluitend om aardappeleigen
genen, een techniek die cisgenese wordt genoemd.
Omdat het in beide gevallen draait om kennis over
resistentiegenen, wordt er nauw samengewerkt tussen
de programma’s.
Hoe je die sterkere resistenties vervolgens het beste
kunt inzetten, is het werkterrein van Geert Kessel. Als
onderzoeker gewasbescherming bij Plant Research
International (PRI), met specialisme phytophthora, kan
hij als geen ander overzien wat telers van de sterkere
rassen mogen verwachten.
Hoe snel gaat de vooruitgang bij het
ontwikkelen van rassen met betere resistenties?
“Veredeling langs de traditionele weg kost heel
veel tijd. Met het inkruisen van resistenties uit wilde
varianten liften allerlei ongewenste eigenschappen
mee, die de kwekers er weer uit moeten kruisen.
Uiteindelijk moet er een ras komen waar zowel
boer als consument mee uit de voeten kan, anders
maakt het geen kans. Er zijn recent een behoorlijk
aantal resistente rassen op de markt gekomen, maar

een groot nieuw ras heeft het nog niet opgeleverd.
Dat heeft voornamelijk te maken met de enigszins
achterblijvende agronomische eigenschappen maar
het komt ook omdat de resistenties in de meeste
gevallen op één gen gebaseerd zijn. Zo’n resistentie
wordt snel doorbroken. Bij de aardappelen die via
cisgenese resistent zijn gemaakt, zijn technisch al veel
grotere stappen gezet. Het is mogelijk om meerdere
resistentiegenen (R-genen) te stapelen en in één keer
in een bestaand ras in te bouwen. Daarmee blijven
dus alle andere raseigenschappen in stand. Dat is een
groot voordeel. We kunnen er alleen nog niks mee.
Aardappelhandelshuizen houden zich er verre van,
zolang hun belangrijkste afnemers niet met genetisch
gemodificeerde aardappelen aan de slag willen.”
Op welke manier zijn de kwekers betrokken bij
jullie werk aan resistenties?
“Via de klassieke weg werken we bij PRI aan geniteurs,
kruisingsouders, die nieuwe resistenties in zich dragen.
Kwekers gebruiken die bij het kruisen van nieuwe
rassen. Vanaf dat moment zit ons werk erop, al is er
natuurlijk ook in het voor- en natraject regelmatig
contact. Verder kijken de kwekers over onze schouders
mee met wat er binnen DuRPh gebeurt. Ze kunnen op
dit moment niks met de techniek, maar ze willen wel
op de hoogte zijn. Uiteindelijk is het doel hetzelfde;
duurzame resistentie.”
Kun je met klassieke veredeling op de lange
termijn net zo veel bereiken als met genetische
modificatie?

“Nee, dat is niet alleen een kwestie van tijd. Meerdere
resistentiegenen inkruisen is gewoon heel lastig.
We hebben al wel materiaal klaarliggen met twee
R-genen. Dat biedt al een veel betere barrière. Maar
nog meer R-genen inkruisen lijkt me ondoenlijk.
Vooral omdat er tegelijkertijd een nieuw, bruikbaar ras
moet ontstaan. Via cisgenese is het relatief eenvoudig
om meerdere R-genen te stapelen. Je zou na verloop
van tijd zelfs een andere combinatie van R-genen in
een ras kunnen zetten. Deze afwisseling maakt zo’n
resistentie nog moeilijker te doorbreken door de
ziekteverwekker.”
Zijn die resistentiegenen in ieder ras in te
bouwen?
“In principe wel, ja. Al laat het ene ras zich
gemakkelijker transformeren dan het andere.
Genetische modificatie is geen simpel knip- en
plakwerk. Toch kunnen we met de huidige stand van
de techniek al binnen een jaar nieuwe resistenties bij
een ras inbouwen. Dan heb je nog geen kant- en klaar
uitgangsmateriaal. Net als in de klassieke veredeling
volgen dan enkele jaren van testen, selecteren en
vermeerderen. Maar daarna zou je er in de praktijk
mee aan de slag kunnen.”
Stel, we gaan met cisgene rassen aan de slag,
kunnen we dan zonder chemie?
“Aanvankelijk wel. Je werpt een gigantische barrière
op voor de phytophthoraschimmel, waar hij niet
zomaar een antwoord op heeft. Waarschijnlijk hoef

je in zo’n ras jarenlang helemaal niet te spuiten.
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Het aardappelras Atlantic
op een proefveld van
WUR. De voorste planten
zijn doodgegaan aan
phytophthora, de
achterste zijn resistent
gemaakt via cisgenese.

Misschien wel vijf of tien jaar. Wie zal het zeggen?
Zelfs als één gen doorbroken is, is er nog weinig aan
de hand. Pas dicht bij een echte doorbraak – stel dat
op den duur twee van de drie resistenties niet meer
werken – zul je preventief moeten gaan spuiten.
Dat moet je doen om de resistentie te behouden. De
resistentie is nog steeds absoluut, maar hij berust dan
nog maar op één gen. Dat is een te smalle basis. Toch
kun je met een veel lagere dosering toe. Aan 20 tot 25
procent van de huidige hoeveelheid actieve stof heb
je genoeg. Samengevat: eerst ‘nee, tenzij’, dan low
input.”
Als je moet spuiten, moet je dan wel net zo vaak
spuiten?
“Waarschijnlijk een paar keer minder. Maar een keer
of acht à negen per seizoen zal toch wel nodig zijn. Je
spuit op de meest kritische momenten omdat er dan
plotseling enorme hoeveelheden sporen op het blad
kunnen landen. Omdat de barrière van een goede
resistentie zo groot is, kan je echter zonder risico in
dosering zakken.”
Je kunt bij een gestapelde resistentie dus
wachten met spuiten tot hij is uitgekleed tot één
gen. Maar rassen met één resistentiegen zijn nu
al beschikbaar. Die kun je dus ook met zo’n LDSaanpak spuiten?
“Het is niet helemaal vergelijkbaar, maar je kunt
zeker in dosering zakken. Zonder chemie raakt
de resistentie snel doorbroken. Dat hebben we in
de biologische landbouw al bij meerdere rassen
gezien. Voor biologische telers is het daarom zaak
om bij een beginnende aantasting het gewas direct
pleksgewijs of geheel af te branden. Sporen hebben
in een biologische teeltsituatie nu eenmaal veel
meer kans. Hanteer je een nultolerantie, dan is er
geen probleem. Doe je dat niet, en laat je het gewas
nog even doorgroeien, dan maak je de teelt van het
ras voor jezelf en voor anderen op de lange termijn
onmogelijk. De gangbare landbouw kan met behulp
van een resistent ras, ook als de resistentie berust
op één gen, een heel eind opschuiven richting de
biologische teelt. Daar zoek ik de duurzaamheid in.

Een combinatie van een sterke resistentie en een klein
beetje middel is beresterk.”

dit geval zou het helpen om de resistentie langer in
stand te houden.”

Binnen de rassenlijst bestaan nu ook al
verschillen in resistentie. Halen telers daar
genoeg uit?
“Ik denk dat daar wel meer uit te halen valt. Maar het
moet wel een behoorlijk resistentiecijfer zijn: een 8 of
meer. Wat ik hoor uit de praktijk, is dat telers af en toe
wel in dosering omlaag gaan, maar alleen in perioden
met lage infectiedruk en droog weer. Telers zien een
volle dosering toch snel als verzekeringspremie. En bij
vatbare rassen snap ik dat ook wel, zeker als je een
grote teler bent en je niet alle percelen op een dag
kunt spuiten. Toch is bij een goede resistentie – en dat
hoeft niet eens een absolute resistentie te zijn – de
infectiekans al zo klein, dat het niet uitmaakt of je een
kwart of driekwart van de dosering gebruikt. Dat is in
zo’n geval een miniem verschil.”

De gewasbeschermingsbranche brengt samen
met onderzoekers in Europa in kaart welke
fysio’s van phytophthora waar actief zijn. Kun je
daar met rassen op inspelen?
“In Nederland doen we dat onderzoek al langer. We
hebben inmiddels een aardig beeld van de populatie.
Het type Blue13 is nu de meest voorkomende
en meest agressieve variant in Nederland. Voor
middelfabrikanten is deze informatie waardevol,
omdat de werking van actieve stoffen niet altijd gelijk
is. Denk aan metalaxyl (Ridomil, red.) en fluazinam
(Shirlan, red.), die hun werking deels verloren hebben.
Op dezelfde manier kun je ook een ras met de juiste
resistentie gaan uitzoeken bij de meest voorkomende
phytophthoravariant in een regio. Denk aan het
Désirée-voorbeeld. Maar wat de praktische waarde
daarvan is, is op dit moment nog lastig in te schatten.”

Een aantal resistenties zijn al doorbroken.
Hoe lang kunnen we eigenlijk vooruit met de
voorraad resistentiegenen?
“We moeten ontzettend zuinig zijn op
resistentiegenen, want we hebben er in totaal maar
een stuk of tien tot vijftien, afkomstig uit wilde
verwanten. Daarvan lijkt een deel ook nog sterk op
elkaar. Die moeten we dus niet aan phytophthora
ten prooi gooien. Vandaar dat preventief spuiten
in een gangbare teelt en het vroeg doodmaken
van biologische gewassen zo belangrijk is. De
aandacht voor vroege bronnen, zoals afvalhopen
en opslag, blijft dus ook onverminderd belangrijk.
In het geval van cisgenese kunnen we verschillende
combinaties van resistentiegenen maken. Dat maakt
zo’n resistentie duurzamer. Je kunt ze bovendien
afwisselen. Wanneer een bepaalde genencombinatie
kwetsbaar blijkt te worden, zou je een andere
‘cassette’ in een ras kunnen stoppen. Je zou zelfs
mengvormen kunnen maken; een Désirée met
cassette X, een Désirée met cassette Y en misschien
nog een cassette Z. Allemaal Désirée, maar toch
verschillend. Vroeger gebeurde het mengen van
graanrassen al, om het vatbare ras te beschermen. In

Er bestaat veel weerstand tegen het gebruik van
genetische modificatie, ook als het om cisgenese
gaat. Enkele commerciële firma’s hebben hun
onderzoek al weggehaald uit Europa. Blijft PRI
werken aan cisgene rassen?
“Het DuRPh-programma loopt nog tot en met 2015.
Tot die tijd gaat het onderzoek hoe dan ook verder.
Maar ik verwacht dat het ook daarna wordt voortgezet,
zij het misschien op een lager pitje. Als de markt
genetische modificatie niet accepteert dan houdt het
werken aan praktische toepassingen uiteindelijk op.
Persoonlijk zou ik dat jammer vinden, want we hebben
het gereedschap in huis om de milieubelasting van de
aardappelteelt flink omlaag brengen.”
Tot slot: is een volledig ziektevrije aardappelteelt
mogelijk?
“Nee, dat zal nooit lukken. De ziekteverwekker
is alom aanwezig, bijvoorbeeld in oösporen en
in opslagplanten. En aardappelen telen blijft
mensenwerk. We kunnen phytophthora alleen
beheersbaar maken. Honderd procent bescherming
bestaat niet, maar 99,9 procent is zeker mogelijk.” 
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