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Focus op ggo-onderzoek
in het ILVO

Foto: Luc Van Dijck
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Ggo’s of genetisch gewijzigde organismen: het zijn planten, dieren of schimmels waarvan de dna-structuur op
moleculair niveau is veranderd. Over
het gebruik van deze technieken zijn de
meningen verdeeld. Dat blijkt al uit het
taalgebruik van de voor- en de tegenstanders. Wat de ene kruisbestuiving noemt, is
bij de andere contaminatie. En die tweede
‘g’, is dat nu gemodificeerd of gemanipuleerd? De discussie is niet verwonderlijk, want biotechnologie herdefinieert in
zekere zin het leven zoals we het kennen.
Het is het leven zoals het kan zijn, en dat
roept onvermijdelijk weerstand op. Of het
maant op zijn minst tot voorzichtigheid
aan.
Wat er ook van zij, deze technologie
kan op termijn nieuwe perspectieven openen voor de landbouw. In deze ‘Focus op’
stellen wij het onderzoek van het ilvo ter
zake voor. Er is de speurtocht naar ggo’s in
planten en plantafgeleide producten. We
onderzoeken ook of de ggo-regelgeving
van de overheid praktisch haalbaar is.
Screeningsmethoden en strategieën voor
ggo-detectie in de voedselketen worden
vernieuwd en verbeterd. We zien ook hoe
ggo’s niet altijd een doel zijn, maar soms
ook een middel: de ilvo-wetenschappers
zetten hen dan op een doordachte manier
in bij het onderzoek.
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Biotech ten dienste
van de landbouw

een dienstverlening voor routinematige
ggo-detectie in opdracht van overheden
en industrie, en bij de referentiewerking
van het ilvo als Belgisch Nationaal Referentie Laboratorium (nrl) voor ggo’s.
In 2003 heeft de Europese Commissie
ook aanbevelingen uitgevaardigd die de
lidstaten kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun wetgeving omtrent coexistentie. Co-existentie wil de verschillende productietypes (conventioneel,
biologisch en genetisch gemodificeerd)
naast elkaar laten bestaan. In het decreet
van 3 april 2009 legde de Vlaamse overheid de basisprincipes vast voor de teelt
van ggo’s. Het ilvo werkt mee aan de evaluatie van deze nieuwe wetgeving door in
een praktijkproef met de gg-maïs mon810
de regelgeving te toetsen aan de Vlaamse
praktijkomstandigheden. Concreet zullen
er bemonsterings- en analyseprocedures
worden ontwikkeld en bekrachtigd op het
niveau van de geoogste maïs als primair
landbouwproduct.

Vlaanderen is de bakermat van de groene biotechnolo-

Het is duidelijk dat er steeds meer gggewassen commercieel beschikbaar zullen zijn. Sommige daarvan zijn ongetwijfeld interessant als toepassing voor de
Vlaamse land- en tuinbouwer. Denken we
maar aan een aardappel die niet gevoelig
meer is voor de aardappelziekte en de herbicidenresistente maïs en suikerbieten
die in de pijplijn zitten. Het ilvo wil het
beleid ook ondersteunen bij de objectieve
evaluatie van deze nieuwe gg-gewassen.
Onderzoekers zullen de gg-gewassen die
relevant zijn voor Vlaanderen, vergelijken met de tegenhangers uit de gangbare
en biologische teelt, en dit onder praktijkomstandigheden in veldproeven en met
inachtneming van alle randvoorwaarden.
In ander onderzoek is er dan weer aandacht voor nieuwere toepassingen van
ggo’s. Een sprekend voorbeeld hiervan is
het gebruik van de plant als minifabriek
voor een kostenefficiënte aanmaak van
waardevolle eiwitten. Deze kunnen een
toepassing vinden in onderzoek, cosmetica, voedingssupplementen en geneesmiddelen.
Ggo’s hoeven niet altijd een doel op
zich te zijn. Soms worden ze op een doordachte manier ingezet als hulpmiddelen
voor de onderzoekers. Een artikel licht het
gebruik van genetisch gewijzigde microorganismen toe om meer inzicht te krijgen in plantenziekten, terwijl een andere
bijdrage vertelt hoe gg-Brachypodium
dienst doet als model voor andere grasgewassen om zo te komen tot een betere
verteerbaarheid en verwerking tot bioenergie. r
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gie. Maar deze knowhow werd tot nu toe voornamelijk

Objectieve evaluatie

buiten Vlaanderen en Europa benut. Naast beleidsonder-
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steunend onderzoek met betrekking tot ggo’s doet het

ilvo ook wetenschappelijk onderzoek naar interessante
toepassingen.

– Bart Van Droogenbroeck, ilvo-Plant & Omgeving –
Meer dan 15 ggo-dossiers liggen
momenteel te wachten op toelating. Want
alvorens ze op de markt kunnen terechtkomen, zijn ggo’s het voorwerp van een
zeer strenge evaluatie. Vervolgens moeten
ze een label krijgen volgens de voorschriften voor etikettering en traceerbaarheid
van de producten. De eu-regelgeving rond
ggo’s is sinds 1998 van kracht ter bescherming van de volksgezondheid en het
milieu. Daarbij worden ook de regels van
de interne markt in acht genomen. Deze
regelgeving betreft het gebruik, de verspreiding, de commercialisering en de traceerbaarheid van ggo’s verwerkt in levensmiddelen voor menselijke consumptie of
in diervoeders.
In dit kader voert het Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek (ilvo)
beleidsondersteunend onderzoek uit. Dit
gebeurt door nieuwe analysestrategieën
te evalueren op hun efficiëntie qua tijd en
kosten, in functie van het groeiend aantal
ggo’s dat op de markt komt. De onderzoekers werken ook aan aangepaste strategieën voor de detectie en monitoring van
niet-(eu)-geautoriseerde ggo’s. Door de
jaren heen heeft het ilvo op dit vlak een
stevige expertise opgebouwd. Deze kennis komt ook van pas bij de uitbouw van
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De eerste genetisch gewijzigde (gg) planten werden ontwikkeld door de Gentse
professoren Marc Van Montagu en Jeff
Schell. Deze pionierskennis leidde tot
de ontwikkeling van belangrijke gg-landbouwgewassen als maïs, soja, katoen en
koolzaad. In 2009 zaaiden 14 miljoen
boeren uit 25 landen gg-gewassen op een
totale oppervlakte van 134 miljoen ha. Dat
is een stijging van maar liefst 7% tegenover het jaar voordien. Bijna de helft van
die gewassen groeien in de Verenigde Staten (64 miljoen ha). Slechts 0,15% is terug
te vinden op velden in de eu (100.000 ha
in 5 landen). Wereldwijd worden er op dit
ogenblik 30 commerciële gg-gewassen
geteeld. Verwacht wordt dat dit er tegen
2015 meer dan 120 zullen zijn.

Maïs- en aardappelras

Vlaanderen (en bij uitbreiding Europa) en
ggo’s: het is een verhaal van een moeilijke
liefde, gelardeerd met een flinke portie
weerstand en behoedzaamheid. Binnen
Europa is tot op heden de teelt van slechts
2 gg-gewassen geautoriseerd: mon810,
een insectenresistente maïs, en Amflora,
een aardappel met gewijzigde zetmeelsamenstelling in functie van een makkelijkere industriële verwerking.
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Een betere afbreekbaarheid van celwanden in grassen
is een belangrijke stap in de richting van de productie
Foto: ilvo

van verbeterde voeder- en energiegrassen. Het ilvo voert
momenteel onderzoek naar geschikte strategieën om dit
te realiseren.

– Wannes Voorend & Hilde Muylle, ilvo-Plant –

De celwand is van essentieel belang in
grassen die worden gekweekt als veevoeder of voor de verwerking tot biobrandstof.
De volledige benutting van de plantencelwanden is echter niet evident. Alhoewel plantencelwanden gemiddeld 70%
van de geoogste biomassa uitmaken, is
slechts een fractie verteerbaar door vee of
fermenteerbaar tot bio-ethanol. Dit komt
voornamelijk door de aanwezigheid van
fenolische componenten zoals lignine,
die de cellulose in de celwand onbereikbaar maken voor de bacteriën. Het meer
beschikbaar maken van de cellulose in
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Betere benutting van de celwand
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Het is echter ook mogelijk om volledige
planten of plantenresten te gebruiken voor
de productie van bio-ethanol van de tweede generatie. Hierbij wordt de cellulose uit
de celwanden afgebroken tot eenvoudige
suikers. Deze worden dan via een fermentatieproces tot ethanol omgezet. Die ethanol wordt rechtstreeks, of na bijmenging
met benzine, gebruikt voor transport.
Plantensoorten van de grassenfamilie
met een hoge biomassaproductie en rijk
aan cellulose – zoals olifantengras, vingergras of rietgras – komen in aanmerking
voor de productie van bio-ethanol. De
verwerking van het celluloserijke plantenmateriaal tot bio-ethanol is de meest

deze celwanden is een belangrijke stap in
de richting van de productie van verbeterde voeder- en energiegrassen. Dit kan door
de hoeveelheid lignine te verminderen en/
of deze van samenstelling te veranderen.
Het ilvo doet onderzoek naar een verhoogde verteerbaarheid van Engels raaigras en een betere fermenteerbaarheid bij
miscanthus. Bij dit onderzoek gebruiken
de vorsers Brachypodium distachyon als
model. Het ilvo gebruikt Brachypodium
distachyon om genen, betrokken in de
biosynthese van lignine, op te sporen. De
functie van deze genen in Brachypodium
wordt via genetische transformatie bestudeerd. Afhankelijk van de aard van deze
genen en hun resulterende effect op de
synthese van lignine worden deze uitgeschakeld of tot hogere expressie gebracht.
Deze experimenten zijn momenteel volop
bezig. Het verschil in de eigenschappen
van de celwand van de transgene planten
zal worden geschat ten opzichte van het
wildtype-plant.
De resultaten van de vooropgestelde
experimenten zullen bijdragen tot de ontwikkeling van innovatieve veredelingsconcepten, met als doel een hogere afbreekbaarheid van celwanden in grassen met
belangrijke voeder- of energietoepassingen. r

er

Tweede generatie

veelbelovende vorm van biobrandstof in
termen van CO2-reductie. Dit staat in
sterk contrast met het gebruik van fossiele
brandstoffen. Bij voedergrassen wordt
de totale bovengrondse biomassa gevaloriseerd in de veehouderij. Daarom ook
zijn zij van groot economisch belang. In
onze regio zijn raaigrassen, rietzwenkgras, kropaar en timothee de belangrijkste
voedergrassen. Naast biomassaproductie
is de voederwaarde een belangrijke parameter in deze soorten. De voederwaarde
wordt onder meer bepaald door het gemak
waarmee de cellulose in de celwanden kan
worden afgebroken door de pensbacteriën.
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De toenemende vraag naar energie, in
combinatie met de slinkende voorraden
aan fossiele olie, leidt tot een zoektocht
naar alternatieven. Voor de productie van
biobrandstoffen kan men enerzijds traditionele gewassen zoals tarwe, maïs of suikerriet gebruiken. Hierbij wordt zetmeelrijk of suikerrijk materiaal rechtstreeks
gefermenteerd tot bio-ethanol. Een andere
mogelijkheid is de productie van biodiesel
uit oliehoudende gewassen, zoals koolzaad. In deze gevallen spreekt men over
biobrandstoffen van de eerste generatie.
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Klein gras met een grote waarde

Foto: ilvo
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Brachypodium
De plant Arabidopsis thaliana fungeert als modelplant voor heel wat landbouwgewassen van
dicotyle oorsprong (tweezaadlobbigen zoals raap, kool, broccoli en koolzaad). De studie van
deze plant leert ons veel over de onderliggende moleculaire mechanismen van belangrijke biologische processen. Maar over de overdraagbaarheid van deze kennis naar monocotyle soorten,
zoals alle grasachtigen, is weinig gekend. Daarom werd een modelplant geïntroduceerd voor
eenzaadlobbigen: het kortsteelgras Brachypodium distachyon.
Brachypodium is een klein, wild gras met een korte levenscyclus. Alhoewel dit gras nauw
verwant is aan granen met kleine korrel (zoals tarwe) is zijn genoomgrootte meer dan 50 keer
kleiner. De genoomsequentie van Brachypodium is reeds beschikbaar, evenals moleculaire en
genetische hulpmiddelen voor transformatie, mutagenese en het in kaart brengen van genen.
Brachypodium is zonder meer een aantrekkelijk modelsysteem voor de studie van de biologie
van grassen. De plant staat model voor verwante soorten als tarwe, gerst, rogge en Lolium en
ook voor maïs, rijst, sorghum, miscanthus en vingergras.
Landbouw&Techniek 17 – 1 oktober 2010 •
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Oplichtende bacteriën
op aardbeiplanten
Je kan bacteriën fluorescent maken door een gen afkom-

Vlaanderen (in 1997) werden al verschillende ernstige verliezen aan Xf toegeschreven. Om een betere, geïntegreerde
beheersingsstrategie voor bladvlekkenziekte in aardbei te ontwikkelen, worden
in het ilvo de infectiecyclus, de pathogeniciteitsfactoren en de algemene biologie
van Xf onderzocht in het ruimer kader van
een iwt-project rond de Xf-problematiek
in Vlaanderen.

stig uit een kwal in te planten. Met die techniek kunnen

Fluorescentie

– Joachim Vandroemme & Martine Maes, ilvo-Plant –
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de ziekte zich over zo goed als alle aardbeiproducerende landen verspreid. Waarschijnlijk gebeurde dit door het internationaal verhandelen van symptoomloos
besmet plantgoed. De ontwikkeling van
de symptomen is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden: gematigde temperaturen en hoge luchtvochtigheid staan
bekend als bevorderlijk.
Ook de aardbeiproductie in Vlaanderen
heeft te lijden onder de bladvlekkenziekte. Sinds
de eerste officiële melding in

op
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Xanthomonas fragariae (Xf) is een bacterie
die de bladvlekkenziekte veroorzaakt op
aardbeiplanten (zie foto). Het is een quarantaine-organisme op verhandeld plantgoed, waardoor alleen al de aanwezigheid
ervan op een vermeerderingsbedrijf tot
enorme verliezen leidt. Bovendien raken
bij ernstige infecties ook vaak de vruchtblaadjes van de aardbeien zelf aangetast,
waardoor de vruchten onverkoopbaar worden. Sinds de eerste officiële
melding in de vs
in 1960 heeft
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deren.
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bladvlekken veroorzaakt op aardbeibladeren beter bestu-

Om de interactie tussen Xf en de aardbeiplant makkelijker te kunnen bestuderen,
werd een groen fluorescente mutant van
de bacterie geproduceerd. Een klein dnafragment dat codeert voor een groen fluorescente proteïne (gfp; origineel uit de
bioluminiscente kwal Aequorea victoria
geïsoleerd) en een antibioticumresistentiegen werden daartoe in het genoom
van een Xf-stam ingebouwd. Dankzij het
nieuw verworven gfp-gen fluoresceert de
Xf-mutant helder groen bij belichting met
blauw licht. Het antibioticumresistentiegen laat de selectie van de mutanten uit de
wildtype achtergrond toe.
De belangrijkste toepassing van de gfpmutant is zijn gebruik in de fluorescentiemicroscopie. Gezonde aardbeiplanten
worden in een speciale afgesloten groeikamer kunstmatig besmet met de fluorescente Xf-mutant. Tijdens de verschillende
stadia van het infectieproces worden die
bacteriën met behulp van fluorescentie op
en in de plant gelokaliseerd. Samen met
de andere elementen die aangeleverd worden binnen dit iwt-project zal de fluorescente Xf-mutant de infectiestrategie en het
risico op verspreiding van de bacterie in
de plant en plantgoed helpen ophelderen.
Dat zal uiteindelijk tot een meer gerichte
beheersing van de bacterie leiden. r

bo

de onderzoekers de infectiestrategie van de bacterie die

De hoekige, doorzichtige vlekjes zijn de eerste
en meest typische symptomen voor Xf.

Wat verwacht de Vlaamse agrobusiness van ggg’s?
Genetische modificatie is een techniek die gepaard gaat met onzekerheden,
zowel op wetenschappelijk, als op politiek, economisch en sociaal vlak. Welke
richting de Vlaamse agrobusiness met deze technologie wil uitgaan, is het
voorwerp van een lopend onderzoek.
In een samenwerking tussen de Universiteit Gent en het ilvo onderzoeken
we of er binnen de voedings-, voeder- en/of biobrandstoffenindustrie interesse
bestaat om in de toekomst een genetisch gemodificeerd gewas (ggg) te verwerken. Daarbij zijn ook de gestelde voorwaarden van belang en de ggg-scenario’s
die de Vlaamse agrobusiness als realistisch beschouwt.
Wij selecteren 5 groepen van stakeholders, aangezien de verwachtingen inzake ggg’s verschillen naargelang de belangengroep. Deze vertegenwoordigen de
Vlaamse agrobusiness, met name de zaadproducenten, de boerenorganisaties,
de verwerkende industrie, de distributie en de eindconsument. Daarnaast wer-
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Speurtocht naar ggo’s
in zaad of voeder
De wondere wereld van de ggo’s wordt iedere dag een

er

beetje groter en complexer. Naast de goedgekeurde ggo-

extractie en dna-analyse (detectie, identificatie, en/of kwantificering). Afhankelijk
van de analysevraag en het type monster
(het kan gaan over zaden of over complexe
voedings- of voederproducten) zal men
testen of verschillende transgene dnasequenties aanwezig zijn. Een deel van
de test kan geautomatiseerd gebeuren,
maar de analyse zelf zal steeds veel tijd en
geld kosten. In eu-lidstaten moet een ggoanalyse alle ggo’s omvatten die voor deze
toepassingen een goedkeuring hebben
binnen de eu.

lijnen zijn er ook nieuwe ggo-toepassingen en – niet te

Bo

vergeten – niet-toegelaten ggo’s die de kop opsteken.

Vanzelfsprekend stelt dit de detectie steeds voor nieuwe
uitdagingen.

– Isabel Taverniers & Marc De Loose, ilvo-Technologie
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& Voeding & Tom Ruttink, ilvo-Plant –
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den een aantal internationale en Europese spelers toegevoegd om
een breder beeld te krijgen.
In een eerste fase van het onderzoek willen we, via interviews
met bedrijven uit elk van de 5 groepen, achterhalen hoe de agrobusiness denkt over ggg’s, of deze politiek leeft en wat de toekomstverwachtingen zijn. Het onderzoek inventariseert ook de
manier waarop de agrobusiness kijkt naar de toepassing van ggg’s,
om zo de relatie tussen technologische en institutionele dynamieken te kunnen begrijpen, met name de discrepantie tussen
de voortschrijdende technologische ontwikkeling en het Europese
regelgevend kader dat het commercieel gebruik rationaliseert.
Het verdere onderzoek zal zich baseren op een sociotechnische
scenario-analyse. Daar bekijken we welke alternatieve uitkomsten
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Screening

op labeling en traceerbaarheid in de foodfeedproductieketens, maar het blijft een
moeilijke kwestie.
Analytische ggo-detectiestrategieën
bestaan in het algemeen uit bemonstering
(sampling), monstervoorbereiding, dna-
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Wereldwijd zijn er reeds meer dan
150 ggo-lijnen of events goedgekeurd.
Deze kunnen worden geteeld en verwerkt
in diervoeders en levensmiddelen. De ontwikkeling van kostenefficiënte detectiesystemen is noodzakelijk voor de controle

Als eerste eenvoudige stap in de analyseprocedure gebeurt vindt meestal een
screening plaats naar transgene dnasequenties die vaak worden gebruikt – en
dus gemeenschappelijk zijn – in transgene lijnen. Een bepaalde ggo-event wordt

met ggg’s het meest waarschijnlijk zijn vanuit het perspectief van
de Vlaamse agrobusiness. Zo wordt er een inschatting gemaakt
over de haalbaarheid van de toepassingen van ggg’s in de toekomst voor Vlaanderen, hoe de agrobusiness een eventuele overgang ziet gebeuren of hoe deze stap kan geblokkeerd worden.
Samenvattend moet dit onderzoek leiden tot een algemeen inzicht
in de onderliggende motieven van de agrobusiness bij de wil of
onwil om ggg’s toe te passen. Dit zal een vertrekpunt opleveren
voor de evaluatie van keuzes rond ggg-technologie in de Vlaamse
landbouw. – Linde Inghelbrecht, UGent & ilvo-Landbouw &
Maatschappij –
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daarna herkend aan een specifieke combinatie
van dergelijke dna-sequenties. Het voordeel
van deze strategie is dat met een minimale
set van testen reeds een maximaal aantal ggoevents kan worden ontdekt. Dat spaart veel tijd
en kosten.
Met het te verwachten toenemend aantal toegelaten ggo-events zal het aantal testen moeten
uitgebreid worden. Bovendien zullen, in het
kader van de huidige eu-wetgeving, laboratoria
een onderscheid moeten kunnen maken tussen materiaal afkomstig van geautoriseerde
ggo’s en van niet-geautoriseerde ggo’s. Het is
dan ook een hele uitdaging om de controleprogramma’s haalbaar te houden.
De zoektocht naar technische oplossingen
voor deze uitdagingen verloopt langs 3 pistes.
Een eerste piste is een slimme en efficiënte
selectie van het minimale aantal testen waarmee alle relevante ggo-events kunnen worden
onderscheiden. Geoptimaliseerde nieuwe tech-

Ggo’s zijn omstreden. Sinds 2001 is

er

er in de Europese Unie een basiswetgeving, maar dat betekent niet dat alle
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details reeds in steen zijn gebeiteld.
Conventionele, biologische en genetisch
elkaar kunnen bestaan, maar wie een
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gemodificeerde gewassen moeten naast
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co-existentie een pak technische maat
regelen nemen.

– Cindy Boonen, Vlaamse

overheid, Departement Landbouw & Visserij –

focus op...
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nieken voor snelle detectie worden momenteel
ontwikkeld binnen het eu-Safefoodera-project ‘gmoseek’. Een tweede oplossing wordt
gezocht in de ontwikkeling en optimalisatie
van high-throughput en kostenefficiënte detectiesystemen, waarbij een zeer groot aantal testen parallel wordt uitgevoerd en de kosten per
individuele test sterk worden verminderd.
Uit de beide voorgaande aandachtspunten
blijkt de noodzaak om te beschikken over goede beslissingsbomen of decision support systems
voor de selectie van een optimale set aan targets, optimale analyse en detectie, en correcte
berekening en interpretatie van de resultaten.
Verder opschalen van de huidige analysestrategieën is te duur en bijgevolg niet haalbaar.
Een verschuiving van ‘dezelfde strategie voor
alle monsters’ naar ‘een monstergerichte ggoanalyse’ dringt zich hier op. Men moet zoeken
naar de beste teststrategieën die rekening houden met de reële kans op de aanwezigheid van
ggo’s in een gegeven monster. r

toegelaten ggo wil telen, moet voor die

Op zoek naar niet-toegelaten ggo’s
De controle op ggo’s zal ook rekening moeten houden met
niet-geautoriseerde events. Door de globalisering en de internationalisering van de markten neemt het risico op de aanwezigheid van niet-geautoriseerde ggo’s (ugm’s) in dierenvoeders en
levensmiddelen toe. De toepassing van de hierboven beschreven
screening benaderingen en high-throughput-detectieplatformen
is echter beperkt. Zij kunnen wijzen op de potentiële aanwezigheid van een ugm, maar er is een risico dat een ugm in het
monster niet wordt herkend als er in hetzelfde monster ook
geautoriseerde ggo’s aanwezig zijn.
De mogelijkheden voor de detectie van ugm’s worden bepaald
door de beschikbare kennis van de dna-sequentie van relevante
genetische modificaties (strategie 1) en de ggo-samenstelling en

bo

en

Foto: iivo

nd

keuzevrijheid te waarborgen moeten
alle producten die geheel of gedeeltelijk
bestaan uit, of afkomstig zijn van een ggo,
verplicht een etiket dragen. Producten met
een toevallige ggo-vermenging van meer
dan 0,9% moeten een speciaal etiket dragen en traceerbaar zijn. Een uitzondering
in de landbouw zijn dierlijke producten
(eieren, melk, vlees) afkomstig van vee dat
met ggo’s gevoederd werd. Deze moeten
geen speciale vermelding op het etiket
dragen.
Een belangrijke toepassing van ggo’s
is de teelt van genetisch gemodificeerde
gewassen in de land- en tuinbouw. Eenmaal toegelaten, kan dit gewas in de hele
eu worden verbouwd volgens het principe
van de eengemaakte markt. In de eu zijn
ggo’s echter een gevoelig thema waarover
de meningen in de lidstaten verdeeld zijn.
Om uit de impasse te geraken, heeft de
Europese Commissie in juli een nieuw
wetgevend voorstel gedaan waarin lidstaten die ggo’s op hun grondgebied of een
deel ervan willen weren, de mogelijkheid
krijgen een verbod in te stellen. Onder het
Belgisch voorzitterschap staat dit dossier
hoog op de agenda en het zal de komende
maanden nog voor veel discussie zorgen.

zich uit over de veiligheid ervan. Dat
gebeurt aan de hand van een wetenschappelijke risicobeoordeling van de mogelijke
schadelijke effecten van het ggo op de
menselijke en dierlijke gezondheid enerzijds, en het leefmilieu anderzijds. Als het
efsa een ggo veilig verklaart, kan men er
dus van uitgaan dat er geen risico’s zijn
voor het leefmilieu en de volksgezondheid.
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Europa besliste in 2001 dat zowel de
invoer als de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen of organismen opnieuw
toegelaten, op voorwaarde dat deze veilig
zijn voor de volksgezondheid en het leefmilieu. De Europese regelgeving voorziet
in uitgebreide goedkeuringsprocedures
die elk nieuw ggo moet doorlopen voordat
het binnen de eu mag gebruikt worden in
openlucht (veldproef of teelt) of voordat
het mag verwerkt worden in menselijke
en dierlijke voedingsmiddelen. Het Europese Voedselagentschap (efsa) onderzoekt
samen met de nationale bioveiligheidsraden van de lidstaten het ggo en spreekt
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Co-existentieregelgeving
in Europa en Vlaanderen

Etiket voor traceerbaarheid

Europa wil consument en producent (in
dit geval de landbouwer) de vrije keuze
bieden tussen ggo of niet-ggo. Om die

C

autorisatiestatus van de producten op de markt (strategie 2).
Afhankelijk van de beschikbare kennis kunnen er 2 complementaire strategieën worden gevolgd. Strategie 1 is gebaseerd
op moleculaire analytische detectie en vereist kennis van de
ggo-dna-sequenties voor het ontwerp van specifieke analytische testen, maar vereist geen kennis van de ggo-samenstelling van producten. Er wordt routinematig en in willekeurig
geselecteerde producten gescreend op de aanwezigheid van
een gedefinieerde set screeningelementen die frequent voorkomen in transgene producten. Daarbij gaat men ervan uit
dat deze ook voorkomen in ugm’s. Indien dit het geval is, is
het technisch mogelijk deze ugm’s te detecteren, te identificeren en te onderscheiden van geautoriseerde ggo’s.

Co-existentie van ggo’s in Europa

De kans bestaat dat in Vlaanderen in de
toekomst ggo’s op commerciële schaal
zullen worden verbouwd. Daarbij bestaat
een risico op ongewenste vermenging
van genetisch gemodificeerde teelten met
conventionele en biologische teelten. Zonder specifieke maatregelen brengt deze
mogelijke vermenging de keuzevrijheid in
gevaar. Daarom werd de zogenaamde coexistentie van ggo’s in het leven geroepen.
Vermenging van conventionele en
biologische gewassen met ggo’s kan op
verschillende manieren optreden: door
gebruik van onzuiver zaad, door bestuiving met pollen van een naburige ggo (via
wind of insecten), door menselijke hande-

Strategie 2 is gebaseerd op het systematisch verzamelen
van documentatie omtrent ggo-productsamenstelling en
de status van autorisatie, zodat een efficiënte selectie van
potentieel niet-geautoriseerde, verdachte producten mogelijk
wordt. Deze strategie maakt gebruik van dezelfde technologie
als strategie 1, maar kan leiden tot optimalisatie van de controle door een gerichte selectie van producten en analytische
testen van bij het begin. Op die manier wordt de nadruk verlegd van het gebruik van analytische middelen voor screening
van ‘blinde monsters’ naar bevestiging van verdachte producten.
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de ggo-teler die alles uitvoert volgens
de regels, moet zo niet vrezen dat hij bij
ggo-vermenging op een naburig veld individueel aansprakelijk wordt gesteld voor
de vastgestelde schade; een ‘commissie
co-existentie’ wordt opgericht die bezwaarschriften en aanvragen tot schadevergoeding beoordeelt en een advies formuleert;
de historiek van de teelt van ggo’s op de
betrokken percelen wordt in een register
bijgehouden; de overheid houdt toezicht
op de naleving van dit regelgevend pakket;
overtredingen leiden tot geldboetes.
Momenteel zijn verschillende besluiten
van de Vlaamse regering in voorbereiding
die de concrete procedures en de specifieke teeltvoorwaarden gewas per gewas vastleggen. De uitvoeringsbesluiten bevatten
voor elk gewas afzonderlijk gewasspecifieke maatregelen. Een eerste besluit voor de
teelt van genetisch gewijzigde maïs is volledig uitgewerkt en zal in principe samen
met het besluit met de algemene bepalingen dit najaar in het Belgisch Staatsblad
verschijnen. Besluiten voor de teelt van
genetisch gewijzigde aardappel en suikerbieten zijn al in voorbereiding en worden
medio 2011 verwacht.
De regelgeving zal geëvalueerd worden
2 jaar na de inwerkingtreding (dus tegen
april 2011). Dan moet blijken of de technische maatregelen en de doelstellingen
haalbaar zijn. In functie van die evaluatie wordt bovendien tijdens het groeiseizoen 2010 door het ilvo een simulatie van
een teelt in reële praktijkomstandigheden
uitgevoerd. r

en

om de conventionele en biologische teelten te beschermen, voor zover ze tot doel
hebben om ongewenste aanwezigheid
van ggo’s te vermijden. Nieuw is dat deze
maatregelen strenger mogen zijn dan
voorheen, zodat ook kan voldaan worden
aan eisen die lager liggen dan de eerder
vermelde Europees vastgelegde etiketteringsdrempel van 0,9%. Bovendien wordt
er een ruimere mogelijkheid gecreëerd
om zogenaamde ggo-vrije zones in te
stellen. Hierbij blijven de beginselen van
proportionaliteit, transparantie en betrokkenheid van belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld de verschillende actoren in de
landbouwsector, agrovoedingsbedrijven,
ngo’s) in de uitwerking van regels nog
steeds belangrijk. Tot slot spoort de aanbeveling ook aan verder werk te maken van
grensoverschrijdend overleg met andere
lidstaten, en in ons geval ook met de andere gewesten binnen België.

De Vlaamse co-existentieregels
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In België zijn de gewesten verantwoordelijk voor de uitwerking van de coexistentieregelgeving. In het decreet van
3 april 2009 worden voor Vlaanderen
de basisprincipes geformuleerd: de ggoteler wordt verplicht de overheid en zijn
buren (uitsluitend landbouwers binnen
een vastgelegde perimeter voor de meldingsafstand) vooraf van zijn intenties op
de hoogte te brengen, ook de eigenaar van
het perceel en de betrokken loonwerkers
moeten geïnformeerd worden; buurproducenten binnen een (kleinere) perimeter
(de zogenaamde isolatieafstand) kunnen
op basis van eigen economisch belang
bezwaar aantekenen; de ggo-teler en de
betrokken loonwerkers houden zich aan
een reeks teelttechnische en gewasspecifieke maatregelen voor, tijdens en na
de teelt; de ggo-teler betaalt een bijdrage
aan een fonds waaruit later eventuele
schadevergoedingen aan getroffen buurproducenten uitbetaald kunnen worden;
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lingen tijdens of na de teelt (zaai, oogst,
transport, opslag, verwerking) of door
schieters (ongewenst in bloei geschoten
planten) en opslagplanten (achtergebleven
genetisch gemodificeerd zaad of knollen
die in een latere teelt schieten en beginnen groeien).
Co-existentie duidt op het naast elkaar
laten bestaan van conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde gewassen binnen de bestaande landbouw. De
co-existentieregels moeten vermijden dat
het ene productietype economische schade
veroorzaakt bij het andere. Dit kan doordat
de oogst van de niet-genetisch gemodificeerde gewassen vermengd raakt met sporen van het gg-gewas dat in de buurt groeit.
Conventionele gewassen kunnen immers
economische schade (met name een verminderde verkoopprijs) ondervinden vanaf
het moment dat de oogst verplicht geëtiketteerd moet worden (ggo-gehalte boven
0,9%). Co-existentieregels hebben dus een
dubbel doel. Ze verzekeren de keuzevrijheid en voorkomen economische schade.
Vlaanderen gaat zelfs verder en kiest
ervoor om ook een compensatieregeling
voor de eventuele economische schade uit
te werken via de oprichting van een fonds,
gespijsd door solidariteitsbijdragen van de
telers van ggo’s.
Op 13 juli heeft de Europese Commissie
een nieuwe aanbeveling afgekondigd, ter
vervanging van de oorspronkelijke aanbeveling uit 2003, over het opstellen van
regels om de co-existentie van genetisch
gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische landbouw te kunnen
garanderen. Het is een niet-bindende
aanbeveling, omdat de Commissie van
mening is dat de verschillen tussen lidstaten in geografie, klimaat en andere omgevingsomstandigheden te groot zijn om coexistentie op een eenvormige manier in de
hele eu te kunnen uitwerken.
Het algemene principe is dat co-existentiemaatregelen opgelegd kunnen worden

Co-existentieregels bij de ggo-teelt van maïs

De belangrijkste technische maatregelen vastgelegd voor maïs zijn:
t Kennisgeving van intentie tot ggo-teelt bij de overheid ten laatste op 10 december voorafgaand aan de zaai.
t Versturen van intentieverklaringen naar buurproducenten binnen de meldingsafstand van 100 m rond het
ggo-veld, ten laatste op 30 december voorafgaand aan de zaai.
t Mogelijkheid tot latere kennisgeving bij de overheid wanneer de ggo-teler een opkoopregeling heeft voorzien
met alle betrokken omliggende buurproducenten (deadline 25 maart).
t Technische isolatieafstand van 50 m respecteren.
t Eventuele opslagplanten die in latere teelten opschieten verplicht bestrijden (kan ook door manuele verwijdering).
t Verplichte reiniging van de machines wanneer er na gebruik op het ggo-veld gepland wordt naar een niet-ggoveld te rijden.
t Sluiting en aparte opslag van overgebleven zaad en verbod op doorverkoop ervan.
t Fysieke scheiding van opgeslagen oogstmateriaal.
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geautoriseerde ggo-maïs in de eu uit op zijn proefvelden. De uitzaai van deze mon810-maïs maakt deel
uit van een wetenschappelijke proef om de teeltvoorwaarden van het Vlaams co-existentiedecreet te evalueren.

– Bart Van Droogenbroeck, Isabel Taverniers & Marc De Loose,

MON810

Foto: ilvo
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Op het ilvo-terrein van 12 ha werd 1 ha
mon810 gg-maïs ingezaaid met rondom

verschillende percelen niet-gg-maïs. Dit
is een nabootsing van de Vlaamse landbouwpraktijk. Het ilvo zal de doordacht
opgezette proef optimaal gebruiken om
een globale evaluatie door te voeren. Daarbij wordt niet enkel de impact van uitkruising geëvalueerd op de geoogste partij in
functie van verschillende isolatieafstanden, maar ook de verspreiding tijdens de
zaai en de vermenging bij de oogst. In
alle ilvo-experimenten wordt er gewerkt
met een representatieve bemonstering
voor het gehele veld of de geoogste partij.
Een praktische doelstelling van het onderzoek is daarnaast ook de uitwerking van
een procedure voor een kostenefficiënte,
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Het uitgangspunt van de door het ilvo
opgezette praktijktoets is de bestaande
wetgeving rond de drempelwaarde van
0,9% voor etikettering. Uit internationale wetenschappelijke literatuur blijkt
dat de kans zeer klein is dat men een
ggo-vermenging boven de 0,9 % grens
waarneemt in niet-gg-maïsvelden die verder dan 50 m van gg-maïsvelden liggen.
De ilvo-veldproef zal deze resultaten via
nieuwe wetenschappelijke waarnemingen
uit de Vlaamse landbouwpraktijk toetsen.
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ilvo - Technologie & Voeding –
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Eind april 2010 zaaide het ilvo de enige voor teelt

realistische en representatieve monstername, rekening houdend met het kader
gecreëerd door het Besluit van de Vlaamse
regering voor de teelt van gg-maïs.
Recent kwam dit experiment ook onder
de aandacht van het brede publiek nadat
Greenpeace een persbericht de wereld
instuurde over een ‘besmetting’ van de
naburige maïspercelen van andere landbouwers door de mon810-mäis op het veld
van het ilvo. Greenpeace is niet akkoord
met de wettelijk door Europa vastgelegde grenswaarde van 0,9% waarboven
etikettering van het product verplicht is
en beschouwt alle niveaus van kruisbestuiving – hoe laag ook – als besmetting.
Greenpeace betwist deze grenswaarde
en wil een nultolerantie voor ggo’s. Maar
daarvoor bestaat er geen rechtsgrond in
Europa. Bij de bepaling van ggo-gehaltes
is een representatieve bemonstering van
de betreffende partij essentieel. De procedures hiervoor zijn internationaal vastgelegd. Greenpeace heeft bij zijn analyses
geen gebruik gemaakt van een dergelijke
representatieve bemonstering. Er werden
2 stalen per veld genomen, en dit aan de
rand van het veld waar de grootste kans op
inkruising bestaat.
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Vlaamse regelgeving
getoetst aan de praktijk

Vermenging lager dan Europese
grenswaarde

Op basis van de analyserapporten die
Greenpeace heeft gebruikt als basis voor
zijn communicatie blijkt bovendien dat de
vermenging op deze meest kritieke punten reeds veel lager is dan de door Europa
vastgelegde grenswaarde van 0,9%. Met
andere woorden: op basis van de feiten
kunnen we concluderen dat de vermenging voor het hele veld in elk geval veel
lager zal zijn dan de wettelijk bepaalde
grenswaarde. Bijgevolg kunnen we stellen dat de gegevens waarover Greenpeace
communiceerde niet aantonen dat de
Vlaamse co-existentieregelgeving niet adequaat is.
De conclusie is dat alle ilvo-activiteiten
in het kader van dit experiment volledig
volgens plan verlopen. Het gedetailleerde
rapport met alle resultaten wordt voorgesteld in maart 2011. Alle resultaten in het
algemene evaluatierapport worden voorgelegd aan het Vlaams parlement. Op basis
van dit lopend onderzoek zullen de wetenschappers van het ilvo gedegen adviezen
kunnen formuleren aan het beleid, zodat
er – waar nodig – specifieke aanpassingen aan de bij decreet vastgelegde teeltspecifieke bepalingen voor maïs kunnen
gebeuren. r

Onderzoekers aan het werk op het ilvo-proefveld met ggo-maïs in Wetteren.
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Ggo’s in de veehouderij

de voederwaarde als de veiligheid van de
ggo-variëteiten te vergelijken met de oorspronkelijke planten. De gebruikte proefdieren waren konijnen. Een konijn is een
planteneter en is dus uitgerust met een
verteringssysteem dat goed overweg kan
met vezelrijk materiaal (in tegenstelling
tot andere enkelmagigen). Vanuit proeftechnisch standpunt lenen kleinere dieren zich ook beter om op een goedkope
en toch statistisch betrouwbare wijze de
voederwaarde en de voederveiligheid te
beoordelen.
Granen en eiwithoudende grondstoffen zijn belangrijk in de dierenvoeding,
respectievelijk als energie- en eiwitbron.
Hoewel er in Europa weinig ggo-gewassen mogen verbouwd worden, worden
deze grondstoffen in grote hoeveelheden
ingevoerd. Omdat wereldwijd veel soja
en maïs afkomstig is van ggo-variëteiten
die niet in de eu mogen worden geteeld
en gebruikt, en aangezien het wereldwijde aanbod niet-ggo-variëteiten van deze
gewassen schaarser wordt, stijgen de
Europese voederprijzen.
Koolzaad Dit is een van de eerste cultuurplanten waarbij de ggo-technologie
werd toegepast. Naast opbrengstverhoging was het de bedoeling om variëteiten
te bekomen met lage gehaltes aan antinutritionele factoren zoals de glucosinolaten, tannines en ruwe celstof. Mannelijk
steriele koolzaadplanten werden bekomen
door het genetisch materiaal dat codeert
voor mannelijke steriliteit in te brengen in
een elitevariëteit, samen met de restorer of
fertility. Diverse transgene lijnen werden
op die manier door Plant Genetic Systems
ontwikkeld en zowel zaad als planten werden getest op voederwaarde en veiligheid.
Koolzaadplanten van de oorspronkelijke
variëteit (Drakkar) en transgene afgeleide
lijnen werden op verschillende niveaus
aan jonge konijnen gevoederd. Hiertoe
werd het korrelvoer gedeeltelijk of zelfs
volledig vervangen door de koolzaadplan-

Met de toegenomen kennis van de fysiologie moeten wij

er

de dierenvoeding, de voortplanting en de diergezondheidszorg verder kunnen verfijnen. Het inzetten van

Bo

ggo’s kan hier wezenlijk toe bijdragen. Gezien de mogelijkheden van de recombinante dna-technieken zullen
ggo’s in de toekomst nog belangrijker worden.

– Leo Fiems

Ggo’s in de dierenvoeding
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& Luc Maertens, ilvo-Dier –

technologie, werden reeds tussen 1990 en
2000 diverse voederproeven uitgevoerd
op de vroegere rijksstations. Dit gebeurde
op vraag van het toenmalige pgs (Plant
Genetic Systems) en ook in opdracht van
ses Europe. De bedoeling was om zowel
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Vooraleer nieuwe gewassen en additieven
in de veevoeding mogen verwerkt worden,
moeten ze eerst uitvoerig worden onderzocht. Met het oog op de registratie van
planten of zaden, bekomen via de ggo-
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Enzymen geproduceerd door ggo’s in het voeder
Fosfor is een belangrijk mineraal in de dierenvoeding. Het is essentieel voor het dier, maar
anderzijds wordt fosfor ook gedeeltelijk uitgescheiden en is het bijgevolg milieubelastend.
Ook hier moeten we een onderscheid maken tussen herkauwers en eenmagigen. Fytaatgebonden fosfor is niet beschikbaar voor eenmagigen omdat ze het fytase enzyme niet
hebben. Dat is nodig om fytaatfosfor te splitsen. Herkauwers daarentegen kunnen fytaat
wel gebruiken omdat hun pensbacteriën de fosfor afsplitsen van de fytaatmolecule. ilvoDier heeft ook met fytase (Natuphos, Ronozyme np) uitgebreid onderzoek verricht om het
fosforgehalte te reduceren, zowel bij varkens als bij pluimvee. Fytase wordt bekomen via
de productie in een aantal ggo-micro-organismen. Ongeveer 80 tot 85% van de fosfor in
granen is fytaatgebonden. Inmiddels is men erin geslaagd om transgene granen te ontwikkelen met expressie van het fytasegen afkomstig van Aspergillus niger. China heeft recent
de teelt van een dergelijke maïscultivar toegelaten. Nog een stap verder is een genetisch
gemodificeerd varken, ontwikkeld in Canada. Het Enviropig maakt het enzym fytase aan in

heeft uitgebreid onderzoek verricht om
maïs zo optimaal mogelijk in te zetten
voor runderen en varkens.

Ggo’s in de dierengezondheidszorg
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Om dieren te beschermen tegen de
belangrijkste ziekten gaat men vaccineren. Die vaccinaties impliceren dan wel
dat men niet meer kan zien of het dier
besmet is geweest met een specifieke
ziektekiem of tegen deze ziektekiem werd

de speekselklieren. Zo worden de voederfosfaten beter verteerd en is er 30 tot 70%
minder fosforuitstoot.
Omwille van hun metabolisme moeten wij bij kippen aandacht schenken aan de
aanwezigheid van onverteerbare en gedeeltelijk oplosbare nsp’s (non-starch polysaccharides, of niet-zetmeel koolhydraten) bij de opstelling van rantsoenen. Vooral in granen, maar ook in andere grondstoffen, zijn hoge nsp-gehalten aanwezig die resulteren
in een anti-nutritioneel effect. Dat is voornamelijk het geval bij kuikens. Specifieke
enzymen worden aangewend om de nsp’s af te breken: glucanase, xylanase, galactosidase, galactanase of combinaties. Sommige van deze enzymen worden geproduceerd op grote schaal met behulp van genetisch gewijzigde microbiële stammen zoals
Aspergillus niger, Trichoderma reesei of Bacillus amyloliquefaciens. Uit onderzoek in het
ilvo bleek dat de enzymtoevoeging zorgde voor een hogere gewichtstoename en een
beduidend betere voerconversie bij vleeskuikens. Ook in de varkensvoeding worden
deze enzymen ingezet. Andere voorbeelden van voederingrediënten die geproduceerd
kunnen zijn door ggo-micro-organismen zijn vitamines en pigmenten.
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Foto: Anne Vandenbosch

Hoewel er in Europa weinig ggo-gewassen
mogen verbouwd worden, worden deze in grote hoeveelheden ingevoerd en in het veevoeder
verwerkt.

gevaccineerd. Dit kan voor problemen
zorgen op het vlak van de intra-communautaire handel binnen de eu. Vandaar
dat er nood is om gezonde gevaccineerde
dieren (serologisch) te kunnen onderscheiden van dieren die wel ziek geweest
zijn. Deze strategie is gebaseerd op divavaccins. De afkorting diva staat voor Differentiating Infected from Vaccinated Animals,
het onderscheid tussen geïnfecteerde en
gevaccineerde dieren. Bij runderen probeert men momenteel de veestapel vrij te
maken van ibr (infectieuze boviene rhinotracheitis). Deze ziekte wordt veroorzaakt
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zowel melkvee als vleesvee, en ook voor
jongvee. Mits een correcte inkuiltechniek
kan het gewas goed worden bewaard,
zodat maïs het jaar door beschikbaar is.
Maïs is een energierijk gewas met een
laag eiwitgehalte en een tekort aan een
aantal mineralen en vitaminen. Bij passende aanvulling met de ontbrekende
nutriënten kan er met maïskuilvoer een
waardevol rantsoen samengesteld worden.
Ook het maïsgraan is een zeer energierijk
voedermiddel. In vochtige toestand (ccm
en maïskolvenschroot) kan het gebruikt
worden als krachtvoervervanger. ilvo-Dier
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ten. Er konden geen verschillen in de vrije
opname van de bladeren worden vastgesteld en hieruit volgde het besluit dat de
smakelijkheid niet beïnvloed was door de
genetische modificatie. De gewichtsevolutie en gezondheidsparameters van de
dieren was volledig gelijklopend en geen
enkele aanwijzing voor geïnduceerde toxiciteit werd vastgesteld. De voederwaarde
van de zaden werd getest in diverse verteringsproeven. Hiervoor werd 30% van
het basisvoeder vervangen door koolzaad
(Drakkar of de ggo-variëteiten). Sommige
transgene variëteiten hadden een iets
lager oliegehalte en hoger celstofgehalte,
met als resultaat een lagere energiewaarde. Maar wanneer de samenstelling van
de transgene variëteit vergelijkbaar was
met de oorspronkelijke variëteit werd een
vergelijkbare of hogere nutriëntenverteerbaarheid vastgesteld.
Bieten Om de onkruidbestrijding bij
bieten te optimaliseren worden ggo-variëteiten ontwikkeld die tolerant zijn voor
totaalherbiciden (bijvoorbeeld glyfosaat).
Op vraag van ses Europe werden bieten
van transgene hybrideplanten vergeleken
met de niet-transgene planten om eventuele verschillen in smakelijkheid en tolerantie op te sporen. Als normale bewoner
van bietenvelden werden ook hier konijnen als testdieren ingezet. Aan diverse
proefgroepen werden gedurende enkele
weken stijgende percentages bieten gevoederd (in combinatie met korrelvoeder) of
enkel bieten. Tussen de transgene en niettransgene bieten kon men geen duidelijke
verschillen in opnamepatroon, gewichtsontwikkeling of gezondheid vaststellen.
Een effect op opname of diergezondheid
door de genetische modificatie kon niet
worden aangetoond.
Maïs mon810 maïs is een insectenresistente cultivar die in 1998 werd goedgekeurd voor teelt in de eu. Maïs is een
modern ruwvoer dat een groot aandeel
vertegenwoordigt in rantsoenen voor

door het bhv, het runderherpesvirus. Om
gevaccineerde dieren te kunnen onderscheiden van dieren die ziek zijn geweest,
werd een gemuteerd vaccin ontwikkeld
waarbij het gen dat codeert voor glycoproteïne E (gE) is weggelaten. Deze zogenoemde merkervaccins laten toe om serologisch een onderscheid te maken tussen
gevaccineerde dieren (geen gE-antistoffen)
en dieren besmet met het wildtype virus.
De controle berust op de aanwezigheid
van antistoffen tegen gE bij gebruik van
dit merkervaccins.

Besluit
Het voorgaande is een terugblik op wat
reeds is geïmplementeerd in de dierlijke
productie. In de toekomst zal de biotechnologie echter nog meer mogelijkheden
aanreiken. Naast herbicideresistentie
zullen meer en meer gewassen met een
gewijzigde samenstelling beschikbaar
zijn, zodat er nieuwe perspectieven ontstaan op het vlak van de functionele dierenvoeding. De toepassing van ggo’s in
de veehouderij kan een positieve bijdrage
leveren tot de milieuproblematiek, de
diergezondheid en het dierenwelzijn. Het
is dan uiteraard wel van belang dat het
gebruik van die ggo’s voldoet aan alle veiligheidsnormen. r
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en HoGent bundelen de krachten in het kader van een
onderzoeksproject naar duurzame, genetisch gewijzigde
Phytophthoraresistente aardappelen.

– Bart Van Droogen-

broeck, ilvo-Technologie & Voeding –

en

lijnen uittesten. De transgene lijnen zijn
enerzijds afkomstig uit het researchwerk
van Wageningen ur (het DuRPh-consortium) en anderzijds vanuit een commercieel onderzoeksprogramma. Een
aantal lijnen bezitten een meervoudige

Zoals bekend is Phytophthora infestans (Pi)
de veroorzaker van de aardappelziekte
(of de aardappelplaag), een van de grootste bedreigingen voor de aardappelteelt
in streken met een gematigd klimaat,
zoals België. Landbouwers moeten vandaag de planten regelmatig met een fungicide behandelen om de ziekte onder
controle te houden. De laatste jaren zijn
steeds meer spuitbeurten nodig, omdat
binnen de Pi-populatie agressievere isolaten zijn geselecteerd en de diversiteit
groter is geworden door recombinatie
tussen verschillende mating types (A1 en
A2) die voorheen niet in hetzelfde gebied
voorkwamen. Dit kost de landbouwers in
België, samen met opbrengst- en bewaarverliezen, jaarlijks ongeveer 55 miljoen
euro. De bestrijding ervan brengt ook een
behoorlijke milieubelasting met zich mee.
Er wordt al heel lang gewerkt aan de
ontwikkeling van Pi-resistente rassen.
Conventionele veredelingsinspanningen
hebben tot op heden echter slechts enkele
resistente rassen opgeleverd. Er is een
ingewikkeld kruisingsschema nodig waarin zogenaamde ‘brugkruisingen’ een rol
spelen. Dit maakt dat het meer dan 30 jaar
in beslag neemt om de resistentiegenen
vanuit wilde verwanten in een bruikbaar
aardappelras binnen te brengen. Bovendien kan men op die manier slechts een
resistentiegen tegelijkertijd inkruisen.
De rassen Bionica en Toluca zijn zo ontwikkeld. Zij worden voornamelijk door
biologische- en hobbytelers op beperkte

er

Dit project draait rond een tweejarige veldproef (2011-2012) met verschillende genetisch gewijzigde Phytophthoraresistente
lijnen die zal uitgevoerd worden op de
proefvelden van het ilvo. In deze praktijkevaluatie zal men de beste transgene

Winst op vele terreinen

nd

De 4 Vlaamse onderzoeksinstellingen UGent, ilvo, vib

resistentie (meerdere resistentiegenen
werden ingebouwd) waardoor een duurzamere resistentie verwacht wordt. Rond
deze veldproef zal tevens een demonstratieprogramma worden opgezet, waarbij
belangstellenden zelf de resistentie van de
verschillende lijnen in het veld zullen kunnen bekijken en meer kunnen leren over
een duurzame Phytophthoraresistentie.
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Aardappelen bestand
tegen de aardappelplaag

op

Foto: Johan Desnouck

focusCop...

yr

ig

ht

Bo

Bij meervoudige Phytopthoraresistente aardappelen zou nog slechts een tweetal bespuitingen nodig zijn.

Veldproef

In de veldproef zullen meer dan 25 verschillende ggo-lijnen met monogene en meervoudige resistentie worden geëvalueerd. Parallel daarmee zal men een aantal relevante niet-ggoreferentielijnen mee uitplanten. Hiertoe zal zeker het klassieke ras Bionica behoren, dat een
monogene resistentie heeft, maar ook Sarpo Mira en Désirée zullen deel uitmaken van de
proef. Voor al deze lijnen zullen blokken van 3 tot 9 planten, willekeurig en in verschillende
herhalingen, onder Vlaamse praktijkcondities worden uitgetest. Rondom deze blokken zullen rijen van de Pi-gevoelige rassen Nicola en Bintje worden geplaatst om een goede verspreiding te verzekeren. De gehele proef zal worden omgeven door een maïsboord. Wanneer
Phytopthora wegens langdurige droogte niet spontaan in de proef valt, wordt de ziekte kunstmatig geïntroduceerd. De maïsboord rondom het proefveld kan in dit geval bijdragen tot het
creëren van een vochtig microklimaat boven de aardappelplanten en tevens de verspreiding
van de geïnoculeerde Pi-isolaten tegengaan. Beregening kan aanvullend worden toegepast
om de aardappelplanten vochtig te houden.
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Met behulp van de biotechnologie kunnen we planten
nieuwe waardevolle stoffen laten aanmaken. Wat is
molecular farming? En wat zijn de voordelen? Een verkenning in vogelvlucht van de innovatieve toepassing
van planten in het ilvo.

– Rolinde Demeyer & Bart Van Droog-

enbroeck, ilvo-Technologie & Voeding –

ht

De voorbereidingen voor de Vlaamse
veldproef met de transgene Pi-resistente lijnen zijn dit jaar al van start gegaan
door de opmaak van een inventaris van
de diversiteit aan Pi-isolaten in Vlaanderen. Hiervoor werden op 3 locaties
48 vangplanten uitgeplant. Wekelijks
werden deze planten gecontroleerd
op Pi-aantasting. Aangetaste bladeren
werden verwijderd om vervolgens in
het labo via moleculaire dna-methodes
de aanwezige isolaten te identificeren.
Deze analyses zijn momenteel bezig
en zullen zeker afgerond zijn voor het
volgende groeiseizoen. Op die manier
beschikken we over een actueel beeld
van de Phytophthoradiversiteit in
Vlaanderen. r

Meerwaarde
van planten

Bo

vlaamse veldproef

Foto: ilvo

schaal verbouwd. Het is echter bekend
dat Phytophthora gemakkelijk door
enkelvoudige resistenties heen breekt,
waardoor deze aanpak geen duurzame
oplossing kan opleveren.
Via genetische modificatie kan echter in een stap en zonder verlies van
raseigenschappen een meervoudige
resistentie worden gerealiseerd. Dit
levert heel wat tijdswinst op ten opzichte van de klassieke veredeling en biedt
dus uitzicht op een duurzame aanpak
in de toekomst. Een meervoudige resistentie is immers door Phytophthora
veel moeilijker te doorbreken. Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de
ultieme duurzame resistentie wordt
verkregen wanneer aardappelen met
verschillende combinaties van resistentiegenen in tijd en plaats afgewisseld
worden, in functie van de aanwezige
infectiedruk. Bij het inzetten van meervoudige Pi-resistente lijnen zouden nog
slechts een tweetal bespuitingen nodig
zijn; vooral om Alternaria te bestrijden,
maar ook met een beoogd effect op
eventueel aanwezige Phytophthora.

maakt. Dankzij ontwikkelingen in de biotechnologie is het nu mogelijk om planten allerlei nieuwe waardevolle producten
te laten aanmaken. Vandaag worden vele
dagelijkse producten, zoals bepaalde
medicijnen of enzymes voor waspoeders,

Foto: ilvo
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Planten zijn niet alleen een bron van
voeding, maar ook van allerlei andere
waardevolle stoffen. Denk bijvoorbeeld
aan aspirine uit wilgenbast of rubber
uit rubberbomen. Het ging hierbij altijd
om stoffen die de plant van nature aan-

Eén oplichtend getransformeerd Arabidopsis
kamchaticazaadje kan makkelijk geselecteerd
worden uit de zaden geoogst op een plant
waarvan de bloeistengels gedipt werden in een
Agrobacteriumoplossing.
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siegroepen samen in de loop van vorige
zomer, waarbij molecular farming aan
glastuinbouwers werd voorgesteld. Hieruit bleek dat er vanuit de sector zelf zeker
interesse is voor deze innovatieve toepassing, al roept het nieuwe karakter van deze
technologie wel nog veel vragen op.
In de toekomst zullen we gericht zoeken naar andere interessante planten,
zowel voor de glastuinbouw als voor veldtoepassingen. Bovendien is het de bedoeling om op korte termijn een eerste product op industriële schaal te produceren.
Op die manier kunnen we mogelijke knelpunten voor de teelt en de commercialisering in Vlaanderen identificeren. r

er

met Rudy Raes nv in Destelbergen werd
een machinale zaaitest uitgevoerd waaruit bleek dat gepilleerde (omhulde) zaadjes perfect automatisch kunnen worden
gezaaid.
Verder wordt er ook gezocht naar verwante soorten van zandraket voor verdere
productieverhoging. In dat kader werd
Arabidopsis kamchatica geïdentificeerd als
een plant die meer en grotere zaden produceert en die – in tegenstelling tot zandraket – doorlevend is. Recent is men er in
het ilvo in geslaagd deze plant voor het
eerst op een efficiënte manier genetisch te
modificeren.
Naast de technologische ontwikkeling zelf is het minstens even belangrijk
om een draagvlak voor deze technologie
te vinden. Daarbij is de mening van alle
betrokken partijen prioritair. Daarom stelden onderzoekers van het ilvo 6 discus-
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In het ilvo werken we in de eerste plaats
aan de verbetering van de opbrengsten
op plantniveau. Zo gebeurt er voor het
klassieke onderzoeksmodelplantje zandraket (Arabidopsis thaliana, familie van
koolzaad), onderzoek naar cultivars of
ecotypes met de hoogste zaad- en eiwitopbrengst. Recent werden er 96 ecotypes
bekeken en uit deze set bleken er 51 een
hogere opbrengst te hebben dan het ecotype dat in het laboratoriumonderzoek
bijna altijd als referentie wordt gebruikt
(ecotype Col-0).
Omdat zandraket tot nu toe uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden werd
geteeld, is er nog geen grootschalige zaaien oogsttechnologie ontwikkeld. Op dit
moment gebeurt het zaaien en de oogst
van de kleine zaadjes (0,5 mm) in de praktijk gewoon manueel. In samenwerking

Bo

Zaad en eiwit

Foto: ilvo

reeds in genetisch gemodificeerde cellen
gemaakt. Wanneer dit in planten gebeurt,
spreekt men van molecular farming.
Maar welke voordelen bieden planten
dan ten opzichte van de microbiële of dierlijke celculturen die nu worden gebruikt?
Eerst en vooral is de opschaling eenvoudiger en goedkoper. Daarenboven zijn planten geen gastheren voor humane pathogenen, in tegenstelling tot microbiële en
dierlijke cellen. Op dit moment worden
de eerste molecular farming-producten
op de markt gebracht. Zo produceert
het Israëlische bedrijf Protalix uit cellen
van wortelen een geneesmiddel voor een
zeldzame stofwisselingsziekte. Het Canadese bedrijf Sembiosys teelt dan weer saffloerzaden die insuline produceren voor
diabetespatiënten. In eigen land gebeurt
fundamenteel onderzoek naar moleculaire verbeteringen van de technologie in
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie
(vib) in Zwijnaarde. De verdere stappen
naar commercialisering worden daarbij
bekeken in samenwerking met het ilvo.
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Belgisch Nationaal Referentie Laboratorium voor ggo’s
Het Belgisch Nationaal Referentie Laboratorium (nrl) voor ggo’s werd in 2006 officieel
bekrachtigd als een samenwerking tussen de 3 officiële laboratoria: ilvo-Technologie &
Voeding in Merelbeke, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (wiv), Afdeling
Bioveiligheid & Biotechnologie in Brussel en het Centre Wallon de Recherches Agronomiques (cra-w) in Gembloux. Naast de uitvoering van officiële ggo-analyses in opdracht van
het favv, zijn de voornaamste opdrachten van het nrl: het oplossen van technologische
problemen gerelateerd aan de wetgeving en de Belgische subsidiariteit, het ondersteunen
van de toepasbaarheid en de ontwikkeling van nieuwe methoden, referentiematerialen en
calibrators. Dit laatste gebeurt onder meer via de organisatie van ringonderzoeken, theoretische vorming, praktische opleidingen en communicatiesessies. Alles gebeurt in voor en
door het favv erkende externe laboratoria.

Het ilvo heeft een jarenlange expertise in de ontwikkeling van strategieën en technieken voor de detectie
van ggo’s.

– Isabel Taverniers & Marc De Loose, ilvo-Technologie

& Voeding –

troleprogramma jaarlijks een honderdtal
voedings- en veevoederproducten getest
op de aanwezigheid van alle in de eugeautoriseerde ggo’s. Sinds 2004 beschikt
het laboratorium voor deze analyses over
een Belac-certificaat. In 2008 werden aan
deze accreditatie event-specifieke pcrtestmethoden voor alle nieuwe in de eu
toegelaten ggo’s toegevoegd via flexibele
scoop. Dit betekent dat mits toepassing
van dezelfde, geaccrediteerde analyseprocedure, elke nieuwe event-specifieke pcrmethode na een interne validatie onder
geaccrediteerde omstandigheden kan worden uitgevoerd.

Zaden

bo

De controle van diervoeder en producten
voor de menselijke voeding is een nationale bevoegdheid. De controle op ggo’s in
zaaizaden valt onder de bevoegdheid van
de Vlaamse overheid. In het kader van de
co-existentieregelgeving en voor de verhandeling van ggo-zaden in functie van
cultivatie van ggo’s worden procedures
uitgewerkt voor de detectie en kwantificering van ggo’s in zaden. Het ggo-labo
beschikt sinds vorig jaar bovendien over
een ista-certificaat (International Seed
Testing Association) voor het screenen van
zaaizaden op aanwezigheid van ggo’s. Dit
laatste gebeurde in nauwe samenwerking
met het Laboratorium voor Zaadontleding
van de Afdeling Productkwaliteitsbeheer
van de Vlaamse overheid.
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Het ggo-laboratorium van het ilvo,
afdeling Technologie & Voeding, is erkend
als nationaal referentielaboratorium (nrl)
voor de uitvoering van officiële analyses in
het kader van de traceerbaarheid en etikettering van ggo-producten. In opdracht van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (favv) worden
in het kader van een nationaal ggo-con-
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Het aandeel van transgene gewassen of
ggo’s neemt wereldwijd toe. De detectie
van deze ggo’s in de voedselketen is essentieel in het kader van een strikte Europese
regelgeving. Voor de tracering van ggo’s
doorheen de voeder- en voedingsproductie
en distributieketens zijn betrouwbare en
gevoelige detectie-, identificatie- en kwantificeringsmethoden vereist.

nd

Dienstverlening: detectie
en kwantificering

op
Samenwerking

C

Het nrl-ggo werkt voor diverse aspecten samen met het eu-Referentie Laboratorium
voor ggo Food en Feed (eurl-gmff). Dit labo heeft als kerntaken de wetenschappelijke evaluatie en validatie van detectiemethoden voor ggo’s als onderdeel van de euautorisatieprocedure voor ggo’s en de assistentie van de Nationale Referentie Laboratoria voor ggo’s in hun opdracht van monitoring van ggo-voeding en voeders op
de Europese markt. De activiteiten van het eurl-gmff worden uitgevoerd in samenwerking met het engl, het Europees Netwerk voor ggo-Laboratoria. Het engl is een
uniek platform van eu-experten en speelt een voorname rol op het vlak van technieken
en methoden voor sampling, detectie, identificatie en kwantificering van ggo’s of afgeleide producten in zaden, granen, voedings- en voederproducten en andere. Het engl
werd officieel gestart in december 2002 en bestaat momenteel uit meer dan 100 nationale officiële laboratoria van de 27 eu-lidstaten, aangevuld met Noorwegen en Zwitserland. Het ilvo-t&v neemt als nrl-ggo actief deel aan diverse engl werkgroepen.
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Transgeen Canadees lijnzaad
Via het Rapid Alert System for Food and
Feed werd in september 2009 binnen de
eu (en ook in België) een niet-toegelaten
lijnzaad ggo gedetecteerd, afkomstig uit
Canada. Ongeveer 70% van het ingevoerd
Canadees lijnzaad binnen Europa gaat
naar de bakkerij- en confiseriesector voor
verwerking. In dit kader zorgde het Belgisch nrl voor ggo’s – waarvan het ggolabo van ilvo-t&v deel uitmaakt – voor
een snelle implementatie van specifieke
detectiemethoden en de uitvoering van
een reeks analyses op ingevoerd lijnzaad.
De verontreiniging bleek veroorzaakt te
zijn door ladingen uit Canada ingevoerd
lijnzaad, accidenteel verontreinigd door
transgeen lijnzaad. De gedetecteerde
transgene lijn (fp967) was in Canada
toegelaten tot in 2001. In België werden
in 2009 in totaal 48.000 ton lijnzaad en
lijnkoeken afkomstig uit Canada door het
favv geblokkeerd. De uitgevoerde analyses
bevestigden de aanwezigheid van transgeen lijnzaad in een deel van de scheepslading. Daarnaast werden technische en
wetenschappelijke vragen van externe
laboratoria en van de industrie omtrent
lijnzaad, afkomstig van het favv, beantwoord. r
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