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ROBOT MEET FOTOSYNTHESE
• Bij 1500 planten tegelijk
• Nuttig bij veredeling én
fundamenteel onderzoek

Wageningse onderzoekers hebben een
beeldanalyserobot gebouwd waarmee ze
nauwkeurig fotosynthese kunnen meten.
De robot kan gedurende de hele dag de fotosynthese van zo’n 1500 planten tegelijk
vastleggen. Voor het eerst kunnen plantenveredelaars hiermee planten met een verhoogde fotosynthese selecteren. Onderzoekers Mark Aarts van de leerstoelgroep Erfelijkheidsleer en Jeremy Harbinson van
Tuinbouw en productfysiology presenteerden de hightechrobot – de Phenovator –
deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Plant Methods.
De Phenovator maakt een paar keer per
dag acht foto’s van de plantjes bij verschillende golﬂengtes van het licht: van dieprood tot blauw licht. De mate waarin de
bladgroenkorrels op een bepaalde golﬂengte reageren, is bepalend voor hoe effectief
de fotosynthese op dat moment verloopt.
De beelden van andere golﬂengtes gebruikt
de robot om van alle planten de grootte en
de kleur te meten. Zo kunnen de onderzoekers dag en nacht de fotosynthese, de groei
en de beweging van de planten meten.
Het was al eerder mogelijk om de foto-

synthese van planten te meten, maar die
technieken waren arbeidsintensief en de
resultaten waren sterk afhankelijk van de
omgevingsomstandigheden. Aarts en
Harbinson passen de robot toe in een klimaatruimte waar de milieuomstandigheden goed gecontroleerd kunnen worden.
Daardoor zijn de metingen van de fotosynthese nauwkeurig en betrouwbaar.
Met de meetrobot is ook nieuw fundamenteel onderzoek mogelijk naar de erfelijkheid van fotosynthese. Omdat de robot
veel planten tegelijk kan volgen, kunnen de
onderzoekers gericht op zoek naar de genen die van belang zijn voor de fotosynthese. Daarbij kan de Phenovator ook de invloed van andere processen, zoals lichtsterkte en temperatuur, op de fotosynthese
meten. Aarts en Harbinson gebruiken het
apparaat voor dit fundamentele onderzoek.
Hun fotosyntheseonderzoek werd betaald
door het technologisch topinstituut Groene Genetica, het Biosolar Cell project en de
topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Medeauteur Henk Jalink gebruikt de
nieuwe techniek in een pas opgericht spinoffbedrijf van Wageningen UR, genaamd
Phenovation. Dit bedrijf ontwikkelt en
bouwt apparatuur voor de meting van chlorofylﬂuorescentie, een belangrijke graadmeter voor de fotosynthese. De techniek
kan goed worden gebruikt voor de vroegtijdige detectie van plantenstress. AS

VISIE <<
‘Koe en kalf scheiden juist beter’
De Tweede Kamer wil dat kalfjes na
de geboorte langer bij de koe blijven. Dat klinkt sympathiek, maar
komt het dierenwelzijn juist niet
ten goede, zegt welzijnsonderzoeker en lector Hans Hopster.
Hoe weet u dat?
‘Hier is veel onderzoek naar gedaan. Voor de geboorte wordt het
maternale gedrag van de koe
hormonaal aangestuurd. Maar
als het kalf is geboren, maakt die sturing plaats voor
sturing door het kalf. Evolutionair is dat voordelig,
want als het kalf doodgeboren is, moet de koe daar
geen energie in steken. Alleen als het kalf wil drinken,
komt moeder in actie. Als je het kalf direct weghaalt,
dooft het maternale gedrag snel uit.’
Dat klinkt tegennatuurlijk
‘Precies. Mensen hebben het idee dat dit anders in elkaar zit. Wij zijn opgegroeid met het idee dat een goede
hechting allerlei psychische problemen voorkomt.
Maar tussen zoogdieren bestaan grote verschillen in de
mate waarin hun jongen afhankelijk zijn van moederzorg. De koe lijkt in dit opzicht op de gnoe, waarbij het
kalf extreem zelfredzaam is. Onder natuurlijke omstandigheden verstopt de koe het kalf de eerste dagen. Ze
houdt op enige afstand de wacht en zoogt het kalf enkele keren per dag. Daarna groeit het kalf op met leeftijdsgenoten in de kudde. Naarmate koe en kalf langer
bij elkaar blijven, wordt de band hechter. Dus als we de
Kamermotie uitvoeren en koe en kalf na enkele maanden pas scheiden, ontstaat er juist een welzijnsprobleem.’
Is de koe niet nodig voor de gezondheid van het kalf?
‘Boeren scheiden kalf en koe juist in het belang van de
gezondheid. Het pasgeboren kalf moet snel voldoende
biest krijgen om immuniteit op te bouwen. Als je dat
overlaat aan kalf en koe, gaat het nog wel eens mis. Verder wil je als boer niet dat het kalf ziektes oploopt in de
ligboxenstal. Ook om die reden zet de veehouder het
kalfje liever apart in een schone, warme box.’ AS
Deze visie lokte online
een pittige discussie uit.
Lees het op pagina 11.
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