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• Enzym regelt de verteerbaarheid van
zetmeel
• Daarmee zijn slecht of extra goed
verteerbare piepers te maken

Wageningse plantenveredelaars kunnen
slecht verteerbare aardappels maken, die
kunnen dienen als dieetaardappel. Ook
kunnen ze juist heel goed verteerbare piepers maken, geschikt voor bijvoorbeeld
ondervoede ouderen in verpleeghuizen.
De crux is een enzym dat fosfaat bindt aan
het zetmeel.
Promovendus Xuan Xu van Plantenveredeling onderzocht de verteerbaarheid van
het zetmeel in aardappels. Die hangt onder
meer af van de hoeveelheid fosfaatmoleculen die zich hechten aan het zetmeel, legt
haar copromotor Luisa Trindade uit. Hoe
meer fosfaat wordt vastgelegd in de aardappel, des te moeilijker het zetmeel afbreekt.
Xu ontdekte dat er bepaalde enzymen zijn
die het fosfaat aan het zetmeel laten hechten of juist niet.
Met een van de enzymen, laforin, deed
ze testen. Dit enzym maakt bij mensen fosfaat los van glucose. Bij de aardappel verwachtten Xu en Trindade een vergelijkbare
reactie, maar tot hun verrassing zorgde het

enzym juist voor meer binding van fosfaat
aan het zetmeel. Dat betekent dat laforin
de sleutel is tot een aardappel die zich
moeilijker laat verteren.
Xu heeft de eigenschap succesvol ingebouwd in aardappels met behulp van genetische modiﬁcatie. Omdat GM-technologie
bij voedingsgewassen niet is toegestaan,
zoekt Trindade naar andere opties. ‘Wellicht kunnen we een eiwit vinden in aardappelplanten dat hetzelfde effect in de
plant heeft als laforin.’
Trindade weet nog niet welke prikkel
het enzym precies geeft aan de plant om
meer fosfaat aan zetmeel te koppelen. ‘Dat
is een vraag voor de volgende promovendus’, zegt ze. De opvolger van Xu gaat de
aanjager van deze reactie identiﬁceren en
onderzoeken hoe de vastlegging van fosfaat
op een andere manier kan worden gestimuleerd dan via genetische modiﬁcatie.
Als dat lukt, kunnen de veredelaars een
slecht verteerbare aardappel maken die interessant is voor mensen die willen afvallen. Maar met hetzelfde principe kunnen
ze ook een aardappel ontwikkelen die juist
heel goed verteerbaar is, bijvoorbeeld voor
ouderen met ondervoeding.
Xuan Xu promoveerde op 14 oktober bij
Richard Visser, hoogleraar Plantenveredeling. AS
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‘Krimp veestapel biedt voordelen’
Nederlandse melkveehouders leven in grote onzekerheid.
Ze produceren te veel mest en de fosfaatwetgeving die staatssecretaris Van Dam
had bedacht om dit te reguleren, is afgewezen door de Europese Unie. Hoe moet de
melkveehouderij nu verder? Never waste a
good crisis, zegt onderzoeker Bram Bos
van Wageningen Livestock Research.
Crisis?
‘De sector moet krimpen. Dit is dramatisch voor de
melkveehouderij, want boeren hebben geïnvesteerd en
komen nu met halfvolle stallen te zitten.’
Desondanks vindt u inkrimping van de veestapel een
goed idee.
‘Ja. Ik zou het koppelen aan een aantal andere urgente
maatschappelijke doelen. Een forse vermindering van
het aantal koeien lost meer op dan alleen het fosfaatoverschot. Niet alleen verbetering van de waterkwaliteit,
maar ook lagere depositie van ammoniak in de natuur
en beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Krimp
biedt dus ook interessante voordelen, waarmee je als
overheid het drama voor de sector kunt beperken.’
We produceren toch voor de wereldmarkt?
‘Ja, maar daar zitten dus evidente maatschappelijke
grenzen aan. Bovendien is op kostprijs concurreren op
de wereldmarkt al lastig genoeg vanwege de hoge prijs
hier voor arbeid en grond. Door de combinatie van wereldmarkt en maatschappelijke eisen wordt het steeds
lastiger voor boeren om op een aanvaardbare manier te
produceren.’
Zijn er alternatieven?
‘Allereerst moet je je nog verder onderscheiden met je
product en kan je de positieve aspecten van de Nederlandse melkveehouderij versterken. Neem de weidemelk die FrieslandCampina verkoopt tot in China. Zet
daarnaast zoveel mogelijk in op het gebruik van gras en
reststromen om de milieudruk te verlagen. Op de langere termijn is het beter om voor de bulk van de eiwitten
helemaal geen dieren meer te gebruiken. Nu hebben we
koeien nog nodig om gras om te zetten. Laten we technologie ontwikkelen die gras
direct omzet in grondstoffen
voor humane voeding. Echte
melk en kaas worden dan
meer zoiets als wijn.’ AS
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Econoom Robert Hoste vindt
juist niet dat de veestapel
moet krimpen. Lees het op
resource-online.nl.
Een microscopische opname van zetmeelkorrels in aardappel.
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