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de Plant Sciences
Group
De Plant Sciences Group is onderdeel vanWageningen Universiteit en Researchcentrum, een samenwerking vanWageningen
Universiteit, (praktijk)onderzoeksinstituten, een training- en
adviescentrum en - sinds 1 januari 2004 - de hbo-instelling
Van Hall Larenstein.
Wageningen UR is een internationaal toonaangevende kennisinstelling die met grensverleggend onderzoek en vernieuwend
onderwijs op het gebied van voeding engezondheid, duurzame
agro-ecosystemen, een leefbare groene ruimte enmaatschappelijke veranderingsprocessen, essentiële bijdragen levert aan
de kwaliteit van leven.
De universiteit en onderzoeksinstituten zijn georganiseerd invijf
groepen: Plant Sciences Group, Animal Sciences Group, Social
Sciences Group, Environmental Sciences Group en Agrotechnology & Food Sciences Group.
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De Plant Sciences Group is een samenwerkingvan:

Plant Sciences Group

• Wageningen Universiteit, Plantenwetenschappen

Droevendaalsesteeg 1

• Plant Research International B.V.

6708 PB Wageningen

• Praktijkonderzoek Plant &Omgeving B.V.(PPO)
Correspondentie:
De Plant Sciences Group bundelt binnen Wageningen UR het

Postbus 16

wetenschappelijk onderwijs en fundamenteel, strategisch en

6700AAWageningen

praktijkgericht onderzoek op het gebied van de biologie, van
planten in relatie tot hun omgeving, van plantgerelateerde organismen en van plantaardige productie. Deze combinatie biedt

T0317477001
F 0317418094

onze studenten enonze klanten eenbreed pakket aankennisen

info.plant@wur.nl

innovatiekracht.

Internet-site: www.plantsciencesgroup.wur.nl

De Plant Sciences Group biedt studenten, overheden en
bedrijfsleven kennis en producten op het gebied van gezond
voedsel, duurzame groene productieketens, biodiversiteit, en
plant enmilieu.
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menwerking
Algemeen directeurprof.dr. MartinJ. Kropfflegt uit waarom de
PlantSciences Group uniek is: 'De Plant Sciences Group is een
samenwerking van drie organisaties: Wageningen Universiteit,
Plantenwetenschappen, gericht op onderwijs en fundamenteel
onderzoek; Plant Research International, gericht op strategisch
onderzoek; Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), gericht
op toegepast en praktijkgericht onderzoek. Onder een gezamenlijke directie en met gezamenlijke stafafdelingen werken
ongeveer 1900 mensen samen aanhet hele spectrum vanplantenceltot bedrijfsysteem. Wijdoen onderzoek vanfundamenteel
tot toegepast, gericht op innovaties bij bedrijven ensysteemontwikkeling op regionale schaal, in Nederland en ver daarbuiten.
Wereldwijd gezien is dit uniek.'

Watisdemeerwaarde van dePlant Sciences Group?
'Juist de integratie van disciplines maakt effectieve innovaties
mogelijk. Enerzijds zijn wij gericht op impact via wetenschappelijke publicaties, maar anderzijds staanwijdicht bij ondernemers
en proberen we tot marktgerichte innovaties te komen, bijvoorbeeld door hetaangaanvanpubliek-private partnerships. Dieverschillende aspecten van het onderzoek vereisen andere culturen
endie koesteren we binnen de Plant Sciences Group, omdat ze
complementair zijn.'
Wat isdeinnovatieve krachtvan dePlant Sciences Group?
'Dedrie organisaties, die elk op huneigenterrein zeer goedzijn,
hebbengezamenlijk eenversterkte uitgangspositie diekanleiden
tot nieuwe kennis, nieuwe producten, nieuwe bedrijfssystemen.
Innoveren doeje niet alleen.Onzevoorkeur gaat uit naarco-innoveren samen met het bedrijfsleven. Een paar voorbeelden: wij
proberen de plantarchitectuur zodanig aante passen dat robots
kunnen oogsten; samen met het bedrijfsleven proberen we rassen zote veredelen dat zevoldoen aande eisenvan deconsument énvandeteler; ook onderzoekenwedemogelijkhedenom
uit planten medicijnen te produceren. Als grote organisatie werkenwe nationaal éninternationaal. Niet alleenop onderzoeksgebiedmaarookinhetonderwijs.Meerdandehelftvanonzepromovendi komt uit hetbuitenland.'

Hoe draagtdePlant Sciences Group bijaan hetoplossen van de

tegisch onderzoek zijn de methoden die Plant Research

vragen van overheid, bedrijven en maatschappij?

International heeft ontwikkeld om het gebruik van bestrijdings-

'Opallerlei manieren spelenwijinopontwikkelingen indesamen-

middelen terug te dringen. Voordat een schimmel zichtbaar

leving enontwikkelingen bij onze partners inhet onderzoek. Dat

wordt op het blad kunnenwe met een robot (MIPS)deontwikke-

vraagt om een nauwe band met onze klanten: overheden en

ling van die schimmel in het blad al non-destructief vaststellen.

bedrijven, zowel nationaal als internationaal.

Ook kan een teler, tuinder of boer met een simpele meting

Zij leggen ons zeer diverse onderzoeksvragen voor. Zowilonze

(MLHD-methode) al na één dag bepalen of zijn herbicidenbehan-

grootste klant, het Ministerie van LNV, innovatie stimuleren,

deling afdoende was.'

regelgeving verminderen en een transitie naar duurzame landbouw bewerkstelligen. Wij werken in dat kader voor LNVonder

Wat isspecifiekvoor PPO?

andere aan de vraag hoe we efficiënter kunnen omgaan met

'PPOstaat dicht bij depraktijk enricht zichopdirect toepasbare

grond, water, voedingsstoffen, afvalstromen enenergie.

innovaties voor de verschillende sectoren in de land- en tuin-

Door belanghebbenden op regionaal, nationaal of zelfs interna-

bouw. Arbeid en energie zijn twee belangrijke aspecten in het

tionaal niveau bij elkaar te brengen heeft ons onderzoek meer

werk van PPO.Zo heeft PPOaandewieg gestaan van eennieu-

impact. Voorbeelden van zulke grote initiatieven zijn het Centre

we roos, die je eenvoudiger kunt oogsten. Ook is PPO nauw

for BioSystems Genomics(CBSG),het Parapluplan Phytophthora

betrokken bij de ontwikkeling van 'de energieleverende kas';een

en het regionale kenniscentrum KnowHouse BV, waarvan wij

heel nieuw concept, waarbij kassen geen energie kosten maar

mede-eigenaar zijn. KnowHouse richt zich op een betere kennis-

energie leveren. De bijbehorende aanpassing van het teelt-

uitwisselingtussen regionaal bedrijfsleven, regionale overheiden

systeem wordt door PPO ontwikkeld. PPOwerkt ook pro-actief

de kennisinstellingen.

mee aan het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen in

Natuurlijk zijnwe op meer manieren bezig met maatschappelijk

depraktijk. Ookwerken PPO,Plant Research International enhet

relevante problemen. Zo zijn we actief op het gebied van de

praktijkonderzoek vandeAnimal Sciences Group inde projecten

zorglandbouw. Met het project 'Zout voor zoet' richten we ons

"Telen met toekomst" en "Koeien & Kansen" zeer nauw samen

op het mondiale probleem van het steeds schaarser worden

met voorlopende ondernemers aan de ontwikkeling en toepas-

van zoet water.

sing van innovatieve productiesystemen in akkerbouwmatige

Voedselkwaliteit engezondheid hebbenvolop onzeaandacht.Wij

teelten enmelkveehouderij.'

werkencontinuaanverbeteringvanhetuitgangsmateriaal enverbetering van de kwaliteit in de keten. Wij doen state-of-the-art
onderzoek aan inhoudsstoffen (metabolomics). Dit geeft inzicht
in smaak, kwaliteit, gezondheid en toepassingsmogelijkheden
van planten,waaronder medicijnproductie.'
Wat isspecifiekvoorPlant Research International?
'Plant Research International doet strategisch onderzoek; het
ontwikkelen van kennis die door de nauwe samenwerking met
de betrokken partners goed zijn weg kan vinden richting de
praktijk. Plant Research International beschikt over veelfysiologische en genetische kennis waardoor we een interessante
researchpartner zijn voor life science bedrijven.
Daarvan is hetgenomics-onderzoek aanplantenvoor deproductievaninhoudsstoffen meteenfarmaceutische werkingeengoed
voorbeeld.Andere concrete voorbeeldenvanresultaten vanstra-

Tijdens eenrelatiedag bleken deklanten van dePlant Sciences Group hette waarderen daterachterhethun vertrouwde loket' (toegepast
onderzoek, strategischonderzoek of fundamenteel onderzoek) veel meerkennis toegankelijk is.

Hoe draagtWageningen Universiteitbijaan de plant-gerelateerde

op alle onderwijsniveaus benut. Bij Wageningen Universiteit,

wetenschap?

Plantenwetenschappen promoveren per jaar 50 tot 60 studen-

'Op de meeste van onze onderzoeksterreinen draaien wemee

ten. Dat is, landelijk gezien, heelveel. Vanuit het bedrijfsleven is

indeinternationaletop.Hoewelnatuurlijk fundamenteelvanaard,

er grote vraag naar goed opgeleide plantenwetenschappers.

heeft ons plantenwetenschappelijk onderzoek vaak een relatie

Door in onze opleidingen biologische kennis te koppelen aan

met toepassing in de praktijk. We houden het fundamentele

techniek, allerlei vormen van agri-business en bedrijfskunde

karakter vanditonderzoek goed inhetoogenveelvanonzepro-

hopen wij aan die vraag te kunnen voldoen. Door gerichte stu-

jecten bij de leerstoelgroepen worden gefinancierd door de

dentenwervingsacties proberenwedeinstroomvanstudentente

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

vergroten.'

(NWO),EUen andere internationale organisaties.
Ook de praktijk ziet indat kennis van de basisprincipes nodig is

Wat isdeambitievoordeeerstkomendejaren?

om doorbraken en innovaties tot stand te brengen. Voor een

'Wij richten ons in eerste instantie op het ontwikkelen van een

gezonde agri-business en land- en tuinbouw zijn enorme door-

aantal grote initiatieven, met meerdere partners, waardoor we

braken nodig, die wortelen infundamentele kennis.'

een bijdrage kunnen leveren aan de transities en innovaties die
er in de agro-foodsector, nationaal maar ook internationaal,

Wat maakthetonderwijs inplantenwetenschappen aan Wagenin-

nodig zijn. Wij willen ons met partners uit Wageningen en daar-

genUniversiteit bijzonder?

buitenverder ontwikkelen tot een kennisnetwerk voor onderzoek

'Wij verzorgen onderwijs voor een groot aantal studierichtingen

enonderwijs ophetgebiedvangezondvoedsel,duurzamegroe-

binnenWageningen.Onzeexpertisewordt opallerleimanierenen

ne productieketens, biodiversiteit en plant &milieu.'

Enkele vraagstukken waaraan de
Plant Sciences Group werkt:
• Voor LNV onderzoekt de Plant Sciences Group hoe de land-
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bouw efficiënter om kangaan met grond,water, voedingsstoffen, afvalstromen enenergie. InZuid-Nederland wordt bekeken
of paddestoelenbedrijven gekoppeld kunnen worden aan
glastuinders. DeC02 endewarmte diedeéénproduceert kan
^KBBKI

de ander gebruiken. Logistiek zou dit grote voordelen kunnen
hebben: minder transport, minder milieuschade. Afval tot
waarde maken is bijzonder interessant voor ondernemers.
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• HetCentrefor BioSystems Genomics (CBSG)iseengroot initiatief met een omvang van € 22 miljoen, dat publiek-privaat
financieel gesteund wordt, o.a. door tomaten- en aardappelveredelaars, de overheid en de Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In dit nationale programma zijn veel wetenschappers uit verschillende delen vanonze

Tijdens haarbezoekaanWageningen toondeprinses Maxima

organisatie betrokken om, pre-competitief voor het bedrijfs-

zich zeer geïnteresseerd in het onderzoek van de Plant

leven, nieuwe kenniste genereren die benut kanworden inhet

Sciences Group.

veredelingsproces.
• In het nationale Parapluplan Phytophthora wordt al het uitgevoerde en recente onderzoek op het gebied van teeltmaatregelen,bestrijdingengenomics gebundeldomsamenmethet
aardappelbedrijfsleven en de productschappen tot een structurele oplossing voor dit probleem tekomen.
• Zorglandbouw is een opkomende vorm van landbouw, vooral
rond de grote steden, waarbij boerenbedrijven een rol gaan
vervullen in de opvang van mensen met gezondheidsproblemen. Vanuit de Plant Sciences Group wordt er met alle
kenniseenheden, vele zorgsectoren, maatschappelijke organisaties envertegenwoordigers van het bedrijfsleven samengewerkt omlandbouwenzorgtecombineren opzorgboerderijen.
• In het project Zout voor Zoet zijn onderzoekers uit meerdere
disciplines samengebracht ineenvirtueel kennisatelier. Samen
bekijken zij de technische en maatschappelijke mogelijkheden
voor plantenendierenomtelevenenteproducerenineenzilte
Kwaliteit engezondheidvanvoedselwordt mede bepaalddoor
de inhoudsstoffen. In analogie met genomics houdt de Plant
Sciences Groupzichbezigmetmetabolomics (inhoudsstoffen).
Metbehulpvandehuidige kennisenspecialeapparatuur iseen
zeer grootschalige, snelle en complete analyse van inhoudsstoffen mogelijk. Dit geeft inzicht in smaak, kwaliteit, gezondheid enmedicinale mogelijkheden vanproducten.
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De nieuwe PPO-locatie inLisse.Een open,transparant, representatiefgebouw, metallefaciliteiten'onderééndak' aansluitendaan de proefvelden.

tot waarde brengen
Prof,dr.Raoul Brno

Bioinformatica en droogteresistentie
Een essentieel element van ons onderzoek is hoe wij omgaan
met de enorme hoeveelheid gegevens die wij genereren. Ineen

Ons onderzoek is er op gericht om planten beter te leren

plant komen 20.000 tot 30.000 verschillende genentot expres-

kennen. Daartoe bestuderen wij de biologie van de plant,

sie. Die zorgen dat enkele duizenden eiwitten gevormd worden

waarbijweonsvooralrichtenopgroei,ontwikkeling enrepro-

en die kunnen weer een interactie aangaan met elkaar en met

ductie. Heel precies kijken wij naar de inhoudstoffen van

tienduizenden verschillende metabolieten. Door middel van

planten, de celopbouw, de overerving van genetische eigen-

genomics-technologieën onderzoeken we de expressiepatronen

schappen, hoe planten reageren opveranderingen in bijvoor-

van de genen gedurende de verschillende ontwikkelingsstadia

beeld licht envochtigheid ende manier waarop
planten hun ontwikkeling reguleren en
sturen. Dit onderzoek doen we

omzodoende eenbeter begripte krijgenvangroei,ontwikkeling
enreproductie. Ook proberenweinzichtte krijgen inhetnetwerk

grootschalig:wijwilleneen beeld

van relaties tussen de verschillende eiwitten, hun lokalisatie

krijgen van alle genen in een

binnendeverschillende celorganellen enzelfstussen deeiwitten

plant, wij willen inzicht in de

\

van een plant en koppelen deze aan belangrijke eigenschappen

en de metabolieten in een cel. Dit levert vele miljarden mogelijk-

interacties tussen die genen

heden, waarbij elke interactie bepalend kan zijn hoe eenbioche-

en begrijpen hoe die inter-

misch proces zal verlopen of hoe een plant zal reageren op bij-

acties uiteindelijk resulte-

voorbeeld de waterspanning in een weefsel. Elke interactie kan

ren in de eiwitten en meta-

ons de essentiële informatie geven hoe we een gewas kunnen

bolieten ende daarbijhoren-

ontwikkelen dat beter groeit onder droge omstandigheden.

de functies in planten. Dit

Bioinformatica is de sleutelexpertise indit onderzoek enweont-

onderzoek is gebaseerd op

wikkelen steeds betere technieken om de belangrijke informatie

een aantal disciplines: plantenfy-

in een experiment te ontsluiten. Zo kunnen we databestanden

siologie, genetica, moleculaire bio-

aan elkaar koppelen en heel snel bijvoorbeeld het expressie-

logie, celbiologie, biochemie en bioin-

patroon vaneenmicro-array experiment vergelijken meteenken-

formatica en maakt gebruik van de nieuwste

nissysteemvanalleeiwitten ineenweefsel.Opdie manier hopen

innovatieve technieken uit de genomics, proteomics, meta-

we het netwerk van genen, eiwitten en metabolieten te ontrafe-

bolomics en fysica. Resultaten uit ons bioscience onderzoek

len dat een belangrijke rol speelt bij de droogteresistentie van

zijn belangrijk voor onderwijs en onderzoek en vinden hun

eenplant.

toepassing opvele manieren binnende maatschappij. Zoontwikkelen wij nieuwe manieren om planten geneesmiddelen te
laten produceren, verbeteren we de gezondheidswaarde van
ons voedsel, verminderen we de problemen die mensen
ondervinden van allergenen in voedsel en versterken we de
weerbaarheid van onze gewassen zodat ze beter groeien
onder te droge, ofjuist te natte omstandigheden.

datwe(bio)chemischeenfysische gebeurtenissen opverschillendeniveaus,vanceltot hele plant, willen koppelen om hetfunctionerenvan de plant te begrijpen. Eengoed voorbeeld is de groei
van een cel die met bepaalde wiskundige parameters heel goed
kan worden beschreven en volgens vaststaande natuurkundige
formules verloopt. Door dit soort parameters enformules tekoppelenaande biologische gegevens iseenmodel ontwikkeldover
de relatie tussen de groei van een plant en de structuur vanhet
plantenweefsel. Met het model kunnen we verrassend veel verschillende situaties voorspellen, zoals bijvoorbeeld hoe de groei
vaneenplant zalreageren opeenverhoging vandetemperatuur
of hoedeinteractie verloopttussenstikstofbindende bacteriënen
dewortels vanvlinderbloemigen(zoals klaver enluzerne).

Allergie
Onsonderzoekvindtveletoepassingenindemaatschappij.In onze

Samenwerking

Westerse samenlevingvormt allergie eensteeds groter probleem.

Ons bioscience onderzoek is ingebed in vele verschillende vor-

Allergie is eenongewenste verstoring vanhet immuunsysteem en

men van samenwerking binnen Nederland en daarbuiten. Het

wordt veroorzaakt door allergenen, met name eiwitten. Allergie

academisch werk wordt uitgevoerd binnen de onderzoekschool

wordt veelal aangepakt met medicijnen, maar wij proberen met

Experimentele Planten Wetenschappen en het Centre for

ons onderzoek strategieën te ontwikkelen die zijn gericht op het

BioSystems Genomics (CBSG), een Zwaartepunt van het

voorkómen vande productie vanallergene eiwitten inplanten.Dit

Nationaal Regie Orgaan Genomics waarin de onderzoekers van

kanvoor deconsument vanheelgroot belang zijn.Tienduizenden

publieke onderzoekinstellingen samenwerken met verschillende

mensen in Nederland ondervinden serieuze gezondheidsproble-

partners vanuit het bedrijfsleven. Zodoende zorgen we dat ons

menvangluteninbroodenveleanderevoedselproducten.Metons

werk direct vertaald kanworden naar demaatschappij.

onderzoek analyserenwedeeiwitten inverschillende tarwerassen
enzoekenwenaar plantendiemindervandeallergene glutenproduceren,zonder debroodkwaliteit negatiefte beïnvloeden.Planten
bezitten ook metabolieten die essentieel zijn voor onzevoeding,
zoals bijvoorbeeld foliumzuur enflavonoiden. Met nieuweanalytische technieken, metabolomics genoemd, zijn we in staat alle
duizenden metabolieten in een plant te traceren en kunnen we
planten selecteren die een verhoogde hoeveelheid van specifieke stoffen bezitten. Dit levert uniek materiaal voor planten met
een verhoogde voedingswaarde. Samen met medisch specialisten en voedingswetenschappers zijn we bezig de resultaten
vanonsonderzoek te vertalen voor gebruik door de consument.

Systeembiologie
Onsbeeldvandebiologiewordt nogverderverbreedineenwerkveld dat systeembiologie wordt genoemd.Daarmee proberenwe
de biologische processen in een model te vertalen. Dit houdt in

werkveld bioscience

• Genomics expertisecentrum voor
innovatie inde voedselproductie
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Veel toekomstige ontwikkelingen in de 'agro-food' sector zullen
gebaseerd zijn op genomics-onderzoek. Werkelijke innovatie in
genomics vereist niet alleen wetenschappelijk inzicht en toewij-

>Universiteiten
Wageningen Universiteit
Rijksuniversiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Katholieke Universiteit Nijmegen

ding in onderzoek, maar ook ondernemerschap en visie van de
industrie om wetenschappelijke ontdekkingen te laten resulteren
in tastbare voordelen voor consumenten, bedrijven en de maatschappij als geheel. Tegen die achtergrond heeft de Plant

*• Onderzoeksinstituten
Plant Research International
Agrotechnology &Food Innovation

Sciences Group het initiatief genomen om het Centre for
BioSystems Genomics (CBSG,www.cbsg.nl) op te richten. Hierin
werken onderzoekers en bedrijfsleven in een
samenwerkingsverband in eengenomics

publiek/privaat
>Industrie
AgricoResearch, Averis Seeds,
HZPC Holland, C. Meijer,
Van Rijn, Enza Zaden, De Ruiter
Zaden, Rijk Zwaan, Nickerson
Zwaan, Syngenta, SVS, AVEBE,
Keygene, HPA, VAVI

onderzoeksprogramma

dat zich richt op de gewassen aardappel en tomaat. Wageningse
onderzoekers werken hierin samen met specialisten in Utrecht,
Amsterdam en Nijmegen en met Nederlandse veredelings- en
verwerkingsbedrijven.
De twee belangrijkste doelstellingen van het CBSGzijn:
• vermindering van milieubelasting en bedrijfskosten door terugdringing van het gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen

CBSG opereert nu als een internationaal erkend 'Centre of

(b.v. door de ontwikkeling van aardappelrassen die resistent

Excellence' onder auspiciën van het Nederlands Genomics

zijn tegen de ernstige aardappelziekte 'Phytophthora'), en

Initiatief (NGI). Prof. Peter Polstar, directeur van het NGI: "het
CBSG combineert

• verbetering van de productkwaliteit voor de consument (b.v.

wetenschappelijke

excellentie met grote

door versterking van de natuurlijke gezondheid en de smaak

industriële ervaring en heeft een goede focus, ook internationaal

van tomatenrassen).

gezien. Ik verwacht dat dit samenwerkingsverband spoedig aan
onze verwachtingen zal voldoen en aan zal tonen dat genomics

Tot nu toe heeft het CBSG voor ruim € 22 miljoen financiering
gevonden voor het onderzoeksprogramma,

een werkelijk waardevolle bijdrage aan onze maatschappij kan

afkomstig van de

leveren."

Nederlandse overheid en van partners uit het bedrijfsleven. Het

inBioSystemsiGENOMICSi

werkveld bioscience

14

• Stressbijplanten
Om snel dekwaliteitvan planten temetengebruiken wede MIPSfaciliteit.MIPSstaatvoor'Multiple Imaging Plant Stress'enis uitgerust met verschillendesensoren om stress bij planten te
meten.Dezestress kanbijvoorbeeldveroorzaaktworden door
ziekte, droogte, koude of een bestrijdingsmiddel. Momenteel
wordtMIPSingezetomideale combinaties van natuurlijke middelentegen ziektesenstresste vinden. Voor ditonderzoek zijn de
sensoren gemonteerd opeenrobotdiesystematisch de werking
van een grootaantal stoffeninkaartbrengt Desensoren nemen
destresswaarvoordatdezemethetoogzichtbaaris. Op deze
wijze worden ookverborgen gebreken opgespoord.

• Zout voorzoet
Dehoeveelheid zoet waterdie beschikbaar is voor drinkwater,

• Coeliakie

industrieenlandbouw wordt steeds schaarseren de druk van
zout waterneemttoe. Deontwerpgroep'Zoutvoorzoet' kreeg

Tussen diversetarwerassen en-soortenbestaateengrote ver-

vande RaadvanBestuurvanWageningen URopdracht nate

scheidenheid in de allergene reactiezoalsdiezichvoordoet bij

gaaninhoeverre planten,dierenenecologische systemen met

coeliakiepatiënten. Dieallergene reactiewordtveroorzaakt door

steeds zouterwateromkunnen gaan enwelke mogelijkheden er

deaanwezigheid vangluteneiwitten. Bovenstaande diagrammen

zijnophetgebied van zoutwaterlandbouwen zeecultuur. Om zo'n

gevenderesultaten vaneentest op deaanwezigheid van twee

transitievan zoetnaargedeeltelijke zoutwaterlandbouw mogelijk

toxischefragmenten(aen b) vangluteneiwitten in 16 verschil-

te makenwordenook de behoeften vanallestakeholders (boe-

lendetarwerassen. Dit verschil inallergeniteit geeft uitstekende

ren, tuinders, waterschappen,overheden) geïnventariseerd en

mogelijkheden om tarwerassen te ontwikkelen met minder pro-

moetdraagvlak worden gecreëerd.

blemenvoor de patiënt (onderzoek in samenwerking met het

Eén van de mogelijkheden is een zilte zoom, niet alleenmet

Leiden Universitair Medisch Centrum, dr.F. Koning).

natuurgebieden, maarook met plantenen dierenten bate van
voedselproductie. De PlantSciencesGroupdraagt daartoe bij
doormethaar expertises deel tenemen aan dezebundeling van
onderzoek, zowel op ecologisch, sociaal-economisch als op
technisch (functional genomics, proteomics, metabolomics)
Zeekraal. In exclusieve restaurants geroemd om de zilte
smaak. De levensmiddelen-industrie gebruiktal
mariene producten als vers zeewier, alginaten
en carrageenan uitzeewier (in gedroogde
soepen) en beta-carotenen uitmicroalgen.

gebied. Deze'Wageningen' aanpak levert eenbijdrageaande
wereldvoedselproductie door het ontwerpen en de zorgvuldige
introductievannieuwe productieketens.

werkveld i
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• Schakelgenen

• Metabolomics

Transcriptiefactoren zijn belangrijke regulatie-eiwitten die de

Metabolomics is een onderdeel van de genomics-technologie en

expressie van een set vangenen reguleren. Een aantal van deze

heeft als doel om alle metabolieten ineenplant snel en effectief te

transcriptiefactoren is verantwoordelijk voor de vorming van de

meten en te identificeren. Metabolieten zijn eenvoudige tot heel

verschillende bloemorganen: de kelkbladeren,

kroonbladeren,

meeldraden en de stamper waarin de zaadknoppen

worden die uitgroeien tot zaden nadat de bevruchting
plaatsgevonden.

Deze transcriptiefactoren

ingewikkelde, laag-moleculaire chemische verbindingen die het

gevormd

product zijn van het secundaire metabolisme van een plant. Niet

heeft

alleen plantenbezitten metabolieten; allelevendeorganismenbevat-

vormen eiwitcom-

tendeze stoffen, maar plantenzijnwelbijzonder doordat zeveel ver-

plexen, die als tetrameren aan het DNA binden en daarmee het

schillendemetabolieten kunnenbevatten. Geschatwordt datplanten

aflezen van de genen initiëren. Binnen het bioscience onderzoek

tussen de 100.000 en 200.000 verschillende secundaire stoffen

zijn de eiwitcomplexen die verantwoordelijk zijn voor de ontwik-

makendieeenbelangrijke rolspelenbijdegeur,kleur ensmaakvan

keling van de bloemorganen inpetunia opgehelderd. Deze kennis

planten. Voor de plant zijn metabolieten belangrijk, omdat zevaak

geeft de mogelijkheid om te sturen in de vorming van de bloem

betrokken zijn bij de resistentie tegen insecten en andere plagen.

en haar reproductieorganen.
Het effect van de express/e van een monoterpeensynthase-gen in
aardappel, dat verantwoordelijk is voordeproductievande secundaire
metaboliet linalool, op de infectie door Phytophthora infestans.Plant
TM29 heeft de hoogste expressie.De expressiem de planten TM9,
TM13enTM24 is lager.

werkveld bioscience
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• Plantenvoordeproductie van
farmaceutische eiwitten
Planten zijn een interessant productieplatform voor therapeutische
eiwitten zoalsvaccins of antilichamen. Juistomdathetgaatom
medicijnen isdeintrinsieke kwaliteit van deze doorplanten geproduceerde eiwitten van groot belang. N-glycanen zijnhet resultaat
vanpost-translationelemodificaties enhun structuuriscruciaalvoor
debiologische werking van vele therapeutische eiwitten. De manier
waaropde biosynthese machinerie vanplanten deze N-glycanen
koppelt aan heteiwitisdan ookeen kritische factorvoor veel klinische toepassingen van doorplanten geproduceerde eiwitten.
N-glycanen van antilichamen die door
N-glycaan
tabak worden geproduceerd wijken
af van de N-glycaMens
nen die normaal in
demensvoorkomen.
Specifiekegalactose
Planten
eenheden ontbreken
(rodebolletjes)en de glycanenhebbenin plaats daan/an ongewenste
xylose-enfucose-eenheden (lichtgroen).
Antilichaam/

• Verbeteringzaadkwaliteit
Het Wageningen SeedCentre(WSC) verricht fundamenteel en
toegepastonderzoek aanzaad,o.a. tenbehoeve vanzaad- en

Er zijn veel enzymenbetrokken bij
de biosynthesevan
Y
N-glycanen. Plant
XylT FucT H-GalT
Research International ontwikkelde
eeneigen technologie om glycosyleringinplanten te
sturendoordeintroductievan zoogdier-enzymen (rood) in verschillende
sub-Golgi compartimenten. Erzijnzo planten gemaaktdie antilichamen
produceren diewel galactose op hunN-glycanen hebben enook planten
dieminderxylose enfucoseopdeantilichamen zetten.
medial

• trans

veredelingsbedrijven, met als doelhet verbeteren vande zaad-

•y** £***•-****n$*i n^*i

kwaliteit.BinnenWSCwordt op vele manierennaar hetzaad

yt

V

T

'gekeken'met behulpvan geavanceerde technieken. Het zaad
vande tomaat is éénvande modelsystemen. FotoA laateen
zojuistgekiemdtomatenzaad zien,waargenomen meteen scan-

* T Yï T

ningelectronenmicroscoop, enfoto Bis een fluorescentieopnamedielaatzienwaar zichhetchlorofylbevindt. FotoCtoontde
sterkgelocaliseerde luminescentie van een tomatenzaad dathet
luciferase-gen uit het vuurvliegje bevat.Foto D visualiseert de
accumulatie vanhetenergierijke ATP inhetwortelpuntje ophet
moment van kieming. In Eisdewaterverdeling ineen zaad zicht-

Plant Research International en
The DOWChemical Companywerkensamenom deze technologie
verder te ontwikkelenen tevercommercialiseren."DOW isheel
blij met dezesamenwerking met
PlantResearch International, een
innovatiefvooraanstaande organisatie op het gebied vande optimalisering van transgeneplanten", aldusKurt Hoeprich, directeur Market Development van
DOW Plant-Based Biopharmaceuticals."Doordeglycoproteïneproductie inplanten te optimaliseren kunnen wedetoepasbaarheid van deze productiemethode inde snelgroeiende biofarmaceutische marktsterk uitbreiden".

werkveld bioscience

baargemaaktmetbehulp van kernspinresonantie (NMR-imaging).
Belangrijke thema'smhetonderzoek vanWSC zijnde fysiologische en moleculaire processendie tijdenszaadkieming plaatsvinden. We onderzoeken vooral de stressbestendigheid van
zaden, en daaruit voortkomende resultaten zijn ondermeer
belangrijk voorhetoplossen vandeknelpunten bijde productie
van zaaizaad voordebiologische landbouw.
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Onderwijs
• ICT-onderwijs - SimpleCloning Lab
Deontwikkeling van hetworld wide web endekomstvan elektronischeleeromgevingen hebbenuniekemogelijkheden geopend
om Global Learning aante bieden.Verwacht wordtdatin 2004
80%vande topuniversiteiten dezevormvanonderwijs zal aanbieden.
De afgelopen jaren is binnenWageningen UReen aantal ICTonderwijselementen ontwikkeld dieeenversterking zijnvan BSconderwijselementen; deze worden (mede)doorMoleculaire Biologie verzorgd. Dezeonderwijselementen zijnte vinden inde digitaleleeromgeving Blackboard vanWageningen Universiteit.

GËÈM'

Toppublicatie
• LysMdomainreceptorkinases
regulatingRhizobialNodfactor
induced infection
Science 302, 2003, pp. 630-633,
E. Limpens, C. Franken, P.Smit J.Willemse,T.Bisseling&
R.Geurts
Rhizobiële Nod-factoren worden herkend door LysM
receptor kinases
Vlinderbloemigen hebben deunieke eigenschap datzeeen symbiose kunnen aangaanmetstikstofbindende Rhizobium-bacteriëndie
zich in wortelknolletjes bevinden. Dit is de belangrijkste wijze,
naast detoepassing van kunstmest, waarop stikstof beschikbaar

Het Simple Cloning Lab

komt voorplanten. Kennis van moleculaire mechanismen die hier
aantengrondslagliggenbiedendanook eenbelangrijke basis

In2003 is voorheteerst éénvan de doorMoleculaire Biologie
ontwikkelde ICT-onderwijselementen, namelijk het Simple

voortoekomstige toepassing(in duurzame landbouw). Voorde vor-

Cloning Lab,ingekochtdoor eenbuitenlands instituut.Hierligt

ming vandie knolletjes zijn lipochito-oligosaccharides, de zoge-

een belangrijke uitdaging voordetoekomst, geletophetfeitdat

naamde Nod-factoren, nodig. Deze worden uitgescheiden doorde

dit onderwijs wereldwijdbeschikbaarkan zijn op 700miljoen

rhizobia. Deze moleculen zijnessentieel voordeinductie van alle

computersvooriedereen dieeenusername enpassword heeft

stappen in deknolvorming, inclusiefdevormingvan infectiedraden
diedoordebacteriën worden gebruikt omdeplantbinnen te drin-

gekregen.

gen(defiguurtoonteen gekrulde wortelhaar meteen groen-fluorescerende indekrulopgesloten bacteriekolonie, waareen buisvormige structuur wordtgevormd diebacteriën bevat).
Medicago-genen werdengekloneerddie een rol spelen bij de
Nod-factor-herkenning. Aangetoondwerd dat twee genendie
coderen voorhetLysM domein receptorkinases (LYKs) bevatten
dieNod-factor receptoren zijn.

werkveld bioscience
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voor mens, dier

enomgeving
Prof.dr. Richard Visser

Plantenveredeling

Inventarisatie, gebruik en verbetering van uitgangsmateriaal

Bij plantenveredeling speelt natuurlijke en geïnduceerde variatie

is de bindende factor in het onderzoek binnen het werkveld

van cultuurplanten een zeer belangrijke rol. De natuurlijke varia-

Biodiversiteit en Veredeling. De drie hoofdonderzoeksgebie-

tie binneneensoort kangebruiktwordenomviakruisingennieu-

den daarin zijn biosystematiek, biodiversiteit en plantenvere-

we eigenschappen over te dragen van de ene soort naar de

deling.

andere.Vaakisdenatuurlijke beschikbarevariatie echter nietvoldoende en kan men via bijvoorbeeld mutatieveredeling nieuwe

Biosystematiek
Binnen de biosystematiek is taxonomie,
van zowel plant als dier, de meest
fundamentele activiteit. De taxonomie is toeleverancier aan
k

alle andere biologischeweten-

eigenschappen creëren (bloemkleur van mutanten in veel sierteeltgewassen). Vaak zoumengraag eigenschappen vanandere
soorten willen kunnen overbrengen. Dit is mogelijk via zogenaamde genetische modificatie maar de maatschappelijke
acceptatie hiervan is in Europa zeer laag. Toch kan genetische
modificatie, in combinatie met reguliere veredelingstechnieken

schappen via een uniform

engoede teeltmethoden,wellicht eenoplossing biedenvooreen

systeem van naamgeving

aantal grote problemen in de landbouw. Tot voor kort was ver-

endemogelijkheidomonder-

edeling voor hogere opbrengst het hoofddoel, onder andere

zoeksmateriaal te identifice-

door het kwekenvan meer resistente gewassen.

ren via een flora- of faunagids. Door middel vanwereldwijd evolutionair onderzoek

Van kwantiteit naar kwaliteit
Tegenwoordig staat kwaliteit (smaak, transportbestendigheid en

wordt aan de 'Tree of Life'

vorm)voorop,zeker indewesterse landen.Binnendeveredeling

gewerkt. Ditwerk geeft inzicht inde

oftoegepaste genetica iserveel kennisverkregen over deover-

manier waarop de nu waarneembare
biodiversiteit tot stand isgekomen en hoeevolu-

erving van bepaalde eigenschappen en is met behulp vangenetische kaarten een beeld ontstaan van de hoeveelheid genenen

tie werkt in algemene en specifieke gevallen. Dergelijk

de mate waarin die bepalend zijn voor het verkrijgen van betere

onderzoek aan wilde verwanten van cultuurplanten is gezien

gewassen. Ditstrekt zichook uittot dieeigenschappen diedoor

het maatschappelijk belang wenselijk.

zeer veel genen bepaald worden (de zogenaamde kwantitatieve
eigenschappen of QTL). Selectie op basis van moleculaire mer-

Biodiversiteit

kers, die gekoppeld zijn aan de verschillende eigenschappen,

Er wordt echter ook onderzoek verricht aan modelgroepen

heeft zijn intrede gedaan ineen aantal belangrijke akkerbouwge-

omwetenschappelijke technieken entheorieën te verbeteren

wassen (maïs, suikerbiet en soja) engroentegewassen (tomaat,

en te testen. Voor het in kaart brengen van soortenrijkdom,

wortel en sla). Ook voor voedergewassen zijn deze merkers in

biodiversiteit en hotspots van biodiversiteit en variatie wordt
veel gebruik gemaakt van collectiegegevens (herbaria en
zoologische musea). Het opbouwen van databanken met al
die gegevens over collecties en de ontsluiting daarvan isdan
ook een van de belangrijke speerpunten.

^rcfiniDDDinRmiife^

^mmmjif
gebruik enhierdoor zijner beter verteerbare maïsrassenontwik-

tieve inzet daarvan te dichten. Hiervoor is het noodzakelijk dat

keld. Voor ontwikkelingslanden is het verkrijgen van meer

expertise op het gebied van plantengenetica en veredeling bij

resistente gewassen van levensbelang om bijvoorbeeld oogst-

Nederlandse kennisinstellingen in stand blijft. Het scheppen van

zekerheidteverkrijgen.Deveredelingsactiviteiten indezegewas-

een goed opleidings- en onderzoeksklimaat is derhalve een

sen zijn echter zeer marginaal. Naast deze activiteiten wordt er

belangrijk element van NederlandVeredelingsland.

ook steeds meer aandacht besteed aan het veredelen van siergewassen voor parken en landschapsinrichtring. De natuurlijke
link naar biodiversiteit wordt steeds belangrijker want zeer veel

Belangrijke partner

'wilde' verwanten van ons bekende plantensoorten worden

Voorveelfundamenteel,toegepast encommercieel onderzoekis

gebruikt als bron voor de door ons gewenste betere gewassen.

het beschikbaar hebben van gekarakteriseerde (morfologisch,
fysiologisch enmoleculair) dieren,planten en plantenpopulaties

Nieuwste methoden entechnieken

van groot belang. We beschikken zowel voor het eigen onder-

Bijalonsonderzoek makenwegebruik vandenieuwstetechnie-

zoek als voor onderzoek van anderen over goed gekarakteri-

ken en methoden en werken we op een technologisch hoog

seerde plantenpopulaties van een groot aantal belangrijke

niveau met behulp van PCR's, sequencing enandere moleculaire

gewassen zoals tomaat, paprika, koolsoorten, aardappel, maïs,

standaardtechnieken. Isolatie van genen en deverdere bestude-

ui, lelie enroos. Omdeveredeling voldoende nieuwe impulsen -

ringvan hunfuncties, indieren, planten enplantenpopulaties,en

nieuwe natuurlijke variatie -te kunnen verschaffen isgebruikma-

de invloed van de omgeving op die eigenschappen, tegenwoor-

kingvanbiodiversiteit belangrijk. Ditgeldt nietalleenvoor decul-

dig ook welaangeduidalsfunctional genomics, behoort alzeer

tuurgewassen en hun wilde verwanten (Solanum, Lactuca,

langtot onsvaste onderzoeksgebied.

Sorghum) maar ook voor bijvoorbeeld Afrikaanse (met name uit
de natte tropen) planten die medicinale en landschapsfuncties

Maatschappelijk overal inzetbaar

kunnen bezitten. Onderzoek hierbinnen is in het Nationaal

Binnen deveredeling en biosystematiek zijn studenten actief die

Herbarium gecoördineerd. Bij biosystematiek en biodiversiteit is

hetzij een onderzoeksbaan ambiëren danwel een baan als prak-

de natuurlijke diversiteit en ordening van planten (en dieren) uit-

tisch veredelaar bij een veredelingsbedrijf in binnen- of buiten-

gangspunt. Een sterke aansluiting bij en interactie met het

land. Veredeling is bij uitstek een synthetiserende studie waarbij

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, het Nationaal

kennis vanvele vakgebieden zoals teeltkunde, moleculaire biolo-

Herbarium en onder andere de veredelingsgroepen is daarbij

gie, genetica, statistiek eneconomie gebruikt wordt omoptima-

essentieel. Biodiversiteit is ook een belangrijk punt bij het pad-

le gewassen te maken. Veredelaars en biosystematici zijn daar-

destoelenonderzoek; de sector Paddestoelen van PPObezit,na

naast ook actief binnen zeer veel bestuurlijke organen zoals de

het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn, over de

COGEM, Raadvoor het Kwekersrecht, Ministerie vanLandbouw,

grootste collectie schimmelsoorten inNederland.

Natuur en Voedselkwaliteit maar ook binnen organisaties als
Natuurmonumenten enGreenpeace. Deveredelaar staat midden

Brede aanpak

inde maatschappij. Dit blijkt ook uit het meest recente initiatief

Onze onderzoekers spelen ook een belangrijke rol door hun

Nederland Veredelingsland, waarbij het Nederlandse verede-

deelname en (deel)coördinatie in een aantal grotere, recent

lingsbedrijfsleven enWageningenUReengezamenlijke visieont-

gestarte, programma's. Voorbeeldenzijnhetgenomica-program-

wikkeld hebben met als titel 'Putting genomics to work'. Deze

ma van het 'Centre for BioSystems Genomics', het Parapluplan

krachtenbundeling heeft tot doel onderzoek uit te voeren dat

Phytophthora , het programma 'Vegetable genomics: from plant

gericht is op de inzet van genomics-kennis in innovatieve plan-

production to healthy food' van WUenCMS (Chinese Academy

tenveredeling. Nederland, met zijn sterke veredelingssector en

of Agricultural Sciences), het Wageningen Seed Centre, het

alsthuisbasis van veel grote veredelingbedrijven is ineen unie-

Wageningen Carbohydrate Research Centre en het programma

ke positie om de kloof tussen genomics-onderzoek en innova-

'Rassen onder glas met minder gas'.

werkveld biodiversiteit enveredeling
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Ook is er een sterke interactie, op meer commercieel gebied,
met middelgrote en grote industriële opdrachtgevers. INOVA
Fruit is hiervan eenvoorbeeld.

PROÎLA?

Ook op onderwijsgebied wordt er met veel verschillende instan-

o

ties in binnen- en buitenland samengewerkt, deels samen met

i \

het IAC, en worden er voor diverse organisaties cursussen op

11.000

•

.

maat verzorgd rond bijvoorbeeld genetische modificatie.

Niet alleen voor de westerse wereld
De zeer belangrijke link met ontwikkelingslanden wordt op verschillende manieren ingevuld; daarbij ligt een focus op activiteiten inZuid-Amerika middels het PREDUZA-programma dat door
'Participatory Plant Breeding' centraal staat. Binnen het PROTA-

• PROSEA en PROTA
Plantaardige biodiversiteitin kaart

programma richten we ons op nuttige planten van tropisch

Naarschatting zijnop eentotaal van300.000 hogere planten

Ontwikkelingssamenwerking (DGIS)wordtgefinancierd enwaarbij

Afrika. Ook inZuidoost Azië (met name Indonesië) lopenbelang-

wereldwijd, ongeveer 40.000 op een of anderemanier inde

rijke programma's, met name het BIORIN-programma gefinan-

loop der tijden door de mens in gebruik genomen;daarvan

cierddoor deKNAWenhet PROSEA-programmadat recentafge-

bevindenongeveer 25.000 zich in detropen.

rond is met een 24-delig naslagwerk over nuttige planten uitdat

Informatie over deze 25.000 'nuttige planten' isopgeslagen

gebied.

ineenontzagwekkendehoeveelheidvanmiljoenen publicaties
in tijdschiften, boeken, bladen, handleidingen, verslagen,

Tastbare resultaten

proefschriften, brochures, enz. Voorde individuelegebruiker

Naast de vele afgeleverde studenten op BSc-, MSc- en PhD-

in ontwikkelingslanden is de informatie ontoegankelijk door

niveau levert Biodiversiteit enVeredeling ook andere 'producten'

een gebrek aan gemakkelijke toegang tot bibliotheken en

af. Wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften maar ook

internet.

standaard handboekenvoor praktisch gebruik zoals dePROSEA-

PROSEA (Plant Resources of South-East Asia)enPROTA (Plant

reeks. De groep levert de hoofdredacteur van het belangrijkste

Resources of Tropical Africa)zijngrote 'informatie-makelaar en

wetenschappelijke tijdschrift over veredeling: EUPHYTICA.

kennis-repatriëring'programma's, waarin Wageningen Univer-

Diverse eigen rassen en de daarbij noodzakelijke commerciële

siteit, Plantenwetenschappen eenleidenderol speelt. De doel-

en onderzoeksactiviteiten zijn van strategisch belang. Dit heeft

stellingis omde 'wereldliteratuur', nubeschikbaar voorde wei-

geleidtot succesvolle rassenvanappel(zoals Elstar enSantana)

nige gelukkigenmet de nodige middelen,terug te brengen in

enaardbei(zoals Elsanta) maar ook vanminder bekendegewas-

hetpublieke domeineneenbijdragete leveren aande bewust-

senzoalsvezelhennep ofoliegewassenzoalscrambe.Hetmeest

wordingen het duurzaam gebruik vanhet 'wereld-erfgoed van

geteelde champignonras opdewereld isgemaakt door degroep

tropischenuttigeplanten',metgepast respectvoor traditionele

PPO-onderzoekers die zich bezighoudt met paddestoelen; deze

kennisenintellectuele eigendomsrechten.

groep ontwikkelt ook andere eetbare paddestoelen zoals oesterzwammen. Zowel de eerste generatie als de tweede generatie

Azië - PROSEA

(merker-vrij) amylose-vrije GMO-aardappel van AVEBE is ontwik-

Ineensamenwerkingsverband van zeven instituteninzeven lan-

keld door de universitaire plantenveredelingsgroep.

den, en met bijdragen vanongeveer 1200 auteurs en redacteursvan overdegehele wereld, heeftPROSEA (1987-2003)de

Botanische tuinen en tropische kassen

ongeveer 7000 nuttige planten van de Zuid-Oost Aziatische

Tenslotte zijn de botanische tuinen (het Arboretum) en detro-

regio beschreven. Dit heeftgeleid tot een24-delige handboek-

pische kassen belangrijke instrumenten omeenbreed publiekte

serie (www.prosea.nl), tot webdatabases (www.proseanet.org)

informeren; ze dienen voor geheel Wageningen URals educatief

en tot talloze afgeleideproducten in de verschillende landen-

centrum.

programma's.

Afrika - PROTA
PROTA startte in2000 eniseen samenwerkingsverbandvan elf instellingen in
elf landen. Het beoogt de geschatte
7000nuttigeplanten vantropisch Afrika
|P^?VtA "$%IT ! tebeschrijven indeperiode2003-2012.
VLOJ

" ' De informatiedragers zullen bestaan
uit vrij toegankelijke webdatabases
(www.prota.org),een goedkope Hand-

boek-en CD-Rom-serie, en speciale producten pergebruiksgroep voor actoren op hetgebied van plattelandsontwikkeling,
onderwijs,onderzoek en politiek.

Internationale

biodiversiteitsagenda

Een gestandaardiseerd overzichtvande25.000 nuttige planten

• PREDUZA

vandetropenisbinnen handbereik, envormteen belangrijke bij-

Met oorspronkelijke rassensamenmet delokale
boerenbevolking werkenaan de ontwikkeling van
duurzame voedselgewassen inde Andes

drage aan deinternationale biodiversiteitsagenda. Concrete plannenvooreensoortgelijkprogrammainLatijns Amerika (PROLA)
zijnernog niet.

Preduza is eenbreed onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat
door participatieveverbeteringvanlandbouwrassen wil komen
tot positieverbetering enplattelandsontwikkeling inthe hooglandenvan deAndes. Hetproject wordtuitgevoerd overeen groot
gebied, in Peru,Ecuadoren Boliviadoor een toegewijde staf,
met eenlaag budget,met de boerenbevolking, zowel vrouwen
alsmannen. Inkorte tijdisalheelveelbereikt-technisch, sociaaleneconomisch -voor eengroot aantal kleineboeren onder
marginaleomstandigheden. Dit is het resultaat van eengoed
geleide samenwerkingtussen de nationaleorganisaties voor
landbouwkundig onderzoek'mde drie landen en Wageningen
Universiteit. Een dergelijk project,gefinancierd door de afdeling
Onderzoek van DGIS van het Nederlandse Ministerie van
Buitenlandse Zaken,verdientverderesteunen voortzetting ten
behoeve van dedoelgroep, delandbouwgemeenschappen in de
Andes.

• Positieve chemie tussen Inova FruitB.V.
enPlantResearch International
Demalaisein de Nederlandse groot-fruitsector heeftdegrote
fruitveilingenertoe aangezetgezamenlijk te investerenin vernieuwingvanhet appelsortiment, met als einddoel:op consumentengroepen afgestemde smaakvolle appelen dieveelminder
afhankelijk zijn vangewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor zijn
nieuwe, meervoudig resistenterassenvan hogekwaliteit nodig.

•Gentechgewassen

Plant Research International heefteenlange traditiein appelver-

Genetisch gemodificeerde planten engewassen (GGO's) kunnen

edelingmet Elstarals voorlopighoogtepunt. Deveredeling van

eenbelangrijke rol spelen indehedendaagse, meerop molecu-

resistente kwaliteitsrassenverloopt echter traag: na Santana

laire leest geschoeideplantenveredeling. Dit geldt zowelvoor

(resistent tegen appelschurft)in 1999 zijn nog geenandere

GGO's als middel,bijvoorbeeldom de functie vaneengen te

resistente, kansrijke rassen beschikbaargekomen.

bepalen, alsookvoorGGO's alsdoel: een gewas met verbeterde

Deveredeling kan echterdanig worden versneld doorgenomics-

eigenschappen.

technieken endat is preciesde bedoeling vaneen gezamenlijk

Naar aanleiding vanmaatschappelijke bezorgdheidhebben de

onderzoekprogramma waarvoor Inova FruitB.V. deaanzet heeft

Nederlandse en Europese overheden besloten omteeltvangene-

gegeven. Ditprogramma zaldoorslim gebruik van merkers voor

tischgemodificeerde gewassen uitsluitend toetestaan indien zij

resistentieenkwaliteitskenmerken, appelgenen en veilige gmo-

vrij zijn vanantibioticum-resistentiegenen. Dezegenen worden

technieken deefficiëntie van deappelveredeïmg verhogen en de

gebruiktomgetransformeerde cellen te selecteren.

basis leggen voor een concurrerende en gezonde teelt in

'Merker-vrije' genetisch gemodificeerde gewassen kunnenop

Nederland enNW-Europa. Hetiseen ambitieus programma, met

meerdere wijzen gemaaktworden, namelijk:

eenomvang van nualmeerdan€ 4 miljoen, metbijdragen van

1. door co-transformatie,

partijenalsThe Greenery enFruitmasters, LNV, EZ en Senter.

2. dooralternatieve selectiegenen tegebruiken dienietvooranti-

Voor deexploitatie van derassen sluiten Inova FruitB.V. en Plant
Research International een speciale overeenkomst.

bioticum-resistentie coderen,
3. doorhelemaal geenselectiegenen tegebruiken, en

Zodoende is de appel-keten, vanuitgangsmateriaal tot enmet

4. door ongewenste (selectie)genen nagebruikactief te verwij-

veilingengroothandel, geslotenenkanbeter op consumentenwensen worden ingespeeld. Ditisdantedanken aande goede

deren doormiddelvan recombinatie.
Allemethoden kennen specifieke voor- ennadelen. Alle beschre-

samenwerking tussenInova FruitB.V. en PlantResearch Inter-

ven methoden worden binnen deexpertisegroep Biodiversiteiten

national, die zoalsde operationeel directeurvanInova Fruit, ir.

Veredeling ontwikkeld en gebruikt.Voor methode 3 ishet essen-

Karel van derLinden hetonlangs uitdrukte,hetgevolgisvan de

tieelom eenzeer hogegen-overdrachtsfrequentie en regenera-

positievechemie tussen debeide partners.

tiefrequentie te hebben. Het is de leerstoelgroep Plantenveredeling geluktomdit ineenaardappelcultivar te bereiken en
zomerker-vrije, transgene aardappelplanten teproduceren. Voor
methode 4heeftdebusiness unitBiodiversiteitenVeredeling van
PlantResearch International eeneigensysteemontwikkeld. Dit
systeem vergteen gedegen ervaring metregeneratieprotocollen
ingewassen encultivars. Hetsysteem issuccesvol toegepast in
tabak, aardappel, appelen aardbei.

werkvek

Ondertekening samenwerkings-voor-overeenkomst doorKarel van der
Linden, operationeel directeur INOVA FruitB.V., en Martin Kropff,
Algemeen Directeur PlantResearch International.

De eerste hybride champignon,gemaakt door PPO Paddestoelen, is
nog steeds de genetische basis voor alle huidige champignonrassen
wereldwijd.

• Veredelingin paddestoelen
Alsdeop tweenagrootste producent indewereld, en grootste
exporteur, speeltNederland eenbelangrijke rol inmetname de
teeltvan champignons. Datgeldtookvoordeveredeling. De huidigewittechampignonrassenzijn alle identiek aan ofafgeleid van
deeerstehybriden diedoorPPO zijn gemaakt.

• Rassenonderglas met mindergas

Veredeling in eetbarepaddestoelen is veelonbekender dan de

Deinhetonderzoekprogramma 'Rassen onder glasmet minder

veredelingin planten en dieren. Niet onlogisch, want er zijn

gas' vergaarde kennis zalgebruiktworden voorhetop energie-

wereldwijd ookmaarweinig instituten enbedrijven diezich daar-

efficiëntie veredelen vangewassendie wordengeteeld in ver-

meebezighouden. Daarnaast is de paddestoel eenbeetje een

warmde kassen. Toepassing van dezekennis kan leiden tot ver-

buitenbeentje, wanthoewelhij wordtbeschouwdals een agrarisch

mindering van hetenergie-gebruik indeglastuinbouw en draagt

product, wordt het vegetatiefvermeerderd als een een micro-

zo bij tot ecologischeen economischeverbeteringenindeze

organisme (schimmel).

voor Nederlandzo belangrijkesector.In tien projectenwordt

Meteenrelatiefklein genoom(30-40Mb)enbijzondere levens-

middels verschillende strategieën gewerkt aan de gewassen

cycluszijneetbare paddestoelen goedte veredelen.

tomaat,paprika,roos, chrysantenpoinsettia(kerstster). Acht
van dezeprojecten worden uitgevoerd door onderzoeksgroepen
binnen Wageningen UR. Hetprogramma,ondercoördinatie van
het Laboratorium voor Plantenveredeling vanWageningen
Universiteit, wordtgefinancierddoorhetProductschap Tuinbouw,
NOVEM, hetMinisterie van LNV entwaalfveredelingsbedrijven.

Met behulp van merkergestuurde selectie wordt veredeldop
gewensteeigenschappen, zoalsziekteresistenties. Ook een ongewenste eigenschap als hetovervloedig sporuleren wordthiermee
aangepakt. Hiereeneersteprototypevan eensporeloze oesterzwam dieinplaats van 1miljardsporenpergramweefselperdag
nugeen enkele spore meerproduceert. De allergieproblemen zijn
hiermee opgelost.

werkveld biodiversiteit envered

Toppublicatie
• A transformationmethodfor obtaining
marker-free plantsofa cross-pollinatingand vegetativelypropagatedcrop
biotechnology

y~J

Nature Biotechnology, April2003, vol.21,pp. 439-442,
Nick deVetten, Anne-Marie Wolters, Krit Raemakers, Ingrid
van der Meer, Renaldo ter Stege, Eis Heeres, PaulHeeres
& RichardVisser
Alhoewel wetenschappelijk bewijs voorde gevaren van genetisch
gemodificeerdeantibiotica-resistente planten ontbreekt, is het
voordepublieke acceptatiebelangrijk datermethoden beschik-

Onderwijs

baar komen voor de productie vangenetisch gemodificeerde
planten zonderdeze resistentiegenen.

• Biologie indePyreneeën,
Floraen FaunaII, BlS-20802

gemakkelijk wordenuitgekruist.Voorkruisbevruchtende gewas-

Het Pyreneeën-veldpracticumis sinds 1972 een belangrijk

senisditeen lange wegendit leidtonvermijdelijk tot het verlies

element 'm de biologiestudie aan WageningenUniversiteit.

van hetoriginele genotype.

Aan heteind van hun tweedejaar vertrekken zo'nvijftig biologie-

In deze publicatie wordt een methode beschreven waarmee

studenten voor twee weken naar Zuid Frankrijk. De flora en

amylose-vrije enmerker-vrije genetischgemodificeerde planten

fauna van de kuststreek bij Perpignan en deaangrenzende

wordenverkregen ineen frequentie van0,5 tot 6% inhet kruis-

oostelijke Pyreneeën zijn zeer divers. In een relatief klein

bevruchtende gewas aardappel.

gebied zijnzeer verschillendeexcursiegebiedentebezoeken,

Naast hetmerkervrije karakterlaatdeze publicatie ookzien hoe

waarbij de effecten vantegenstellingen als zout-zoet, droog-

binnende genetischgemodificeerdeplanteneffectief geselec-

nat, basisch-zuur, zomer-voorjaar, enzeeniveau-alpien kunnen

teerdkanwordenop planten die vectorvrijzijnmet slechts één

wordengedemonstreerd. Dat maakt de Oostelijke Pyreneeën

kopieofinsert.

tot een ideaal excursiegebied om kennis te maken met de

Voorde beschreven methode isinmiddels eenpatentaangevraagd.

In zelfbevruchtendegewassen kunnen ongewenste genen relatief

vormenrijkdom vanhet planten-endierenrijk.
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Prof.dr. Marcel Dicke

Integratie
Hetonderzoek aanbiointeracties vindt plaats op diverse niveaus
van integratie: van de expressie van genen, via kenmerken

Biointeracties

van individuen tot aan interacties tussen individuen en effec-

'Alleen op de wereld' is beroemde fictie. In werkelijkheid is

ten op ecosystemen. De kracht van de groep bestaat er uit

ieder organisme echter onderdeel van een uitgebreid net-

dat het onderzoek op verschillende niveaus ook echt geïnte-

werk. De wereld wordt gekarakteriseerd door complexe

greerd wordt uitgevoerd. Zo komen wetot fundamentele ken-

interacties tussen organismen: bijvoorbeeld tussen mensen

nis over ziekteprocessen die leidt tot het ontwikkelen van

en dieren, tussen dieren en planten, en tussen planten

gezonde teelt van voedsel- en siergewassen, preventie van

onderling. Het begrijpen van complexe biointeracties vraagt diepgaand onder-

ziekten van mens en dier en een gezond beheer van natuurlijke gebieden.

zoek naar de mechanismen en
functies van interacties. Hoe
vindt een mug een mens of

'IE*-'*"*"

Brede toepassing
De uit het onderzoek verkregen inzichten worden doorgegeven

hoe verdedigt een plant zich

aan studenten in de Biologie, Plantenwetenschappen en

actief tegen een binnen-

Moleculaire Wetenschappen, aan stagiaires en aan boeren en

dringende schimmel? Hoe

tuinders. Ook vindt het onderzoek zijn toepassing via landbouw-

onderscheidt een plant een

voorlichters, via opdrachten vanuit het nationale eninternationa-

aaltje van een virus en

lebedrijfsleven enviaadviezenvoor beleidsmakers. Nationaalen

waarom produceert een

internationaal staat het onderzoek op het gebied van biointerac-

plant geurstoffen als hij aangevallen wordt door een rups?

ties zeer goed bekend om zijn kwaliteit en vanwege de successen op het gebied van de ontwikkeling van milieuveilige gewasbescherming in een groot aantal gewassen in innovatieve
bedrijfssystemen,veelaluitgevoerd insamenwerkingmetdesec-

Gezondheid
Dergelijke vragen komen voort uit nieuwsgie-

toren. Voor internationale studenten isdekwaliteitvanhetonderzoek en onderwijs op het gebied van milieuveilige gewasbe-

righeid, uit de prikkel om de wereld om ons heen te begrij-

scherming een belangrijk argument om inWageningen eenMSc-

pen. Alleen al daarom is het een uitdaging om biointeracties

opleiding tevolgen.

te onderzoeken. Die uitdaging wordt nog veel groter als de
vragen gesteld worden in het kader van het vinden van bij-

Dynamisch en complex

dragen aan de gezondheid van de landbouw, van onsvoed-

Biointeracties zijnnietconstant maardynamisch inruimteentijd.

sel, vande natuur omonsheen,envan mensendier. Ziekten

Organismen kunnen zich- afhankelijk van lokale condities -aan-

in de omgeving van de mens hebben desastreuze gevolgen

passen aan veranderende omstandigheden. De dynamiek vindt

voor de mens zelf: malaria, bedorven voedsel, aardappel-

plaats opzowelmicro-alsmacroschaal:genen schakelenaanen

ziekte en vogelpest zijn slechts enkele voorbeelden die een
enorm effect hebben, niet alleen op de gezondheid van de
mens maar ook op economie, cultuur en maatschappij.

„tä"^*'"^«-

uit endoendat volgens patronen dieverschillen tussen dediver-

ontrafelen van biointeracties is enerzijds een zeer aantrekke-

sedelenvaneenorganisme.Öfenhoefrequent organismen met

lijke opdracht en levert anderzijds essentiële bijdragen aan

elkaar in aanraking komen is afhankelijk van omgevingsfactoren

duurzame ontwikkelingen in de gezondheid van mens, plant,

etc.Omdecomplexiteit vanbiointeracties goedtekunnenonder-

dier en omgeving.

zoeken is kennis van de genetische basis van eigenschappen
belangrijk. Moderne methodenomgenexpressie-patronen vastte
stellen, bieden unieke mogelijkheden voor het begrijpen van de
mechanismen van biointeracties.

Hoog aangeschreven
Het onderzoek aan biointeracties wordt gepubliceerd inwetenschappelijke toptijdschriften als Nature en Science, maar ook in
disciplinaire tijdschriften en in specialistische tijdschriften die
gericht zijnopdeeindgebruikers indeNederlandse land-entuinbouw. Hetonderzoek staat nationaal eninternationaal zeer goed
aangeschreven, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de goede resultaten
in de competitieve acquisitie. In 2002-2004 is bijvoorbeeld een
grote subsidieverkregenvoor genomics-onderzoek,iseengroot
meerjarig programma met betrekking tot fundamentele entoegepaste aspecten van Phytophthora in aardappelen door het
Ministerie vanLNVgefinancierd enzijn belangrijke VENI-,VIDI-en
VICI-onderzoeksbeurzen van NWO verworven voor onderzoek
aan bijvoorbeeld interacties tussen plant-schimmel, plant-insect
enmens-mug.

Gewasbescherming en voedselveiligheid
Onderzoek aan biointeracties is een belangrijke basis voor

Innovaties op het gebied vangeïntegreerde gewasbescherming

beleidsondersteuning met betrekking tot vraagstukken op

worden, samen metdepraktijk, ookopbedrijfsniveau onderzocht.

regionaal, landelijk en Europees niveau, zoals ondersteuning
van het beleid met betrekking tot terugdringen van de chemi-

Diagnostiekloket vanPPO in Lisse geeft informatie aantelers

sche gewasbescherming en het bevorderen van voedselveilig-

overziekenzeerin bollen.

heid. Kennis van de effecten van bestrijdingsmiddelen op biointeracties wordt gebruikt bij de toelating van middelen en bij
het ontwikkelen van nieuwe, selectieve middelen die compatibel zijn met andere gewasbeschermingsmaatregelen.

Duurzame ontwikkeling
De toepassing van het onderzoek ligt op het terrein van het
beheersen van ziekten en plagen in de landbouw en de groene
ruimte, voedselzekerheid envoedselveiligheid.
Alleen is maar alleen. Juist in interacties tussen levende organismen komt het leven in al zijn complexiteit naar voren. Het

werkveld biointeracties engezondheid
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• Parapluplan Phytophthora
Breed front tegen Phytophthora
Het recent opgerichte ParapluplanPhytophthora omvat alle
onderzoeksgroepen van de Plant Sciences Group van
Wageningen URdie onderzoek doen aan de aardappelziekte
Phytophthora. HetMinisterie van LNV heeftin2003 tot financieringvan aanvullend onderzoek besloten.Hetonderzoek van het
Parapluplan Phytophthora wordt aangestuurd door de
Stuurgroep Phytophthora, bestaande uitde aardappelsector(veredelingsbedrijven, teelt,handel) enhet Ministerie vanLNV. Het
doelis een 75%reductiein hetgebruik vanchemische bestrij-

Mevrouwmr. R.M. Bergkamp, DirecteurGeneraalvan hetMinisterie van

dingsmiddelen tegenPhytophthora binnen tienjaar.De aardap-

LNV, geeft samen met de sector en hetonderzoek hetstartsein voor

pelsector,verenigdin het Masterplan Phytophthora, is verant-

het Parapluplan, tijdens de Aardappelmanifestatie in Westmaas,

woordelijk voordeimplementatie vandekennis indepraktijk en

augustus 2003.

voor het vaststellen vande effectenop hetgebruikvan chemische bestrijding.

Epidemiologie. Ontwikkeling van verbeterde beheersingsstrate-

Het ParapluplanPhytophthoraomvat zes onderzoekthema's:

gieënmetminimale milieubelasting door bestrijdingsmiddelen.

onderzoek vangenomica totepidemiologie enintegratie van ken-

Nieuwebronnen vanresistentie. Hetvinden van nieuwaardap-

nisopeendusdanige wijze datdietoepasbaar isinde praktijk.

pelmateriaalmet nieuweresistentiegenen voor resistentieveredeling.

Onderzoekthema's

Genomics vanaardappel-Phytophthora-interacties. Het vin-

Phytophthora toolbox. Integratie vandekennis diewordt ver-

den van nieuweresistentiegenendie tot brede Phytophthora-

gaard onder de overige vijf thema'stot een voor depraktijk

resistentie inmoderne aardappelrassen zullen leiden.

bruikbaar instrumentarium.

Genomics Phytophthora infestans. Hef vindenvan aankno-

Populatiebiologie. Ontwikkeling van beheersingsstrategieën

pingspunten voor nieuwe middelen voor chemische/biologische

metminimale kansopontstaan of doorbreking van resistentie.

bestrijding.

"Samenwerking tussenoverheid,sectoren enonderzoekzalsteeds meer demotor gaan vormen
voor debenodigdeinnovatiesin deNederlandselandbouw; het Parapluplan Phytophthoraishier
eengoed voorbeeld van."
Minister Veerman, LNV
Onderzoeksthema's van hetParapluplan Phytophthora

Aardappelsector

Phytophthora
toolbox

Uiteindelijk zaldeduurzame beheersing van Phytophthora alleen

• Plantengeuren om hulpineen
groene wereld

mogelijk zijninaardappelrassen waarbij meerdere resistentiege-

Dewereld omonsheen isgroen.Planten weten zichheel effec-

nen, gericht

tief tegenhunbelagerste verdedigen. Bijvoorbeeld met behulp

Duurzame oplossingen

tegen verschillende levensfuncties van

Phytophthora, gestapeldwordenin éénras. Genetische modifi-

van een heel arsenaalaangiftige stoffen zoals onder andere

catie zou dit proces sterk versnellenen zou ook duurzame

nicotine. Maar planten kunnenvoor hun verdediging ook de

resistentie inbestaande rassen mogelijk maken. Verwacht wordt

hulp inroepen vanlijfwachten onder het motto 'de vijand van

dat de resistentiein dergelijkemultiresistenterassennietsnel

mijnvijand ismijnvriend'.In reactieopinsectenvraatgaan plan-

doorbroken wordtindien tevens deopgebouwde kennis omtrent

ten actief geurstoffenproducerendie vijanden vande planten-

de epidemiologieen populatiebiologie vanPhytophthora inde

etende insecten aantrekken. De geurstoffen functioneren als een

praktijk goed wordt toegepast. Dit geheel leidt totduurzame

soort 'SOS-signaal'. Als eenplant 'om hulp roept' kunnen alle

beheersing van hetPhytophthoraprobleem in aardappel.

organismen inde omgeving daaropreageren: nietalleen de lijfwachten, maar ook planteneters die de plant kunnen mijden
omdat daarlijfwachten op af komen,of buurplanten dieophet
signaalreageren met hetinstellingbrengen vanhuneigen verdediging. In een groot NWO-project (VICI-programma) wordt
onderzocht watdeeffectenzijnvanhetstartenvan geurproductieopecologische interacties ineen ecosysteem. Hetonderzoek
gebruiktmoderne moleculairgenetische methoden in combinatie
met gedragsonderzoekbij insecten en ecosysteemonderzoek
onder natuurlijkeomstandigheden. De aandachtricht zich op
kruisbloemigen, waaronder zandraket enkool,koolwitjes en hun
sluipwespen.

• Virussen engarnalen
Degarnalenteelt inde wereld wordtbedreigddoor een vervaarlijkeziekte,veroorzaaktdooreen virus, hetWhite SpotSyndrome
(WSS), datwittestippenophetpantsergeeft.Eenmaal geïnfecteerd, sterfteen heelbassin metgarnalen inenkele dagen uit. De
intensieve handel'muitgangsmateriaal voorde garnalenteelt en
in garnalen voorconsumptie heeftgemaakt dathetvirus (WSSV)
thansover vrijwelde gehelewereldis verspreid, met uitzondering van Australië enAfrika.Hetvirusiseivormigtot langgerekt
enishetgrootstetot nu toebekende virus bijdieren, waarvan de
genetische code (DNA)geheel is opgehelderd (ca. 300.000
basenparen). Demeeste genetische eigenschapen vanhet virus

Taxuskever

zijn nog onbekend; alleende code voor eiwittendie hetvirale

• Hoe een wormeen kevervangt

DNA omhullen envoorenzymen welke betrokken zijn bijde virus-

De taxuskever/'s een belangrijkplaaginsectin de boomteelt

vermeerdering,zijn geïdentificeerd. De andere eigenschappen

Vooral delarven brengen veel schade toe.Zeleven ondergronds

zijnuniek enwellichtgerelateerd aan deaanpassing van hetvirus

envreten daardewortelsvan planten aan. Alsreactie ophetaan-

aangeleedpotigenen het aquatischemilieu. Biotechnologisch

vreten scheiden de wortels geurstoffen af, die bepaalde

geproduceerde WSSV eiwitten zijnmetsuccesgebruiktom gar-

insectenetende aaltjes aantrekken. Doorhetvreten lokken de lar-

nalen te vaccineren ente beschermen tegennieuwe virusinfec-

venzo huneigen vijand. Mogelijkkunnen aaltjes geselecteerd

ties. Debasisvan dezebescherming isnogonbegrepen omdat

wordendie nog beter reagerenop de geurstoffen van aange-

garnalen,integenstelling tot zoogdieren, geenlangdurig immu-

taste planten. Daarmeekunnenaaltjes ontwikkeldworden die

nologisch geheugen hebben.

veeleffectievere bestrijders zijn.Hetinzetten van deze aaltjes als
biologische bestrijderisaleen praktischtoepasbare, maar kostbare methode.Voorde toekomst ligt er nu de uitdaging deze
geurstoffenteidentificeren omzoopgroteschaal de natuurlijke
vijandvande larvente lokken.Dit biedt perspectief vooreen
milieuvriendelijke bestrijding van de vraatzuchtige taxuskever.
Omdathet waarschijnlijk is dat dit bij andere soortenook voorkomt,zijndezeresultaten ook vanbelangvoorontwikkeling en
verbetering van biologische bestrijdingvan andere boomplagen.
De bestrijdingvande keverzelf kanook effectiever en milieuvriendelijkerworden door gebruik van geurstoffen. De taxuskeveris eennachtdierendaardoorlastigwaarte nemen. Door
hetinzetten van vallen metgeurstoffen kandekwekertijdig vaststellenof detaxuskever aanwezig is.Zokan hijdeplaagop het
juiste momentendejuisteplaatsbestrijden. Kalenderbespultlng
overdehele kwekerij isdan nietmeernodig.Daarmee bespaart
de kweker veel middel en arbeid en wordt het milieu minder
belastmet bestrijdingsmiddelen.
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• Moleculaire evolutievan resistentiegenen intomaat tegenbladvlekkenziekte
Veredelaars hebben eengroot aantal Cfresistentiegenen tegen
Cladosporium fulvum (bladvlekkenziekte) vanwilde verwanten
ingebrachtin commercieelgeteelde tomatenrassen.Het Cf-4
genisafkomstigvan Lycopersicon hirsutum enhetCf-9gen van
L. pimpinellifolium. UitdeDNA-sequenties vanCf-4 enCf-9blijkt

Schimmel in huidmondje

datbeide genen nauw verwantzijnenvoorkomen inclusters die

• FungalInfection Database

vijfCi-homologen bevatten. Deze homologen vormen waarschijn-

Schimmels behoren tot de belangrijkste ziekteverwekkers in

lijkdebakermatwaaruit nieuwe Cfresistentie specificïteiten zijn

planten. Totnutoewas bekend datdeinteractie tussen de

geëvolueerd.

schimmel endeplant bij infectie ingewikkelde mechanismen

Tijdens onszoeken naarnatuurlijke variatie inhetfunctionele Cf-

kent, waardoor de plant soms ziek wordt maar soms ook

9 geninL. pimpinellifolium ontdekten weeennieuwrecombinant

resistent blijkt. Detechniekenwarentot nutoe onvoldoende

Cf-gen, aangeduid als9DC; dit gen maaktook deeluitvan een

krachtigomopgroteschaalallerleigenen in kaarttebrengen die

cluster enisevenactief als het origineleCf-9 gen. Binnen het

bijinfectie-en resistentiemechanismen een rolspelen. Erzijn dus

9DCcluster zijn drie nauwverwantefunctionele Ci-homologen

pas enkele genenbijschimmelsenplantenbekenddiebij der-

geïdentificeerd; dit duidteropdaterdoorduplicatie en recombi-

gelijkeinteractieseenrolspelen. Doorgebruiktemaken van de

natie tussen bestaande Ci-homologennieuwe functioneleei-

nieuwe genomics-technologieën kunnen grote aantallen genen

genen zijnontstaan. We hebben experimentele evidentie dat het

opgespoord engeïsoleerd kunnen worden, diespecifiektot

Cf-9 geneenvoorloperisvan 9DC.

expressie komenbijhetproces van infectievandeschimmel in

InL.hirsutum, L.pimpinellifolium en vierandere wilde tomaten-

hetplantenblad, dezogenaamde Fungal Infection Database. Tot

soortenvonden wenogmeerfunctionele homologen vanCf-4 en

nutoewasdeopbrengst aanschimmel-specifieke genen die tot

Cf-9. Bijvergelijking vandezehomologen met de originele Cf-4

expressiekomenerg laag (slechts2%)doordat deopbrengst

en Cf-9 genenblekendezeook weer nauwverwant,waterop

werdoverschaduwd doordeexpressie van deplantengenen. Wij

duidtdatzealaanwezig waren inde'primitieve tomaat', voordat

hebbennu patenteerbaretechniekenontwikkeld,waardoor de

de nu bekendetomatenlijnen ontwikkeldzijn. De responsiviteit

verhouding veelgunstigerkomtteliggen:90%vande geïsoleer-

vanveelsoortenvan deSolanaceae op (a)virulentie-eiwitten van

degenen uiteen infectieplaatszijn nuschimmelgenen!Allegenen

C.fulvum endeconservering van degenen dieeenrolspelen bij

zijngesequenced enin eendatabaseopgenomen. Deze genen

hun herkenning gevenaan datdezeschimmel aleen pathogeen

zijnvan groot belang voordeagrochemische industrie omdatze

wasvande"primitieve tomaat" diezichviaco-evolutie heeft ont-

nieuwe aangrijpingspunten vormen voordeontwikkeling van nieu-

wikkeld alsbiotrooforganisme tijdensdeevolutie van het toma-

wegewasbeschermingsmiddelen. Dezedatabase kanookdoor

tengeslacht.

andere onderzoekers gebruiktworden voorvergelijkend infectiegenomics-onderzoek metgeheel andereschimmels.De database wordt als stand-alone software geleverdenkan op een
gewone laptopgebruikt worden.

Schematische weergave vandeCf-9 en9DC genclusters.
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Nematode en spuug

Toppublicatie
Onderwijs

• Plantdegradation:Anematode
expansinacting on plants

• Ecologievan biointeracties

Nature 427: 30, 2004

Decursus 'Ecologievanbiointeracties'gaat inopecologische

LingQin,Urszula Kudla,ErwinH.A. Roze,AskaGoverse,Herman

aspecten van interacties tussen gewassen, onkruiden, insec-

Popeijus,Jeroen Nieuwland,HeinOvermars,JohnT.Jones,Arjen

ten, pathogenen, virussen en nematoden. De colleges zijn

Schots, Geert Smant,Jaap Bakker &Johannes Helder

opgesplitst indriegrote thema's:multitrofecommunicatie, biologische bestrijding en biodiversiteit. Plantenkunnen bijvoor-

Dierlijke klungeligheid voor wat betreft celwandaf-

beeld(doormiddelvan geuren) dehulp inroepen van natuurlijke

braak weerlegd

vijanden als ze wordenaangevallendoor herbivoren.We kun-

In z'nalgemeenheid zijn dieren nietbepaald handig inde afbraak

nende werkingvanbiologischebestrijders versterkendoorin

van plantencelwanden, diepotentieeleenovervloedige bron van

het landschap de juiste biodiversiteit tot stand te brengen.

energieen koolstof zijn. De meeste dieren,waaronder wijzelf,

Ruimtelijke ecologieengedragsecologiezijnbelangrijke aspec-

doener niets mee. Voorherbivoren geldt inprincipe hetzelfde

ten. De cursus bestaat uit een theoretisch onderdeeleneen

maarzij hebben de hulpingeroepen vanmicro-organismen. Op

onderzoeksonderdeel.Bij een vande leerstoelgroepen zullen

hetLaboratorium voorHematologie hadden wealeerder aange-

de studenten groepsgewijs een experiment opzetten,imple-

toond dathet aardappelcystenaaltje cellulolytische en pectolyti-

menteren,analyseren en rapporteren.

scheenzymen uitscheidt. Nu isdaareen nieuw, niet-enzymatisch
eiwit bijgekomen,eenexpansine. Expansines verzwakken noncovalente verbindingenin celwanden,en tot nu toe werder
gedachtdatditeiwitalleen in planten voorkomt. Ditblijktnietlangertekloppen enwijdenken datdeuitscheiding van een mix van
enzymen enexpansines doordenematode weleens zou kunnen
verklarenwaaromde nematodezo vlot eenplantenwortel kan
binnendringen.
Infectieuze larvevan hetaardappelcystenaaltje datonder andere
celwandafbrekende eiwitten uitscheidt.

Waarom kleurenjongebladeren vaak rood?
Herbivoren hebben geen receptoren voor rood en vallen
daardoorgeen bladeren aan metanthocyanine (rode)pigmenten.

werkveld biointeracties engezondheid
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Dr.ir. Anton Haverkort

Studenten
Studenten 'plantenteelt' en 'ecofysiologische interacties van

In het werkveld 'Gewas- en Keteninnovaties' bestuderen

open en gesloten teelten' richten zich op de duurzaamheidspro-

onderzoekers productieprocessen aan de hand van gewasei-

blematiek door het optimaal inzetten van hulpmiddelen alleen

genschappen ininteractie met biotische en abiotische omge-

daar en waneer nodig en in een dosering die de optimale res-

vingsfactoren. Ze integreren alle relevante kennis op gewas-

pons geeft. Met name de PhD-studenten komen vanuit alle

niveau voor de continue ontwikkeling van teeltsystemen in

werelddelen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de ver-

een snel veranderende fysieke en sociale omgeving. Met de

sterking vanontwikkelingslanden.

sterke door consumenten gedreven ketensturing neemt het expertisegebied een
centrale plaats intussen biotechnologie en veredeling, waarbij het
uitgangsmateriaal wordt verkregen aan het begin van de

k

Pratende planten
Deonwikkelingen inhetvakgebied gaan snel. Erzijnveelminder
veld-enkasproeven nodig doordat effecten van ingrepen steeds
beter verkend kunnen worden met computersimulaties.
Eindopbrengsten tellen nu veel minder dan de manier waarop

keten en de verwerking tot

deze tot stand komen. Daarbij gaat het om het monitoren van

eindproducten aan heteind.

gewassen en omgeving om zo gericht inte grijpen alleen waar

Consumenten stellen niet

enwanneer dat nodig is en met niet meer dan precies de daar-

alleen steeds meer eisen

voor benodigde hoeveelheden middelen, zoals nutriënten en

aan de kwaliteit van hetpro-

gewasbeschermingsmiddelen. 'Sensing'techieken laten deplant

duct maar ook aan de productiewijze op akkers en in
kassen. Dit krijgt ook internationaalvorm inbijvoorbeeld hetGlobal
Food Safety Initiative (GFSI) van de
detailhandel en het Sustainable Agriculture

vertellen hoediezichvoelt. Bijdebeslissingsondersteuning inde
onkruidbeheersing (MLHD, Minimum Letale Herbicide Dosering)
wordt de efficiëntie vandefotosynthese gemeten en bij stikstofbijmestsystemen de gewasreflectie. Deze signalen worden
gekoppeld aan kwantitatieve informatie - zoals vastgelegd in
gewasgroeimodellen - waarop een teler al dan niet tot teelt-

Initiative van de grote verwerkende industrieën. Teeltkunde,

ingreep besluit. Ook de 'biomonitoring' voor bedrijven met risico

gewasecologie, plantenfysiologie, onkruidkunde en milieu-

op uitstoot van gevaarlijke stoffen, waarbij uitgezette planten in

toxicologie zijn kerndisciplines om teelttechnieken en beslis-

het laboratorium wordenonderzocht, iseenvoorbeeldvanluiste-

singsondersteunende systemen voor telers te ontwikkelen,

ren naar wat de plant te zeggen heeft.

om aanvoerketens voor grondstoffen voor de verwerkende
industrie te optimaliseren envoor overheden omde belasting
van het milieu te minimaliseren.

Vanfundamentele kennis naar
praktische toepassingen
Ookophetgebiedvangewas-enketeninnovaties leidtdesamenwerking tussen Wageningen Universiteit, Plant Research
International en PPOtot meerwaarde. Samenwerken in het traject van de ontwikkeling vanfundamentele nieuwe kennis tot en
methetsamenmetpartners uithetbedrijfslevenontwikkelenvan
producten enzakelijke activiteiten komt tot uiting in bijvoorbeeld
het Hydrion-line project. Dit project is ook een goed voorbeeld
van publieke en private samenwerking met financiering van het
bedrijfsleven en publieke middelen, waaronder het EcologieEconomie-Technologie (EET) programma van het Ministerie van
Economische Zaken.

Communicatie
Ontwikkelingen in gewas- en keteninnovatie zijn ingegeven door
dewensenvanconsumenten enopdrachtgevers endoortechnische mogelijkheden. Communicatie is daarbij een sleutelwoord.
Bij de communicatie tussen plant, model enteler bij beslissingsondersteuning neemtdeinformatie-en communicatietechnologie
een steeds belangrijkere plaats in. Zo kunnen telers on-line
gewasinformatie doorgeven waarna ze via 'letsgrow.com' teeltadviezen terug krijgen. Onderzoekers werken meer samen met
gammawetenschappers, bijvoorbeeld inde discussie overgenetisch gemodificeerde gewassen, in ketens en logistiek, en bij
onderzoek in relatie tot natuurontwikkeling en in ontwikkelingslanden. Communicatie is van belang in de keten, waarbij in het
eindproduct steeds meer informatie over herkomst enteeltwijze
is vastgelegd. Het monitoren voor beslissingsondersteuning,
waarbij aangegeven wordt dat de hoeveelheid mineralen, water
en gewasbeschermingsmiddelen goed is afgestemd op de
behoefte van het gewas, is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.
Grenzen tussen disciplines verdwijnen waar het bodemgenoom
wordt bestudeerd voor de vruchtbaarheid of ziektenwerendheid
van de bodem, of waar een economisch aanvoermodel wordt
gekoppeld aan een oogstprognosemodel bij de aardappel- of
groenteteelt.
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• Vannatuurlijkehulpbronnen naar
gezonde mensen:een voedselketenbenadering
Granen vormen een bronvanijzerenzink, beide essentieel voor
de menselijke gezondheid. Granen producerenook secundaire
metabolieten zoals fytaat (IP6)en polyfenolen, die beideinde
korrelcomplexen vormen metijzeren zink, waardoor de absorptie vandezemicronutriënten doordemens wordt beperkt.

• Hydrion-line - Onderzoekenbedrijfslevenwerkensamenaangesloten
teeltsystemeninde glastuinbouw

Desamenwerking met voedingswetenschappen en agrobiotech-

De glastuinbouwstreeft naar volledig gesloten teeltsystemen

enonderwijsfonds vanWageningen UR. Daarbij wordteen voed-

nologie is geformaliseerd in een onderzoeksprogramma dat
wordt gefinancierd door INREF, het interdisciplinair onderzoek-

zonderverlies van waterennutriënten enmeteenproductie die

selketenbenadering gevolgd, inclusief na-oogst behandelingen.

is afgestemdop de vraagvanuitde markt.Daartoewerken in

DePlant Sciences Group richt zichophetverkrijgen van inzicht

eenmultidisciplinair onderzoeksproject eengroot aantal onder-

indegenetische basisvansorghum enrijst,opbestudering van

zoeksgroepen vanWageningen UR samen methet bedrijfsleven

de fysiologische processenvanopname, transport en accumu-

aande ontwikkeling vanHydrion-line, eenon-line monitoring- en

latievan deze elementen indegraankorrel enopdeeffecten van

besturingssysteem voor gesloten teeltsystemen. Het project

teeltmaatregelen op deze processen. Modernetechnologie

wordtgefinancierddoorEET, hetEcologie-Economie-Technologie

wordt ingezetbij het meten vanfytaat en polyfenolen, waarbij

programma van het Ministerie van EconomischeZaken,het

QTL-analyse, 'association mapping' enfysiologische modellering

Productschap Tuinbouwen de bedrijven Hortimax, Privaen

worden gebruiktvoordeontwikkeling vanrelevante veredelings-

Hydrion.

strategieëndieproducten opleveren waarvan groei en ontwikke-

Hydrion-line beoogt toepasbare sensoren, monitoringsystemen,

lingenkwaliteit inelkeomgeving voorspelbaar is.

besturingsystemen enadviessystemen indeglastuinbouwte ont-

Onderzoek naar effecten vanvoedselbereiding en dieetsamen-

wikkelen ente implementeren in de praktijk.Zo wordener ver-

stellingcompleteren de ketenaanpak voorhogeregehaltes aan

schillendetypenregelaarsvoor gift en drainagevanwateren

voordemens absorbeerbaar ijzeren zink.

nutriënten ontwikkeld. Erworden zelflerendegewasgroei- en substraatmodellen ontwikkeld, waarmee degewenste water- en voe-

Tijdens debereiding van sorghumbier worden doorhetkiemings-

dingsstromengestuurd kunnen worden.Het gewasgroeimodel

en fermentatieproces secundaire plantenmetabolieten zoals

voorspeltzoweldegroei vanhetgewasals de gewasbehoefte

fytaat afgebroken,waardoorijzer en zink beschikbaar komen

aan waterendeafzonderlijke nutriënten opbasisvan kasklimaat

vooropname door de mens.

en gewaseigenschappen. Het substraatmodelberekent vervolgens de gewenste dosering van water en voeding, opdat de
juiste hoeveelheid bij de plantenwortels komt zonder verliezen
naarhetmilieu. Demodellen krijgen feed-back informatie van online sensoren.Hiertoe worden innovatieve sensorenvoor het
metenvan deplantstatus enhetion-selectiefmetenvande voeding ontwikkeld. Apparatuurwordt ontwikkeldom voedingselementen afzonderlijk te doseren. De verschillende onderdelen
worden geïntegreerd ineenbesturingsysteem en adviessysteem
voortoepassing in kassen.
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Agrobiokon is eenplatform voorinnovatie en rendementsverbe-

• Onkruidonderdrukking mettweede
gewas

• Agrobiokon
tering van zetmeelproductieketens. Het is een initiatiefvan

Mogelijkheden om via toevoeging van een tweede gewas

AVEBEen het HoofdproductschapAkkerbouw waarin wordt

onkruidproblemen in weinigconcurrentiekrachtige gewassen te

samengewerkt met kennisinstellingen. Agrobiokonwordt mede-

verminderen worden opruime schaal onderzocht. Hettoevoegen

gefinancierd door hetSamenwerkingsverband Noord-Nederland,

van een bodembedekkeraan het hoofdgewasis eeneerste

EZ/Kompas endoor het Ministerie vanLNV, DePlant Sciences

optie.Klaverlijkthiervooreengoedekeuze, omdatopdeze wijze

Groupvan Wageningen URis hoofdaannemer van hetcluster

diversenuttige functies, zoals plaagonderdrukking en stikstof-

Agrobiokon-3, dat zich richt op innovaties en kennisoverdracht

binding kunnenworden gecombineerd.Om praktische inpas-

ophetterreinvan deteeltenbewaring van zetmeelaardappelen

baarheid te garanderen worden diverse klaversoorten

omzowelopbrengstals kwaliteitte verhogen. Dit cluster heeft

gescreend,waarbijvooralgelet wordt op concurrentiedruk en

deambitietelerste brengen tot eensaldoverhoging van€ 500

mogelijke schade aan hethoofdgewas. Eenandere wijze omdit

perhectare.Om telerstehelpen rooibeschadiging terugte drin-

probleemhethoofdtebieden isdetoevoeging vaneen onkruid-

gen werd in 2002 op de PPO-proefboerderij Kooijenburg een

onderdrukkend hoofdgewas (bvdecombinatieteelt prei-selderij).

demonstratiedaggeorganiseerd die door 600 mensen werd

Ookdemogelijkheid vanintroductie vaneen bodembedekker na

bezocht. Ook werd over dit onderwerp eeninstructievideo

het hoofdgewas wordt verkend. Indit gevalmoet de bodembe-

gemaakt die inmiddels door 800 telers en loonwerkers is aan-

dekking veronkruiding in het najaar voorkomen,terwijl in het

gevraagd. Hetmeestaansprekend productvan 2003 ishet ras-

voorjaaronderdrukkende effectenvande ingewerkte biomassa

senadviessysteem OPTIRas™, dattelershelptbij perceelsspeci-

opkieming enopkomstvan deonkruiden te verwachten zijn.

fieke rassenkeuze om daarmeeonderanderede schade door
aardappelmoeheid te beperken. Op de mechanisatiebeurs in
Zuidlarenwerd dit systeem geïntroduceerden aan meerdan
1200 mensen gedemonstreerd. In2004 staatde pootgoedkwaliteitcentraal ineengrote manifestatie insamenwerking methet
kweekbedrijf Averis.In2005 zullen het voorkomen van schade
dooraaltjes eneen beterebenutting vanbodemen bodemvocht
dehoofdthema's zijn.

Ineen combinatieteelt van selderijenpreivoorkomtselderij veronkruidingvande weinigconcurrentiekrachtige prei. Simulatie-

PeterBruinenberg, manager Research andDevelopment van de

studiesmaakten duidelijk datbijeen verhouding pre'r.selderij van

werkmaatschappij Zetmeel vanAVEBE: "Door ontwikkeling en

2:1 een goede onkruidonderdrukking gepaard gaat met een

overdrachtvankenniseninformatiehandinhandte laten gaan

goedeopbrengst enkwaliteit van beide gewassen (in samenwer-

streeftAgrobiokon naar snelle introductie van innovaties en daar-

kingmetAgroscope FAW Wädenswil, Zwitserland).

meenaarsnelle verbetering vanhet ketenrendement."
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• Duurzamekoffie
Delagewereldmarktprijs voorkoffieheeftsterkegevolgen voor
de inkomenssituatie van koffieboeren.Dit leidde tot veel aandacht voor de verslechterde leef- en werkomstandigheden van
die boerenen hunfamilies.PlantResearch International werkt
samenmet de koffieindustrieaan het vindenvan oplossingen
voor deze crisis. Samen met LEI en A&F wordt vanuithet
Noord/Zuid-programma vanhetMinsterie vanLNVeen bijdrage
geleverd aan deontwikkeling vaneengedragscodevoorde koffieindustrie in het project 'Common Code for the Coffee

• Virtuele planten

Community' (AC). Onder leiding vanGTZ (hetDuitse DG/S) wordt

De 'virtuele plant'is een 3D-computersi-

door vertegenwoordigers uit alle schakelsvande koffieketen,

mulatie van eenplantdie reageertop zijn

dus boeren,handelaars, branders,verwerkers, certificeerders,

gesimuleerde omgeving. Deze innovatie-

dezegedragscode ingevuld. Vertegenwoordigers van Wageningen

ve modeltechniekheeft een duidelijke

UR helpen globale wensen enideeën omtezetten naarpraktisch

meerwaarde ten opzichtevande gang-

toepasbare gedragsregels of indicatoren waarmee deduur-

bare techniek van groeisimulatie.

zaamheid vandekoffieketen verbeterd kan worden.

Ruimtelijke processen, signaaltransport,

Daarnaastis PlantResearch International uitvoerdervantwee

lokale processen per orgaan, snoeiof

projectendieworden gefinancierd door de aan SaraLee-Douwe

infectiekunnen nuexplicietin3Dgemodelleerd worden en rea-

Egberts gelieerde DE-Foundation. In Huong Hoa District

listisch wordengevisualiseerd. Detoepassingvan3D plantmo-

(Vietnam) endevallei van Ubiriki (Peru) wordtmetboeren, lokale

delleringin gerobotiseerdeoogst wordt in de nabije toekomst

instellingenen verwerkingsbedrijven gekeken naar mogelijkhe-

verwacht.

denomdeteeltvan koffieindiegebieden duurzamer te maken.

Onderzoekers vande PlantSciencesGroup werken kenniseen-

Aandachtspunten zijnhetverhogen van hetinkomen van boeren

heidbreed samen aandeontwikkeling vantoepassingen van 3D

doorverbeterde kwaliteit van koffieenhetreduceren van kosten

digitalisering, het modelleren van bloemmutanten van

enmilieuvervuiling doorhetefficiëntergebruik van productiemid-

Arabidopsis,de bloemkwaliteit bij chrysanten eenvirtueel tar-

delen.Leidraaddaarbijis de opbouwvanlokalecapaciteiten

wegewas. Hettoegepaste 3D-structuurmodel werktopbasis van

organisatieom boerente ondersteunen bij de verbetering van

'L-systemen', enwordtgecombineerd metfysiologische modules

productkwaliteitenproductiemethoden, met eensterke nadruk

omomgevingsinvloeden te berekenen.

op participatief lerenenparticipatievelandbouwvoorlichting. In
'Farmer Field Schools'discussiëren boerenmetbegeleiding van
doordeprojectengetrainde stafovermogelijke verbeteringen en
proberendezeuit indepraktijk.Naastdeeigenervaringen van
boeren worden ookresultaten van analyse van teeltregistratie en
van experimenten gebruiktalslesstof. Deboerendie betrokken
zijnbijdeprojecten zijnzeerenthousiast overdeze aanpak.
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• Aardappeldag Westmaas
'Mogelijkheden tot sturing vande knolzetting'washet centrale
themavandeaardappeldemodag dieop 27 augustus 2003 op
dePPO-locatie Westmaas werd gehouden. Demovelden werden
ondersteunddoor diverse bedrijven uit de keten, terwijl het
thema verder werd uitgewerktin een tweetallezingen. Voorts
waser eenuitgebreidmechanisatiepark met demonstraties en
een infomarkt.
Tijdens hetevenement, met3500 bezoekers, ishet Parapluplan

Onderwijs

Phytophthora gepresenteerdaan de aardappelsector. De openingshandeling van dit, door hetministerie van LNVgefinancier-

• De Wageningse benadering

deplan,werdverrichtdoormw. R.Bergkamp (DG-LNV).

Binnenhet werkveldgewas-en keteninnovaties zijn twee leerstoelgroepen actief, teweten Tuinbouwproductieketens en Gewasen Onkruidecologie. Beide leerstoelgroepenverzorgen vooral
onderwijs aan deopleidingen Biologie en Plantenwetenschappen.
Biologie iseen opleidingmetvoornamelijk Nederlandse studenten
terwijl bijPlantenwetenschappen een grootdeel van de studenten
inde MSc-fase uit hetbuitenland komt.Naastdeze opleidingen
volgen ookstudenten van derichtingen Bodem, water, atmosfeer,
Biologische productiewetenschappen, Dierwetenschappen, en
Internationaal land- enwaterbeheer cursussen van deze leerstoelgroepen.Tuinbouwproductieketens verzorgttevensonderwijs in
de hortonomie in samenwerking met andere Europese universitaire instellingen.
In het onderwijs staat de "Wageningse benadering', met als
belangrijk kenmerk interdisciplinariteiten integratie, centraal. Dat
wilzeggen datdestudenten kwantitatief inzicht inde processen
op gewas- en ketenniveau verwerven via systeembenaderingen
en gewasmodellering. Een aanzienlijkdeel van hetonderwijs
wordtdoorbeideleerstoelen gezamenlijk verzorgd, zoalsbijde
vakken'Cropecology' en 'Technology andecologyof crop production'.Inhetlaatstevakwordter naargestreefdookde laatstetechnische ontwikkelingen indeteeltviacollegesen demonstratiesonderdeaandacht te brengen.
Beideleerstoelgroepen hebben eenactief PhD-programma met
promovendiuit bijna alle werelddelen. De illustratie toonteen
bananengewas uitEthiopië waareenpromovendus aan gewerkt
heeftenwaarvan deresultaten directzijnbenutvooreen caputcollegevoorNederlandse studenten.

werkveld gewas- enketeninnovatie

41

Toppublicatie
• Optimizinggrain yieldsreduces CH4
emissions from rice paddy fields
ProceedingsoftheNationalAcademy of Sciences99

(2002) 12021-12024
H.A.C. Denier van der Gon, M.J. Kropff, N. van Breemen,
R.Wassman, R.S. Lantin, E.Aduna,T.M.Corton &H.H.vanLaar
Meer rijst, minder broeikasgassen
De emissievanbroeikasgassen, met namemethaan,doorde
rijstteelt kanwordenbeperkt door derijstproductiete optimaliseren. Naarmate ermeerkoolstofindekorrelskan worden vastgelegd lekt er minder via de wortels weg naar de bodemen
wordt de vormingvanmethaan beperkt. Derijstteelt is verant-

GlasKasTeel in Bleiswijk

woordelijk voor 10-16% van de wereldwijde uitstoot van

Alsdeplannen worden goedgekeurd, verrijstindeloopvan 2005

methaan. In hetartikel, gebaseerd opmodelmatig werken expe-

in Bleiswijk het zogenaamde GlasKasTeel. Deze supermoderne

rimenten indeFilippijnen, latendeauteurs ziendathetgaatom

kas is een gezamenlijkproject van PPOen twee Bleiswijkse

deafstemming tussen defotosynthese ('source') enerzijds en de

glastuinbouwbedrijven. Met GlasKasTeel is PPO in staat terea-

aanleg vanhetaantal korrels('sink') anderzijds. Alser te weinig

geren op veranderingen in markt en sector en kan hetzich

korrelsworden aangelegdkunnen defotosyntheseproducten niet

omvormen van een onderzoekorganisatie naareen kennisorgani-

meerinkorrelswordenvastgelegd enwordtermethaan gepro-

satie.

duceerd.
Dooropdejuistemomenten kunstmesttoetedienen kan dekorrelvorming worden gestimuleerd endegroeitijdens de korrelvul-

-

-

•

;

•

.

;

ling worden geoptimaliseerd waardoor de methaanuitstoot
beperkt kan worden.Dit is van belangin verbandmet de klimaatveranderingomdat de mondiale temperatuurstijging een
afnamevanhet aantalkorrels veroorzaakt (door steriliteitsproblemen)en dus een hogeremethaanuitstoot. Het kweken van

\

nieuwe rijstvariëteiten diebijhogere temperaturen toch voldoendekorrelsvormen iseen mogelijke oplossing van het probleem.

M-UUU-U.
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:

voor de toekomst
Dr.ir. Jacques Neeteson

In veel ontwikkelingslanden resulteert de steeds hoge
bevolkingsdruk in bodemuitputting en erosie en in tekorten
aanwater vangoede kwaliteitvoor landbouw enhuishoudens.

De traditionele functie van landbouw is het produceren van

Dit tast de bestaansbasis van de bevolking aan. Ook worden

voedsel en grondstoffen. Op veel plaatsen in de wereld is

sommige regio's in de tropen in toenemende mate gecon-

deze functie aan verandering onderhevig.

fronteerd metde milieukundige gevolgenvanintensiveringen

InNederland enandere West-Europese landen vragenconsu-

specialisatie inde landbouw. Deze ontwikkelingen makenver-

menten en overheid om veilige, goedkope en kwalitatief

betering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe land-

hoogwaardige producten en milieuvriendelijke productiewij-

bouwsystemen uiterst urgent.

zen. Aan de landbouw worden vergaande eisen

Mondiaal gezien liggen er belangrijke landbouwkundige

gesteldten aanzien van het gebruik van

vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en

nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, water en ruimte.

" %

k

voedselzekerheid. Klimaatverandering beïnvloedt landbouwproductiesystemen en omgekeerd hebben veranderen-

Naast de verdere ontwikkeling

de landbouwsystemen ook gevolgen voor het klimaat. En

van productiesystemen op

natuurlijk is de voedselvoorziening voor een groot gedeelte

bedrijfsniveau zijn andere

van de wereldbevolking nog lang niet zeker. Bij het zoeken

vernieuwingen nodig. Op

naar oplossingen dient rekening te worden gehouden met

regionaal niveau wordt in

agronomische, sociaal-economische en milieukundige

toenemende mate verwe-

aspecten.

ving gevraagd van de landbouw met andere functies
van het landelijk gebied, zoals
natuur, waterwinning, waterberging, zorgenrecreatie. Binnenmultifunctioneel landgebruik zullen deze
functies moeten samengaan ten behoeve van

Agrosysteeminnovaties
Binnen het werkveld Agrosysteeminnovaties richten we ons op
het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, uittesten en implementeren van innovatieve duurzame landbouwsystemen. Duurzaam
betekent vooral het kwantitatief enkwalitatief opleveren vanproducten waar de consument om vraagt, een aanvaardbaar inko-

gezondheid en welzijn van burgers, en werk en inkomen van

men voor de producent en het niet-uitputten van grondstofvoor-

de plattelandsbevolking.

radenbijeenminimale belastingvanhetmilieu.Bijhetontwerpen

De toetreding van Centraal- en Oost-Europese landen tot de

vandeproductiesystemen houdenwe rekening met anderefunc-

EU zal leiden tot een groter landbouwareaal en productiepo-

ties van het landelijk gebied. Ons onderzoek en onderwijs heeft

tentieel en mogelijk tot een sterkere regionale differentiatie

betrekkingopverschillende schalen(bedrijf, groepvanbedrijven,

in voortgebrachte producten. Om in Europees verband de
juiste beleidsbeslissingen te kunnen nemen dienen de gevolgen hiervan voor landbouw, voedselveiligheid, economie,
water, milieu, landschap en natuur inzichtelijk te worden
gemaakt.

regio, land,ecoregio enwereld), productiesystemen (plantaardig

Expertise

en/of dierlijk) en regio's (Nederland, Europa enTropen).

We zijn uniek in het integreren van kennis en informatie over
gewasproductie, dierlijke productie, productiemiddelen, klimaat,

Gebaseerd op de hierboven beschreven maatschappelijke ontwik-

weer, bodem en water voor analyse, ontwerp, optimalisatie en

kelingen richten we ons in het onderzoek en onderwijs op het

toetsing van landbouwsystemen op bedrijfsniveau en regionaal

gebiedvanagrosysteeminnovatiesopdevolgendezeventhema's:

niveau. Ophet gebiedvan nutriënten-enkoolstofkringlopen heb-

1. Gangbare productiesystemen

ben we uitgebreide kwantitatieve kennis van interacties tussen

2. Biologische productiesystemen

bodem, plant en dier. We hebben ook veel expertise op het

3. Groene diensten (inclusief zorglandbouw)

gebied van gewasbescherming in gesloten en open teelten,

4. Voedselzekerheid

bodemgezondheid, en energiestromen enwatergebruik op land-

5. Klimaatverandering

bouwbedrijven.Wehebben zeer uitgebreide kennis van wiskundi-

6. Water voor voedsel

ge en statistische methoden om onzekerheden en risico's inte

7. Data enmodellen

schatten enhetmaximale uitbeschikbare informatiete halen. We
hebben kennis van agrarische productie en agrarisch natuurbe-

Onze belangrijkste klantengroepen zijn landelijke en regionale

heeropverschillende schaalniveaus,inrelatietot anderefuncties

overheden, het landbouwbedrijfsleven, de Europese Commissie

van landgebruik. Opbedrijfsniveau hebbenwe kennisvanecono-

en internationale organisaties. De aard van ons onderzoek is

mie, management, ondernemerschap, arbeid en kwaliteitszorg.

interactief (insamenspraak met opdrachtgevers) en participatief

We hebben ruime ervaring in het vertalen van maatschappelijke

(met betrokkenheid van doelgroepen). Het richt zich op hetleve-

wensen in innovatieve productiesystemen en innovatief bedrijfs-

ren van integrale oplossingen. Wij voeren het onderzoek uit in

management.

samenwerking met complementaire onderzoeksgroepen uit
binnen-enbuitenland.

Faciliteiten
Voor het onderzoek en onderwijs hebben we proefboerderijen,

Het onderwijs op het gebied van agrosysteeminnovaties wordt

kassen en laboratoria tot onze beschikking. We hebben unieke

gevolgddoor Nederlandse enbuitenlandse studenten.We maken

netwerken van praktijkbedrijven voor open teelten en de melk-

ons onderwijs voor henaantrekkelijk door landbouwproductiesy-

veehouderij. We beschikken over geavanceerde wiskundige

stemen in een brede context te bezien, door bijvoorbeeld ook

modellen en uitgebreide databases.

rekeningte houden met andere functies inde groene ruimte.

^l^^iMMl

• Onderbouwing mest-en
mineralenbeleid
DePlantSciences Group verricht, samen metAlterraen andere
partners,eenforspakketonderzoek tenbehoeve vanhet mesten mineralenbeleid voor het ministerie vanLNV.Doel vandat
beleidis hetterugdringen vanstikstof- enfosfaatemissies door
beperkingvaninputen verhoging vande mineralenbenutting in
de bredelandbouwpraktijk, waarbijopbrengstderving enkwaliteitsverliestot eenminimum beperktblijven ondersteeds stringentere milieunormen.
Onze onderzoekers zijnnauw betrokken bijhetopstellen en invullenvanhetnieuwe stelselvan gebruiksnormen, dat met ingang
van 2006 deplaatsvan hethuidige Mineralen Aangifte Systeem
(MINAS) gaat innemen. Datgeldt ook voor de 'Evaluatie Meststoffenwet2004' waaraan, naastWageningen UR partners, ook
RIVM en RtZA belangrijke bijdragen leveren. De Mest-en
Mineralenprogramma's verzorgen ook dewetenschappelijke
onderbouwing van de'derogatie'voordebemesting vangrasland,
dieNederland heeftaangevraagd bijdeEuropese Commissie.
Totaal 20ha

5 ha

Si
5 ha

groenber estei
vanggewas

|

vroege
aardappel

5 ha

v

H -;

5 ha

aard- bloem- bloem- bloemappel bollen kool kool

De Mest-en Mineralenprogramma's bestrijkenonderzoek naar

laat

mBiBIIIHi

bloemkool
vroeg

verbeterde teeltenbedrijfsvoering, onderzoek naarverliesroutes
en processen, en onderzoekten behoevevan monitoringen

bloemkool
zomer

beleidsevaluatie. Deschaal varieertvan perceel, viabedrijf, regio
enstroomgebied, tot denationale schaal. Experimenteel onder-

bloemkool
zomer

zoek wordt gecombineerd met modelmatige analyses,en is

bloemkool
vroeg

laat

bloemkool
winter

vroege herfst[

bouw, bollen- en boomteelt, en vollegrondsgroententeelt. De

late r erfst|

samenwerkingmetzgn.'voorloperbedrijven'iseen belangrijk ele-

1

gericht opzoweldegrasland/melkveehouderij, alsop de akker-

mentindeze programma's.

-•tijd

Voor meerinformatie, zie mvw.mestenmineralen.nl

Onderzoek onmisbaar
'Hetonderzoek in dit programmais onmisbaar voor de ontwik-

graassysteem

mestop grasland /
mestopsl

kelingenevaluatie vanhetmest- enmineralenbeleid. Het levert
bijvoorbeeld de kenniseninzichten die nodigzijnvoor een zin-

mestaanvoer
-afvoer

volle discussie over de hoogte van de gebruiksnormen.
Daarnaastishetprogramma van grootbelang voorde uitvoering
van het beleid in de praktijk: met welke maatregelen kunnen
telersenveehouders voldoen aandegebruiksnormen ende ver-

ruwvoer C^-^*
ge-/verkocht

eistemilieukwaliteit realiseren?'
EdoBiewinga, Ministerie van LNV

krachtvoer
bemesting

Impactvan beleidsscenario's opbemestingsplannen voor
complexe bedrijfssystemen
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• Concurrerendeclaimsop natuurlijke
bronnen

jarennauw betrokken bijdeontwikkeling enuitvoering van deze
netwerken. Voorbeelden daarvan zijnTelen mettoekomst, gericht
opgangbare bedrijven indeopen teelten, Koeien enKansen voor

rechtvaardige en duurzame oplossingen
Concurrentie omnatuurlijke bronnen isdegrootsteuitdaging van

derundveehouderij, BIOMgerichtopdebiologische landbouw, en

de21' eeuw. Vooral ophetzuidelijk halfrond vormen die bronnen

Natuurbreed gerichtopagrarisch natuurbeheer.

de basisvande economie. Debeschikking overlanden water,

Telen met toekomst koppeldehet werken met ondernemers in

bossen, oplanden'mhetwaterlevende dieren, en energie ligtaan

een praktijknetwerk (33bedrijven, akkerbouw, vollegrondsgroen-

de basisvanlokale,nationale enregionale conflicten.Ominde

te, bomenenbollen,2000-2004) aanexperimenteel en verdie-

toekomst problemente voorkomenzijn afsprakenover recht-

pendwerk opsysteemniveau opproefbedrijven, de zogenaamde

vaardige manieren voor de duurzame exploitatie van natuurlijke

kernbedrijven. InTelen mettoekomstwordtnauw samengewerkt

hulpbronnen noodzakelijk. Kernpunt daarbij is hetevenwicht tus-

door PlantResearch International, PPO, DLV, Altena, CLM, NMI

sende middelen vanbestaanvoor de plaatselijke bevolking en

en RIVM. Telen mettoekomstiseen bedrijfsbreedprojectdatalle

duurzame benutting vanbronnen, inclusiefhandhaving van de bio-

voor de toekomstrelevante thema'smeeneemt bij de kern- en

diversiteit. Samenmetvelepartners binnen en buiten Wageningen

voorloperbedrijven, dusnaastnutriënten ookde gewasbescher-

L/Rwerken weineentrans-disciplinair teamaande ontwikkeling

ming,het duurzaam beheervanproductiemiddelen (energiever-

vaneenbreedinzichtinprocessen entrendsdie veranderingen

bruikenbodembeheer), natuuren multifunctionaliteit, en bedrijfs-

enconflicten aansturen. Doorhetanalyseren van toekomstscena-

perspectief en ondernemerschap. De praktijkbedrijven komen

rio'sleveren weeenbijdrage aandeontwikkeling van beleid dat

alleenvoor in de regio'swaarvanuitde nutriëntenproblematiek

een rechtvaardig en duurzaam gebruik vannatuurlijke bronnen

problemen teverwachten zijnmetdewaterkwaliteit (Zuidwesten,

mogelijk maakt.

Zuidoosten, Noordoostenen de bollenstreek). Voormeer informatiezie www.telenmettoekomst.nl.

• Praktijknetwerken, samenopwegnaar
meer duurzame landbouw

Mineralenprojecten inNederland
m Telen mettoekomst

Praktijknetwerken zijn samenwerkingsverbanden van onderne-

= Koeien&Kansen

mers,onderzoekers enadviseurs gerichtopinnovaties, verduur-

ür =Praktijkdjfers 2 - dierlijk

zaming enverbreding van debedrijfsvoering. Vanuit een heldere

ir = Praktijkdjfers 2 - plantaardig
= De Marke

innovatieagenda en duidelijkedoelstellingen wordt gezamenlijk
gewerktaan hetontwikkelen en beproeven van methoden en technieken die uitvoerbaar, haalbaar eninpasbaar zijnin agrarische
bedrijven. Daarmee vormen de praktijknetwerken een schakeltussen de meer verdiepende en thematische onderzoeksprogramma's endetoepassing van deze kennis indebrede praktijk. In de
praktijknetwerken wordtduidelijk opwelke wijze nieuwe methoden
entechnieken ingepastkunnen worden enwordtzichtbaar waar
dekansen en knelpunten liggen opweg naareen meerduurzame
landbouw. Daarmeekan dan weer de onderzoeks- en beleidsagendagevoed worden. De PlantSciences Groep isde afgelopen

werkveld agrosysteerninnovaties

47

• Ontwikkeling en professionalisering
van zorgboerderijen
Werken opdeboerderij isin.Steeds vakerzien webeelden in de
mediavanmensen meteenverstandelijke handicap ofpsychiatrischeaandoening, maarookprobleemjongeren enouderen die
aan hetwerk zijn opeen boerderij. In debuitenlucht. Op hetplatteland. Dehanden uitdemouwen. Aaneen'eerlijk' product werken. Samenmetanderen deklus klaren. We hebbenhethierover
zorgboerderijen; agrarische bedrijven diecliënten dagbesteding,
arbeidsreïntegratie, opvang enbegeleiding bieden.
Delaatste jarenis hetaantal zorgboerderijen gegroeidtotruim

Dewaardering vooronsonderzoek blijktdoortoekenning van de

400. De ervaringen met zorgboerderijen zijnzeerpositief; het

NIDO-Spongprijsaan Jan Hassink. Het Nationaal Initiatief

werken metdieren en planten, deruimte,hetnatuurlijke ritme en

Duurzame Ontwikkeling financierthetprogramma'Landbouw en

deafwisselingin zinvolle werkzaamheden blijken vaak positief uit

groenvooreen gezondesamenleving' datalsdoelheeftgroene

te werken op mensen.

stedelijke voorzieningente ontwikkelendie bijdragen aan de

Samen met verschillende partnersuit dezorgsectorwerken we

gezondheid van destedelijke bevolking.

aande professionalisering vanzorgboerderijen. Metons onder-

Onderzoekers van PlantResearch International enAltena hebben

zoekproberen weinzichttekrijgenindeeffectenen waardevol-

samenmet driezorginstellingen hetinitiatiefgenomen voorhet

leaspecten van zorgboerderijen voor cliënten.

opstarten van hetmaatschappelijke landgoedDe Hoge Born; hier
kunnen cliënten uitdepsychiatrie en verstandelijkgehandicapten
een dagbestedingsplekvinden. Onderwijsen onderzoekvan
Wageningen UR worden gekoppeld aanDeHoge Born.
Tevenshebben we het initiatief genomen tot eenexpertisecentrum 'landbouw, groen en gezondheid'; hierin werktPlant
Research Internationalsamen metandere Wageningen URkenniseenheden.

werkveld agrosysteeminnovaties
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SeaWing isdenaam van een ontwerp voormeervoudig duurzaam

• Biometrisen Kennis-Intensieve
Systemen

gebruikvan dezee:hetiseen drijvend platformdatenergie wint

Destatistici enwiskundigen van Biometris werkenWageningen-

uitdebeweging van golvenenwind, endattegelijkertijd ruimte

breed; dit werk omvat alle disciplines in de levens- en aard-

biedtaan deteeltvan schelp-en schaaldieren en vis. De SeaWing

wetenschappen. Klanten verwachten werk van goede kwaliteit.

• SeaWing

slaatenergie op inde vormvanwaterstofenbenutdeze onder

Centraal staat het gebruik van kennis-intensieve systemen

andere voorvoortstuwing, regulering van diepgang en productie

(KIS), zoals modellen, rekenregels en databestanden. Een

van visvoer viachemo-autotrofe micro-organismen. In grote aan-

goede kwaliteit begint bij een goede documentatie, waarin de

tallen geproduceerd enslimgerangschiktzoudeSeaWing zelfs

aannames bij het maken van kennis-intensieve systemen wor-

een functiekunnen vervullen inde kustbescherming.

den beschreven en de voornaamste onzekerheden worden

MethetontwerpvoordeSeaWing wonnen Jan Ketelaars, onder-

gekwantificeerd. Biometris ontwikkelde kwaliteitscontroles

zoeker van Plant ResearchInternationalen architectDuzan

(audits) van kennis-intensieve systemen die worden gebruikt

Doepelde eerste prijs van de vakjuryop de Noordzeedagen

door het Milieu- en Natuurplanbureau en werkt aan methoden

2003. De ontwikkeling vande SeaWing is een multidisciplinair

voor statistische onzekerheidsanalyses. Bijnieuwte ontwikkelen

leer-en ontwikkelingstraject met als belangrijkstemotief: ont-

kennis-intensieve systemen, zoals het modellenraamwerk

dekkenhoe we de ruimte, kracht en rijkdomvande zee duur-

SEAMLESS voor de analyse van landbouwsystemen van veld-

zaam kunnen benutten.

schaal tot regioschaal in de EU, zal deze kennis tot eenkwalitatief hoogwaardig product leiden.

01. kweek zeedieren:mossel,garnaal,vis
02.H,

03. a
04. turbine
05.inspectie tunnel
06.werkbrug
07.windmolen metverticale as
08. spant

Onderwijs
• Welkomophet biologisch proef- en
leerbedrijf 'Droevendaal'
In deherfstvan 2002 werd hetproefbedrijf'Droevendaal', gelegen
langs deMansholtlaan, dewegvan Ede naarWageningen, omgevormdtotbiologischproef-enleerbedrijf. Hetbedrijftelt16 akkerbouwpercelen (35 ha),permanent grasland(15 ha),een kleine
boomgaard (1 ha)enverschillende natuurelementen (zo'n5 ha),
zoalstweeamfibieënpoelen, vlechtheggen, houtwallen en natuurlijkegrasstroken. Hetbedrijfkenteenachtjaarlijkse vruchtwisseling
met driejaar gras/klaverweide. Stierkalveren worden gehouden
voorbiologische rundvleesproductie. Op18juni2004 isde ope-

Toppublicatie

ning van denieuwe stallen endebiologische certificering van het
bedrijfgevierd met een groot evenement op hetbedrijf. PhD- en

• ImprovedBayesiananalysisofmetapopulationdata (withan application
to a tree frog metapopulation)

MSc-studenten hebben vijfonderzoeksprojecten opgezet en BScstudenten zijnactiefbetrokken bijdeoogstenmarketing van de
producten enhetregistreren van degroeivan dedieren. De boerderij wordt beheerd door het Plantkundig Proefcentrum

ECOLOGY

Wageningen methulp van enthousiaste studenten encliënten van
een zorginstelling voormensen meteen verstandelijke beperking.

Ecology84 (2003)231-241

Hetbedrijfstaatopen vooriedereen die isgeïnteresseerdin onder-

C.J.P. ter Braak &R. Etienne

zoekenonderwijs indebiologische productieketen.
Toepassingvan metapopulatiemodellen in de ecologie
In de ecologiewordenmetapopulatiemodellen gebruikt om te

Jk

S3?

voorspellen ofeen soortkan overleven inlandschappen metversnipperde habitats.De auteurshebbeneen Bayesiaans-statistischemethodeontworpen omparametersvandezemodellen te
schattenmet meerjarige gegevens overdepresentievan soorten in deelgebieden.Waarde bestaande methodenbeperkt
gebruikkonden maken vanalle voorcalibratebeschikbare gegevens,kande nieuwe methodezowelmet momentopnames als
met tijdreeksen overweg.Tegelijk komt betrouwbare informatie
over de onzekerheidvan zowel modelparametersals modelvoorspellingen beschikbaar. Alhoewel rekenintensief, is de nieuwe methode aanzienlijk sneller dan bestaande Bayesiaanse
methoden.

werkveld agrosysteeminnovaties
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Planten staan aande basisvanhetleven;
zezetten zonlicht om ineen onuitputtelijke
bronvanvoedsel enhernieuwbaregrondstoffen. Planten hebben een stabiliserende
schappelijke functie eneensierwaarde.
Kortom, mensen kunnen niet zonder
planten.

organisatie Plant Sciences Group
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wetenschap met
DePlant Sciences Group biedtstudenten, overheden enbedrijfsleven kennis
enproducten op hetgebiedvan
gezondvoedsel, duurzame groene
productieketens, biodiversiteit, en
plant enmilieu. Door hetontwikkelen,
toepassen enoverdragen vankennis,
richten de onderdelen vande Plant
Sciences Group zich optransitie en
innovatie. Impactis hierbij hetsleutelwoord.
Impactdoor hetverzorgen vanvernieuwend envraaggestuurdwetenschappelijk onderwijs enonderzoek,
gericht op hetversterken vande
maatschappelijke positie van onze
studenten enalumni. Impact door het
leverenvan relevante bijdragenaan
dewetenschap. Impactvoor onze
klanten enopdrachtgevers door het
leverenvan kennis en producten die
hunmarktpositie daadwerkelijk versterken. Impactvoor de samenleving
door handvattente bieden aanoverheden enandere stakeholders inde
samenleving ten behoeve vanvisievorming op belangrijke maatschappelijke vraagstukken enter ondersteuningvanbeleid.

Wageningen Universiteit,
Plantenwetenschappen

Plant Research
International

| „.,„». g
Biodiversiteiten
Veredeling

Biodiversiteit en
Veredeling

Biointeracties en
Gezondhe'"

Biointeracties en
Plantgezondheid

Gewas- en
Keteninnovaties

grosysteem-

!

Gewas- en
Productie-ecologie

Agrosysteem-

innovaties

DePlant Sciences Group heeft ca. 1900
medewerkers met eentotaal budgetvan
136,6m€enbundeltbinnenWageningen UR
het wetenschappelijk onderwijs en het
fundamenteel, strategisch enpraktijkgericht onderzoek ophetgebied van de
biologie, van planten inrelatie tothun
omgeving,vanplantgerelateerdeorganismenenvan plantaardige productie.

Raad vanAdvies - Plant Sciences Group Wageningen UR
• Prof.dr. A.vanTunen,Directeur Swammerdam InstituteforLife
Sciences, Universiteit vanAmsterdam
• Dr.0. Goddijn,Director Business Creation, DSMVenturing&
Business Development
• Dr.0.dePonti,Directeur R&D,NunhemsZaden
• Prof.dr. R.J. Brummer, Professor ofMedical Nutrition andClinical
Dietetics, Dept. ofInternal Medicine, Universiteit van Maastricht
• Dr.ir.A. Eenink
• Mw.ir.A.M.Burger, Directeur Directie Landbouw, MinisterieLNV
• Dhr.J.Bordewijk, Chairman Sustainable Agricultural Steering
J
Group, Unilever Nederland BV
'
•Dhr.M.Schuttelaar, Schuttelaar &Partners
J
Drs.K.Vijlbrief, Directeur Infrastructuur enInnovatie, Ministerie v
Economische Zaken
^
•Dhr. Th.A.M.Meijer, Voorzitter Hoofdproductschap Akkerb
1
Dhr.J.vanderVeen,Voorzitter ProductschapTuinboL
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Wageningen Universiteit, Plantenwetenschappen richt zich op het ontwikkelen
enoverdragen van kennis op het gebied
van de plantenwetenschappen ende
daaraan gerelateerde disciplines.
Zijverzorgt deBSc-opleidingen
Plantenwetenschappen, Biologie en
Biologische Productiewetenschappen
(jaarlijkse instroom ca. 90 studenten)
en levert eenbelangrijke bijdrage aan
de MSc-opleidingen Bioinformatica,
Biotechnologie, Plant Sciences, Organic
Agriculture, Plantenbiotechnologie,
Biologie en Moleculaire Wetenschappen
(jaarlijkse instroom 80 studenten).
Plantenwetenschappen isverantwoordelijkvoor ca. 30%van de academische
promoties aanWageningen Universiteit
(totaal aantal promoties aanWageningen
Universiteit: 150 à200 perjaar).Alle
leerstoelen Plantenwetenschappen zijn
aangesloten bij eenof beidevan delandelijke, door de KNAWerkende, onderzoekscholen op het gebied vanplantenwetenschappen,te weten Production
Ecology and Resource Conservation
(PE&RC)en Experimental Plant Sciences
(EPS).

LeerstoelenBioscience
Plantencelbiologie richt zich primair op processen incellenvan
hogere planten, met name op de rol van het celskelet in celorganisatieen-transport,functies diecruciaalzijnvoorceldeling,
celgroei en celwandvorming. Deze drie processen zijn landbouwkundig van groot belang, voor de ontwikkeling van planten, hunreactie op signalen uit deomgeving endevormingvan
de commercieel belangrijke celwand. Celdeling wordt bestudeerd aan modelcellen van de tabaksplant en wortelgroeipunten van intacte planten. Celgroei wordt bestudeerd aan de
plant-bacterie interactie die leidt tot symbiose endevoor duurzame landbouw belangrijke stikstofbinding. Celwandonderzoek
vindt plaats aan de modelplant Arabidopsis, waarbij deverkregen kennis overgebracht wordt naar agronomisch belangrijke
gewassen. Waar mogelijk wordt een systeem-biologische aanpak gehanteerd, waarin kwantitatieve celdata verwerkt worden
tot voorspellende wiskundige modellen, die toetsbaar zijn met
nieuwe experimenten.
Prof.dr. A.M.C. Emons
Arboretumlaan 4
6703 BDWageningen
0317 48 43 2 9 / 4 8 21 55
office.pcb@wur.nl
www.dpw.wau.nl/pcb/

Bioinformatica richtzichopdeanalysevangenomen,waarbijhet
hoofdthema ligt op data-integratie en data-mining, oftewel: hoe
makenwedegrote stroom biomoleculairedata vanmens,plant,
dier enschimmel toegankelijk om er zoveel mogelijk nuttige en
nieuwe gegevens uitte putten.
Prof.dr. J.A.M. Leunissen
Transitorium
Dreijenlaan 3
6703 HAWageningen
0317 48 20 36
office.mb@wur.nl
www.bioinformatics.nl

Erfelijkheidsleer doet onderzoek binnentweethema's:

Plantenfysiologiehoudt zich bezig met de vraag hoe de groei

• Experimentele evolutie. Hierbij gaat het om inzicht indegene-

en ontwikkeling van een plant wordt geregeld door interne en

tische basisvanevolutieprocessen enomdeevolutionairecon-

externe signalen, en hoe een plant zich kan aanpassen aan

sequenties vangenetische systemen. Hetonderzoek wordtuit-

veranderingen in het milieu. Plantenfysiologie verenigt een
sterk biomoleculaire aanpak met expliciete aandacht voor de

gevoerd met micro-organsimen enschimmels.

functie van de bestudeerde regelmechanismen voor de gehe-

• Botanische genetica. Genetische analysevancomplexeplanten-

le plant en zijn organen.

eigenschappen vnl. aanArabidopsis andThlaspi. Tevens cytologisch onderzoek aanchromosomen.

Prof.dr. L.H.W.vander Plas

Hetonderzoek vindttoepassinginonder meergenetische aspec-

Arboretumlaan 4

ten van ziekten en plagen, in biodiversiteitsonderzoek enop het

6703 BDWageningen

gebied vanvoedingswaarde vanplanten.

0317 48 21 47
office.pph@wur.nl

Prof.dr. R.F. Hoekstra

www.dpw.wau.nl/pf/

Arboretumlaan 4

"

1

I^

6703 BDWageningen
0317 48 21 50
office.genetics@wur.nl

Leerstoelen Biodiversiteit en Veredeling

www.dpw.wau.nl/genetics/

Plantenveredeling verricht onderzoek binnen drie verschillende

Moleculaire Biologiericht zich primair op moleculaire ontwikke-

thema's:

lingsbiologie van planten. Hierbij wordt de interactie van vlinder-

• veredeling voor (a)biotische stress,

bloemige planten enRhizobium-bacteriënbestudeerd. Dezesym-

• veredeling voor groei, ontwikkeling enkwaliteit, en

biose leidt tot de vorming van een nieuw orgaan, de stikstofbin-

• kwantitatieve aspecten van de plantenveredeling.

dende wortelknol. Verder wordt de rol vanchromatine-organisa-

Doel van het onderzoek is om via efficiënte methodieken

tie bij ontwikkelingsprocessen vanArabidopsis bestudeerd

te komen tot genetische verbetering van cultuurplanten.
Hierbij staat het creëren en benutten van genetische vari-

Prof.dr. T. Bisseling

atie door selectie in cultuurgewassen voorop. Planten-

Transitorium

veredeling vereist onderwijs en onderzoek aan cultuurplan-

Dreijenlaan 3

ten op uiteenlopende integratieniveaus: van moleculair en

6703 HAWageningen

cellulair tot individuele plant en agro-ecosysteem. Hierbij

0317 48 20 36

zijn naast algemene veredelingsprincipes en gewaskennis,

office.mb@wur.nl

genetica, bio-informatica, genomics, gewasfysiologische

www.dpw.wau.nl/molbi/

organisatie Wageningen Universiteit, Pïantenwetenschappen

en ontwikkelingsbiologische kennis van belang. Het onder-
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zoek van de leerstoel is ondergebracht bij de onderzoek-

het bestuderen van de relaties tussen cultuurplanten enhun

scholen EPS en PE&RC.

wilde verwanten, met nadruk op het geslacht Solanum, en
biosystematisch onderzoek naar soortvorming en evolutio-

Prof.dr. R.G.F. Visser

naire differentiatie van populaties bij cicaden.

Binnenhaven 5, 6709 PDWageningen
Correspondentie:

Prof.dr. M.S.M. Sosef

Postbus 386, 6700 AJWageningen

Generaal Foulkesweg 37

0317 48 28 36

6703 BLWageningen

office.pv@wur.nl

0317 48 31 60

www.dpw.wau.nl/pv/

office.biosysNhn@wur.nl
www.dpw.wageningen-ur.nl/biosys

Biosystematiek richt zichopde bestuderingvanbiodiversiteiten
evolutie bij planten en dieren. De activiteiten zijn onder meer
gericht op:

Leerstoelen Biointeracties en Gezondheid

• fundamenteel taxonomisch onderzoek aantropisch Afrikaanse planten en Europese insecten (d.m.v. monografische

Entomologie concentreert zich op multitrofe interacties in

bewerkingen van geselecteerde taxa, bewerkingen voor

natuurlijke en agro-ecosystemen en op het ontwikkelen van

geselecteerde regio's, het produceren van veldgidsen en

milieuveilige gewasbescherming. Hetfundamentele onderzoek

identificatiesleutels),

concentreert zich op de moleculaire en ecologische aspecten
van multitrofe interacties. Hettoegepaste onderzoek richt zich

• de ontwikkeling van biodiversiteit informatiesystemen door

voornamelijk op het vinden van duurzame en milieuveilige

middel van digitalisering van collectiegegevens,
• fylogenetische en fenetische patroonanalyse, gebruikmakend

oplossingen voor problemen die door insecten worden veroor-

van morfologische en moleculaire data, met nadruk op de

zaakt. Het betreft zowel onderzoek aan insecten in de gang-

invloed van reticulate evolutie,

bare en ecologische landbouw als in de medisch-veterinaire
sector en het onderzoek vindt plaats ingematige gebieden en

• biogeografie van Afrikaanse planten, met nadruk op de

detropen.

Pleistocene geschiedenis vanhetAfrikaanse regenbos ensnelle radiatie-patronen inzuidelijk Afrika,

organisatie Wageningen Universiteit, Plantenwetenschappen

58

ir;

Prof.dr. M. Dicke

Fytopathologie bestudeert ziekten die worden veroorzaakt
door schimmels en bacteriën met als doel het ontwikkelen van

Binnenhaven 7, 6709 PDWageningen
Correspondentie:

strategieën voor hun preventie en bestrijding. Onderwijs en

Postbus 8031,6700 EHWageningen

onderzoek strekken zich uit van molecuul tot populatie. Het

0317 48 29 89

brede onderwijsterrein omvat de interacties tussen ziektever-

office.ento@wur.nl

wekkers en hun waardplanten, waarbij naast interactie met
waardplanten ook deecologie vanpathogenen aandacht krijgt.

www.dpw.wau.nl/ento/index.htm

Het onderzoek is vooral gericht op de bestudering van ecologische, fysiologische, biochemische en moleculaire aspecten
Virologie richt zich op de bestudering van virussen van planten

van plant-pathogene schimmels en bacteriën en hun interac-

en geleedpotigen (o.a. insecten). Het onderzoek aan planten-

ties met waardplanten.

vimssen heeft enerzijds als doel het verwerven van kennis en
inzicht in de processen die bij de infectie, vermenigvuldiging en

Prof.dr.ir. P.J.G.M, de Wit

verspreiding van deze plantpathogenen een rol spelen enander-

Binnenhaven 5, 6709 PDWageningen

zijds het ontwikkelen van milieuvriendelijke en duurzame moge-

Correspondentie:

lijkhedentot virusbestrijding. Insectenvirussen worden metname

Postbus 8025, 6700 EEWageningen

bestudeerdvanwege huninzetbaarheid bijdebiologische bestrij-

0317 48 34 10

ding van plaaginsecten. Daarnaast wordt onderzoek verricht

office.fyto@wur.nl

naar virussen die een bedreiging vormen voor aquatische

www.dpw.wau.nl/fyto/

arthropoden (garnalen).Tenslotte wordenbovengenoemdevirussen geëxploiteerd als genvector ten behoeve van de productie
vanmedisch,industrieel oflandbouwkundig waardevolleeiwitten.

Leerstoelen Gewas- en keteninnovaties

Prof.dr. R.W. Goldbach

Gewas- en onkruidecologie en Gewasfysiologie richten zich op

Binnenhaven 11

het verdiepen van inzicht in het functioneren van gewassen en

6709 PDWageningen

onkruidvegetaties, door hetdoenvangewasfysiologisch,gewas-

0317 483090

ecologisch en onkruidecologisch onderzoek op verschillende

office.viro@wur.nl

integratieniveaus van orgaan tot teeltsysteem.

www.dpw.wau.nl/viro/

Simulatie en systeemanalyse worden gebruikt om kennis op de
deelgebieden te integreren en toepasbaar te maken, o.a. om
mogelijkheden te verkennenvoor een betere inrichtingvanagro-

Nemafologie richt zich op de interacties tussen nematoden en

ecosystemen, zowel ingematigde gebieden als in de tropen.In

(a)biotische omgevingsfactoren.Hetdoelisommethodenenstra-

het onderzoek wordt experimenteel onderzoek gekoppeld aan

tegieënte ontwikkelen voor eenduurzame plantparasitaire nema-

modelmatig onderzoek.

todencontrole met een minimale negatieve impact op hetmilieu.
Anderzijds zijn niet-plantparasitaire nematoden betrouwbare indicatorenvoor deconditievanhetmilieu,enmethodenwordenontwikkeld om die nematoden te gebruiken voor het volgen van

Dr.ir. W. van derWerf(a.i.)

zowel deverstoring als het herstelvan debodem.

& Prof.dr.ir. P.C. Struik

Prof.dr.ir. J. Bakker
Binnenhaven 5, 6709 PDWageningen
Correspondentie:

Haarweg 333, Wageningen

Postbus 8123, 6700 ESWageningen

Correspondentie: Postbus 430, 6700 AKWageningen

0317 48 21 97

0317 485315
office.cwe@wur.nl

office.nema@wur.nl

www.dpw.wau.nl/cwe/

www.dpw.wageningen-ur.nl/nema/

organisatie WagemngenUniversiteit, Plantenwetenschappen
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Tuinbouwproductieketens doet met name onderzoek aanpro-

pen. Hoofdthema's zijn:

ductie, bewaring en ketenbeheer van groenten, snijbloemen

• synthese en ontwerp van bedrijfssystemen,en

en potplanten en de relatie tussen productiesystemen (pre-

• analyse van componenten van bedrijfssystemen.

harvest) en productkwaliteit (post-harvest). Het onderzoek is
gebaseerd op een systeem-analytische benadering van het

Prof.dr.ir. A.H.C, van Bruggen

optimaliseren en behouden van productkwaliteit. Hiervoor

Marijkehuis

wordt samenwerking gezocht met vele andere disciplines

Marijkeweg 22

aan Wageningen Universiteit en met externe onderzoeksin-

6709 PGWageningen

stituten.

0317 47 82 01
office.biob@wur.nl
Prof.dr. 0. van Kooten

www.dpw.wau.nl/biob/

Marijkehuis
Marijkeweg 22
6709 PGWageningen

Leerstoel Wiskundige en Statistische
Methoden

0317 48 40 96
office.hpc@wur.nl
www.dpw.wau.nl/hpc/HTDOCS.nl/inhoud.htm

Wiskundige enStatistische Methodenwerkt ophetgebiedvande
toepassingsgerichte wiskunde enstatistiek met als belangrijkste
taakstelling het onderwijs in de wiskunde en de statistiek. Het
onderzoek richt zich op het ontwerpen en analyseren van wis-

Leerstoelen Agrosysteeminnovaties

kundige en statistische kwantitatieve modellen voor fysische en

PlantaardigeProductiesystemen richt zich op de analyse en

biologische processen. Belangrijke onderwerpen zijn: populatie-

optimalisatie vangewas- en landgebruiksystemen, inclusief de

biologie, kwantitatieve genetica (o.a. genotype, milieu-interactie,

interacties met dierlijke productiesystemen in zowel degema-

moleculaire merkers),wiskundige modellenindeentomologie en

tigde als tropische gebieden. Het accent van onze studies ligt

de fytopathologie, optimale proefopzet, ruimtelijke statistiek en

op zowel boerderij- als regionale schaal, waarbij gebruik

statistische ruimte-tijd modellen. Wiskundigeen Statistische

gemaakt wordt van bio-fysische kennis op het niveau van de

Methoden maakt deel uit van het experisecentrum Biometris.

individuele plant en gewas. Binnen al het onderzoek staat een
systeemanalytische benadering centraal.

Prof.dr.ir. J. Grasman
Bornsesteeg 47
6708 PDWageningen

Prof.dr. Ken Giller

0317 48 40 85

Haarweg 333, 6709 RZWageningen

office.mat@wur.nl

Correspondentie:
%

Postbus 430, 6700 AKWageningen
0317 48 21 41
office.pp@wur.nl
www.dpw.wau.nl/pp/

BiologischeBedrijfssystemen richt zich op het ontwikkelen en
overdragen van kennis om duurzame agrarische bedrijfssystemen te ontwerpen, analyseren en toetsen waarin maximaal
gebruik gemaakt wordt van natuurlijke ecologische processen.
Onder duurzame agrarische bedrijfssystemen worden zowel
gecertificeerde biologische als 'geïntegreerde' systemen begre-

organisatie Wageningen Universiteit, Piantenwetenschappen
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www.mat.wau.nl

Plant Research International B.V. iseen
onderzoeksinstituut voor strategisch en
toepassingsgericht onderzoek. Door de
combinatie van kennis enervaringin
genetica en reproductie, genomics,proteomics, metabolomics, bioinformatica,
gewasbescherming, gewasecologie en
agrosysteemkunde biedt Plant Research
International een uniek scala aan perspectieven voor overheid en bedrijfsleven. Plant Research International
bedient de gehele agroproductieketen
met producten uit dewetenschap,van
DNA-niveautot conceptenvoor productiesystemen. PlantResearch International
staat voor een bedrijfsmatige aanpak
en levert resultaten van een zeer hoge
kwaliteit. Plant Research International
publiceert inde beste wetenschappelijke
tijdschriften en beschikt over eenuitstekende infrastructuur.

Bioscience
Onderzoek naargenetische enfysiologische processen,gebruikmakend van state-of-the-art hulpmiddelen op het gebied van de
moleculaire biologie,fysica eninformatica, gericht op hetbestuderen van de regulatie, organisatie en moleculaire coördinatie
van metabole routes, ontwikkeling en reproductie van planten.
Kernbegrippen daarbij zijn:
• high-throughputanalysesvanDNA,RNA,eiwittenen metabolieten,
• bioactieve engezondheidbevorderende stoffen,
• de plant alsfabriek,
• stress-biologie,
• groei enontwikkeling vanplanten
• kwaliteit van planten,en
• genoomanalyse en bioinformatica.
Prof.dr. RJ. Brno
raoul.bino@wur.nl
Dr.'ïï. R.W. van den Bulk
ruud.vandenbulk@wur.nl

Biointeracties en Plantgezondheid
Analyse en gebruik van de plant/pathogeen-interacties, plantgezondheid, symbiotische en microbiologische interacties, ter
ondersteuning van geïntegreerde gewasbescherming, plantgezondheid envoedselveiligheid, met als kernbegrippen:
• toetsen voor detectie en identificatie vanplantpathogenen,
• identificatie engebruik biologisch actieve stoffen enmicroorganismen,
• genoomanalyse voor identificatie virulentiegenen vanplantpathogenen,en
• epidemiologische enpopulatiedynamische inputvoor
Beslissingsondersteunende Systemen

Dr. P.M. Boonekamp
piet.boonekamp@wur.nl

>F

Biodiversiteit en Veredeling

beheersing van ziekten, plagen enonkruidenen

Hetopsporen enkarakteriseren vanfunctionele genetische diver-

analyse van de risico's van milieuvreemde stoffen.

siteit en processen die deze diversiteit sturen. Het verder ontwikkelen van genetische basiskennis van gewassen en daaraan
gerelateerde biodiversiteit. Daarbij gaat hetom:

Dr.ir. A.J. Haverkort

• instrumenten om genetische variatie op te sporen,te kwantifi-

anton.haverkort@wur.nl

ceren en efficiënt inte zetten ten behoeve van biodiversiteitsen veredelingsonderzoek,
• moleculaire merkers en andere verbeterde identificatie- en
selectiemethoden,en
• prototypes van genetisch gemodificeerde gewassen met nieu-

Agrosysteemkunde

we eigenschappen,veredelingsmateriaal enrassen.

Ontwerp en ontwikkeling van maatschappelijk gewenste productiesystemen die ecologisch en economisch verantwoord zijn en

Dr.A.P.M, den Nijs

rekening houden met andere functies van het landelijk gebied.

ton.dennijs@wur.nl

Belangrijke aspecten daarbij zijn:
Dr.B. Vosman
>

• ontwerp en ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen in
Europa entropische gebieden,

ben.vosman@wur.nl

• duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
• duurzaam nutriënten-enwaterbeheer, en
• zorglandbouw

Gewas- en Productie-ecologie
Karakterisering en kwantificering van gewasgroei, opbrengst en
productvorming voor productiesystemen in beschermde enniet-

Dr.ir. J.J. Neeteson

beschermdeteelten. Denadruk ligt daarbijop:

jacques.neeteson@wur.nl

• systemen voor beslissingsondersteuning,

organisatie Plant Research International

63

Technologie met Impact

Biometris
Ontwikkeling, implementatie en toepassing van statistische en

• genetics

wiskundige methoden: van gen tot ecosysteem en van product

• genomics

tot productieketen. Daarbij ligt de nadruk op:

i biodiversiteit

• bioinformatica en statistische genetica,

- biotechnologie

• biostatistiek en onderzoekopzet, voor voedselveiligheid en

ontwikkelingsbiologie

kwaliteit,
• biomathematica voor ecologie, epidemiologie enmilieu,en

•biométrie en bioinformatica

• training en advies over het gebruik van statistische enwiskun-

• duurzame productiesystemen

dige methoden.

' nutriëntenkringlopen
i milieuvriendelijke gewasbescherming
interacties tussen planten en hunbelagers

Dr.P.A. Finke
peter.finke@wur.nl

Plant Research International
Droevendaalsesteeg 1
6708 PB Wageningen
Correspondentie:
Postbus 16
6700 AA Wageningen
T 0317 47 70 01
F 0317 41 80 94
info.plant@wur.nl
www.plant.wur.nl

organisatie Plant Research International
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Bornsesteeg 65
6708 PDWageningen
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Praktijkonderzoek Plant &Omgeving
B.V. (PPO)analyseert samen met
opdrachtgevers vragen over bedrijfsvoering enteelt, envertaalt deze in
toepassingsgericht onderzoek enontwikkeltrajecten. PPOis dé Nederlandse
kennisinstelling voor praktijkonderzoek
aan planten, paddestoelen enbijen.
PPOis gericht opvernieuwend onderzoek en staat daarbij middenin snel
veranderende sectoren: glastuinbouw,
akkerbouw, vollegrondsgroenten,
bomen, bijenhouderij,paddestoelen,
fruit, bloembollen engroene ruimte.
PPOricht zichop co-innovaties met
partners uit deverschillende landbouwsectoren, wetenschap, bedrijfsleven en
overheid.

Akkerbouw, Groene Ruimte en
Vollegrondsgroenten
Het onderzoek van PPO Akkerbouw, Groene ruimte en
Vollegrondsgroenten (AGV) richt zichoptoepasbare innovatiesin
de productieketen en toepasbare teelt- en bedrijfsconcepten.
Daarnaast wordt ingespeeld op verbetering van het economisch
rendement van individuele bedrijven en sectoren door kennisoverdracht en -implementatie van praktijkklare oplossingen.
Daarbij houden we rekening met maatschappelijke ontwikkelingenop het gebiedvanmilieu enduurzame productie.
Belangrijke aandachtsgebieden zijn gewasgezondheid en
onkruidbeheersing, bemesting, rentabiliteit en perspectief van
agrarische activiteiten, aanpassing van teelt en bedrijfsvoering
aanmilieutechnische enmaatschappelijke randvoorwaarden,ontwikkelingenpraktijktoepassing vangeïntegreerde enbiologische
productiesystemen en biodiversiteit.
Ir.ing. A.T.J. van Scheppingen
ton.vanscheppingen@wur.nl
Edelhertweg 1,8219 PHLelystad
Correspondentie:
Postbus 430, 8200 AKLelystad
0320 29 11 11
^ • v

infoagv.ppo@wur.nl

Bollen & Bomen
PPOBollen doet onderzoek voor bollenkwekers en broeiers,
exporteurs, toeleverende en intermediaire bedrijven,fabrikanten
van gewasbeschermingsmiddelen, nationale en regionale overheden. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij beheersstrategieën voor ziekten en plagen, deugdelijkheidsonderzoek van
chemische en biologische bestrijdingsmiddelen, efficiënte
bemestingsmethoden, ontwikkelen van teeltsystemen, verbeterenvan productkwaliteit enketenvraagstukken.
Dr.ir. J.E.van den Ende
ernst.vandenende@wur.nl
s

Prof.vanSlogterenweg 2, 2161 DW Lisse
Correspondentie:
Postbus 85, 2160 ABLisse
0252 46 21 21

infobollen.ppo@wur.nl

organisatie Praktijkonderzoek Plan

PPO Bomen richt zichop houtige gewassen,vaste planten,water-

voor het bedrijfsleven (individueel encollectief) enoverheden en

plantenenzomerbloemen,enontwikkelt pasklareoplossingenvoor

onderscheidt zich door een veelzijdige aanpak van vragen en

desector,vaakinsamenwerkingmetregionaleoverheden,beheer-

problemen op de gebieden van gewasbescherming, onkruidbe-

dersvanstedelijk groen,handelaren entoeleveranciers. Duurzame

heersing, bemesting, productkwaliteit, teeltklimaat, duurzame

teeltmethoden,hetinspelenoptoekomstige eisenenhetontwikke-

productie, procesautomatisering, bedrijfssystemen, bewaring,

lenvanvernieuwingen inhetsortiment staanhierbijcentraal.

arbeid, ondernemerschap enbedrijfsvoering, sectorontwikkeling
enagrarisch natuurbeheer.

Dr.ir. J.E.van den Ende
ernst.vandenende@wur.nl

Dr.D. Kuiper

Prof.vanSlogterenweg 2, 2161 DWLisse

daan.kuiper@wur.nl

Correspondentie:

Kruisbroekweg 5, 2671 KTNaaldwijk

Postbus 85, 2160 ABLisse

Correspondentie:

025246 2121

Postbus 8, 2670 AANaaldwijk

infobomen.ppo@wur.nl

0174 63 67 00
nfoglastuinbouw.ppo@wur.nl

Glastuinbouw
PPOGlastuinbouw werkt aan de ontwikkeling van de glastuin-

Paddestoelen

bouw door praktijkgericht onderzoek en als innovatiepartner

PPO Paddestoelen zet zich met onderzoek enadvisering invoor

binnen een maatschappelijke context waarin onder andere duur-

een concurrerende, duurzame paddestoelenteelt, met aandacht

zaamheid en voedselveiligheid belangrijke thema's zijn. De ken-

voor de productieketen als geheel: onderlinge afstemming tus-

nisontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van toepasbare

sen de afzonderlijke schakels, inspelen op wensen van de con-

innovaties in de productieketen zoals nieuwe teelt- en bedrijfs-

sument, certificering en voedselveiligheid. Daarnaast richt PPO

concepten. PPO Glastuinbouw speelt in op verbetering van het

Paddestoelen zich op teeltmogelijkheden van bijzondere padde-

economisch rendementvanindividuele bedrijven en/of desector

stoelen enop de rol van schimmels enpaddestoelen bij natuur-

door kennisoverdracht en implementatie vanoplossingen.

ontwikkeling enopenbaar groen. PPOPaddestoelen heeft exper-

PPO Glastuinbouw verricht onderzoek en biedt oplossingen aan

tise op het gebied van teeltsturing, bedrijfseconomie, onderne-

merschap en paddestoelen met specifieke inhoudsstoffen en

Fruit

mycorrhizaschimmels en paddestoelen in de natuur.

PPO Fruitwilbijdragen aaneengezonde enrendabele fruitsector
inbinnen-enbuitenland. Het onderzoek richt zichoptoepasbare
innovaties in de productieketen entoepasbare teelt- enbedrijfs-

Dr. E.N. van Loo
k robert.vanloo@wur.nl

concepten.Onderzoeksvragen worden vanuit een ketenperspec-

\

tief benaderd en het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de

Peelheideweg 1,5966 PJAmerica

kaders van maatschappelijke ontwikkelingen rond vraaggestuur-

1 Correspondentie:
W
f

defruitketens, voedselveiligheid, milieu enduurzame productie.

Postbus 6042, 5960 AAHorst

Door nieuwe kennis te ontwikkelen en deze kennis over te dra-

077 46 47 575

gen en te implementeren in de vorm van praktijkklare oplossin-

infopaddestoelen.ppo@wur.nl

gen bij bedrijven draagt PPOFruit bij aan het economische rendement van individuele bedrijven in defruitsector. Debelangrijk-

Bijen

ste kennisgebieden van PPO Fruit zijn gewasgezondheid, duur-

PPO Bijenricht zich op het veiligstellen en garanderen van vol-

zame bedrijfs- enteeltsystemen, productkwaliteit inde keten en

doende aanbod van bestuivende insecten enop verbeteringvan

economie.

de bestuiving in de land- en tuinbouw. Onderzoek en advisering
voor een duurzame bijenhouderijsector krijgt dan ook veel aan-

Dr.ir.PJ.van Erp

dacht. PPO Bijen onderzoekt niet alleen insectenbestuiving van

peter.vanerp@wur.nl

planten en gewassen maar werkt ook aan innovaties in de teelt

Adres: Lingewal 1,6668 LARandwijk

inruime zinvanbestuivende insecten (honingbijen,solitairebijen,

Correspondentie:

hommels, andere bestuivende insecten).

Postbus 200, 6670 AEZetten

PPOBijenis het(GLP)kwaliteitslaboratorium voor ecotoxicologisch

0488 47 37 00

onderzoek aan bestuivende insecten (honingbijen en hommels) in

infofruit.ppo@wur.nl

Nederland en is in Europa toonaangevend voor ecotoxicologische
toetsenaanbestuivendeinsectentenbehoevevandeglastuinbouw.
PPO Bijen werkt aan innovaties op het gebied van gewasbePraktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)

scherming,waardoor bestuivende insecten een nog belangrijker

Droevendaalsesteeg 1

rol zullen gaan spelen inde groene productiesector.

6708 PB Wageningen
Dr.T. Blacquière
tjeerd.blacquiere@wur.nl

Correspondentie:

Ambrosiusweg 1,5081 NVHilvarenbeek

Postbus 16

( j 013 58 33 340; infobijen.ppo@wur.nl
W

6700 AA Wageningen
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