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SCHIMMEL VERBETERT PRODUCTIE BIOPLASTIC

Biologisch afbreekbare plastics worden gemaakt van organische zuren, zoals melkzuur.
Het nadeel van de huidige productietechniek is
dat de bacteriën die hiervoor worden ingezet,
slecht groeien in een zuur milieu. Hierdoor is
het proces kostbaar en ontstaan er bijproducten, zoals gips. De onderzoekers ontwikkelden
een genetisch gemodificeerde schimmel die
wel tegen zuur kan en daardoor biomassa efficiënt en zonder bijproducten kan omzetten
naar melkzuur.
Omdat onbekend is welke genen zijn betrokken bij zuurbestendigheid, gingen de onderzoekers op zoek naar een micro-organisme
dat van nature goed groeit in een zuur milieu.
De schimmel Monascus ruber kwam als winnaar uit de bus. Deze kan van nature geen
melkzuur maken, maar door de schimmel genetisch te modificeren, wisten de wetenschappers dit op te lossen. Vervolgens bleek echter
dat de schimmels liever het melkzuur consumeerden dan de suiker waar ze eigenlijk op
moeten groeien. ‘Door de schimmels onder bepaalde omstandigheden te kweken en daarbij
telkens de varianten te selecteren die het best
op suiker groeiden, zijn we erin geslaagd om ze
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Onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research hebben samen met oliemaatschappij Total een genetisch gemodificeerde
schimmel ontwikkeld waarmee bioplastics
efficiënter kunnen worden geproduceerd.

De schimmel Monascus ruber wordt getest in het laboratorium van Wageningen Food & Biobased Research.

als het ware te “trainen” om wel suiker te gebruiken’, vertelt projectleider Ruud Weusthuis.
Gerrit Eggink, accountmanager van het project, noemt de resultaten veelbelovend. ‘De
melkzuurproductie van deze schimmels is wel
twee maal hoger dan wat we tot nu toe zagen bij
andere micro-organismen die bij een hoge zuurgraad groeien.’ Bijkomend voordeel is dat de
schimmel veilig is: andere stammen van deze
soort worden ook toegepast bij de productie van

rode rijst. Daardoor ligt de weg naar verdere ontwikkeling open. Binnenkort start een pilot met
de schimmels bij Total in de Verenigde Staten.
Weusthuis is trots op het verloop van het
project en de goede samenwerking tussen Wageningen Food & Biobased Research en de universitaire groepen Bioprocestechnologie, Microbiologie en Systeem & synthetische biologie. ‘Het is volgens mij een mooi voorbeeld van
One Wageningen.’ TL

HOE OVERLEEFT EEN PLANT EXTREME DROOGTE?

Xerophyta viscosa heeft twee gezichten. Bij
droogte is ze een verzameling dode bladeren,
als het regent ontstaat een uitbundig bloeiende
groene plant met lila bloemetjes. De Wageningse plantenfysiologen Maria-Cecília Costa en
Mariana Artur bestudeerden de expressiepatronen van de genen, om te achterhalen welke genen door de plant worden aan- en uitgezet tijdens uitdroging. Tot hun verbazing vonden ze
daarbij geen extra activiteit van genen die betrokken zijn bij verwelking en veroudering van
de plant. Wel vonden ze extra activiteit van genen die betrokken zijn bij de rijping van zaden,
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De Afrikaanse plant Xerophyta viscosa kan na
extreme uitdroging weer helemaal herstellen.
Wageningse plantenfysiologen brachten
samen met collega’s uit Zuid-Afrika, de VS en
Australië het DNA van de plant in kaart, in de
hoop haar geheim te vinden. Het onderzoek is
gepubliceerd in Nature Plants.

Xerophyta viscosa kan na volledige uitdroging weer helemaal opleven.

een proces waarbij de zaden klaargemaakt worden om tientallen jaren droogte te kunnen
overleven.
‘Dit proces van volledig uitdrogen is wat anders dan droogtetolerantie’, licht onderzoeksbegeleider Henk Hilhorst toe. ‘Daarbij vermindert de plant het waterverlies, maar na lange
tijd zonder water gaat zo’n plant toch dood. De
Xerophyta viscosa heeft een mechanisme dat

voorkomt dat er schade optreedt bij droogte.
Dat mechanisme zoeken we.’
De onderzoekers willen de bijzondere eigenschap op termijn inbouwen in voedselgewassen. Vooral de regenafhankelijke Afrikaanse
landbouw heeft baat bij droogteresistente
voedselgewassen, zegt Hilhorst, verwijzend
naar de huidige droogte en hongersnood in
AS
Oost-Afrika.

