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VEREDELING MOET CICHOREI
NOG GEZONDER MAKEN
Met nieuwe veredelingstechnieken wil
een groep Europese onderzoekers
gezonde voedingsvezels en medicinale
stoﬀen uit cichorei winnen. WUR leidt
het onderzoekconsortium, dat 7,3 miljoen euro van de Europese Unie ontvangt.
Cichorium is een plantje met mooie
blauwe bloemen, maar het interessante
deel zit onder de grond. Uit de wortel
wordt de voedingsvezel inuline gewonnen. Inuline wordt veel verwerkt in
brood, zuivel en repen, omdat het de vertering van voedsel positief beïnvloedt.
Door jarenlang onderzoek weten
plantenwetenschappers inmiddels vrij
goed hoe ze cichorei moeten kweken en
welke inhoudsstoffen de wortel bevat.
Maar ze kunnen de productie van die gezonde stoffen lastig opvoeren, omdat
het plantje lastig te veredelen is via tradiotionele kruising en selectie.
Inmiddels hebben zich echter nieuwe veredelingstechnieken aangediend,
zoals Crispr-Cas, waarmee de cichorei
een nog waardevoller gewas kan worden, denkt de EU. Ze kende 7,3 miljoen
euro toe aan een internationaal consortium van universiteiten, instituten en
bedrijven dat geleid zal worden door
WUR. Daarbij richten de onderzoekers
zich op goede voedingsvezels en medisch actieve inhoudsstoffen uit cichorei. Het onderzoeksprogramma werd op

dinsdag 6 februari in Brussel gepresenteerd.
Het programma wil cichoreitypes
ontwikkelen die, naast betere voedingsvezels, ook andere inhoudsstoffen maken die de gezondheid kunnen bevorderen, zegt onderzoeksleider Dirk Bosch
van Wageningen Plant Research. Daarbij moet je volgens hem denken aan
nieuwe soorten antibiotica en medicijnen tegen kanker. Bepaalde stoffen in
cichorei kunnen de groei van bacteriën,
schimmels en tumoren remmen.
De onderzoekers willen gericht mutaties aanbrengen in cichorei door bepaalde genen aan en uit te zetten met de
nieuwe veredelingstechnieken. Omdat
deze technieken omstreden zijn, willen
ze de maatschappij nauw bij hun onderzoek betrekken. Maar ze zoeken ook
naar nieuwe kennis om de traditionele
kruisingsveredeling te vergemakkelijken en de ‘gewas-architectuur’ van cichorei te verbeteren.
Het onderzoekprogramma, genaamd
CHIC, wordt geﬁnancierd uit het Horizon 2020 programma van de EU. Naast
WUR nemen er zeventien verschillende
partners uit twaalf verschillende landen
deel, waaronder Franse, Duitse, Italiaanse, Finse, Servische en Poolse onderzoekers. Ook het Wageningse veredelingsbedrijf Keygene en de Nederlandse inulineproducent Sensus BV nemen deel aan
het onderzoeksprogramma.
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‘Plastic volledig
recyclen niet
zo makkelijk’
Elf grote multinationals, waaronderr Coca-Cola en
Unilever, beloofden vorige week dat ze voor 2025 al
hun plastic verpakkingen recyclebaar gaan maken. Dat
sluit aan bij de eis van de EU dat in 2030 alle verpakkingsmateriaal recyclebaar moet zijn. ‘Een goed initiatief, maar om die deadline te halen moeten nog veel
problemen worden opgelost’, zegt Ulphard Thoden van
Velzen van Wageningen Food & Biobased Research.
Waarom is zo’n overstap belangrijk?
‘Iets meer dan de helft van de verpakkingen is goed
recyclebaar, denk bijvoorbeeld aan petﬂessen. Recyclingbedrijven kunnen daar goede hoogwaardige
nieuwe verpakkingen van maken. Maar recyclebare
verpakkingen raken vermengd met niet-recyclebaar
plastic. Het recyclen van deze plasticmix is duur, omdat die eerst weer gesorteerd moet worden. Daarnaast
zijn de producten die ervan gemaakt worden minder
goed. Ze zijn bijvoorbeeld broos of troebel, hebben
een ongewenste geur of bevatten onveilige stofjes die
in de levensmiddelen terecht kunnen komen. Als we
volledig zouden overgaan op recyclebare verpakkingen, zou het recyclesysteem enorm verbeteren.’
Aan welke eisen moet recyclebaar plastic voldoen?
‘Er is geen breed geaccepteerde deﬁnitie van recyclebaar. Onze oostenburen hebben een programma
waarbij verpakkingen op 641 punten beoordeeld worden om te bepalen in welke mate ze recyclebaar zijn.
Dit is mooi, maar te ingewikkeld voor een groot deel
van de verpakkingsindustrie. De EU zal wel met zo’n
deﬁnitie moeten komen.’
Is een volledige overstap haalbaar?
‘Voor de multinationals is het makkelijker. Die weten
precies welke kunststoffen er in hun verpakkingen
worden gestopt. Maar kleinere bedrijven, die de meesten verpakkingen op de markt zetten, weten vaak niet
wat er in hun verpakkingen zit. Daarnaast zijn er op
dit moment geen goede recycleerbare alternatieven
voor laminaatfolieverpakkingen die onder andere
worden gebruikt voor vleeswaar, kattenvoer, chips,
voorgebakken stokbrood en droge soep. Hetzelfde
geldt voor doordrukstrips voor medicijnen. En dan is
2030 heel dichtbij. Momenteel wordt heel beperkt onderzoek gedaan naar alternatieven en dat zal enorm
moeten worden opgeschaald, anders gaan we die
deadline niet halen.’ TL
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