ONDERWIJS

‘Eén gen veranderen maakt gewas nog niet resistent’
Een beter begrip van de genetica van gewassen maakt het
mogelijk om te veredelen op resistentie. Het veranderen van één
gen is echter onvoldoende om resistentie in te bouwen. Dat is
een van de conclusies die 4 oktober werden gepresenteerd tijdens de studiedag fysiologie en veredeling van bolgewassen in
Wageningen.
Tekst: René Bouwmeester
Fotografie: René Faas

W

at gebeurt er nu echt in een bloembol bij de bloei en groei? Welke factoren zorgen ervoor dat een tulp
moeizaam en een lelie gemakkelijk vermeerdert? En kunnen we achterhalen welke genen
een gewas resistent maakt? Dit soort vragen
vormde de basis van het fundamenteel onderzoek dat centraal stond op de studiedag van de
Bollenacademie.
Oorspronkelijk was de studiedag bedoeld voor
docenten van het groene onderwijs in het mbo
en hbo. Onder hbo-studenten bestond echter ook belangstelling voor deze bijeenkomst.
Daardoor zaten er op 4 oktober bijna vijftig
mensen, inclusief twintig hbo-studenten, in de
collegebanken van Wageningen University &

Research. Zij kregen presentaties voorgeschoteld van Richard Immink, hoogleraar fysiologie van bolgewassen in Wageningen, en Paul
Arens, onderzoeker siergewassen veredeling
en genetische diversiteit in Wageningen. André
Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie,
was in zijn nopjes met de opkomst.
Bloembollenprofessor Immink presenteerde
de resultaten van het onderzoek naar de moleculaire mechanismen die de bloei en groei
reguleren van bolgewassen. Begrip van deze
processen moet de sector in staat stellen om
deze biologische processen naar wens te sturen en om planten optimaal aan te passen aan
het veranderende klimaat.
Immink en zijn assistenten hebben op moleculair niveau gekeken wat er in een bol gebeurd
voordat een plant in bloei gaat. Daarbij is specifiek naar tulp gekeken, maar er is ook onderzoek gedaan naar zandraket, tomaat, lelie en
bloemkool.

INTERNE SIGNALEN

Paul Arens:

‘Resistentieonderzoek vaak
aan het eind van de pijplijn’
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De essentie van bloei is voortplanting. Het doel
van een plant is om te overleven en te zorgen
voor nakomelingen. Het is voor een plant van
groot belang om op het juiste tijdstip in bloei te
raken. Als het te vroeg gebeurt, zijn er bijvoorbeeld geen insecten die voor bevruchting kunnen zorgen.
Een combinatie van signalen is bepalend voor
het activeren van de bloei van een gewas: temperatuur, neerslag, licht en daglengte. Omdat
een bol onder de grond zit, is bij tulp met name
de temperatuur van belang. Daarnaast zijn er
vele interne signalen die een rol spelen, zoals
hormoonconcentraties, de leeftijd van de bol
en beschikbaarheid van suikers en andere voedingsstoffen. Al die signalen worden geïntegreerd in een simpel enkelvoudig signaal: bloei
of groei.
Op basis van een analyse van de genen van de
tulp is vastgesteld welke genen betrokken zijn
bij de bloei. Het blijkt dat er zowel genen zijn
die bloei aanjagen, als genen die bloei onder-

drukken. Warmte in het late voorjaar geeft tulpen de aanzet om in bloei te komen. Uit het
onderzoek blijkt echter dat een maand voordat
de uiterlijke veranderingen optreden, in de bol
op moleculair niveau het bloeiproces al is geactiveerd. Tegelijkertijd geven andere genen het
signaal tot winterrust, waarbij de groei van de
bol verder stil ligt. Vroegheid van tulpen wordt
niet bepaald door het moment dat de bloei
wordt ingezet, maar door de lengte van de winterrustperiode.
Het onderzoek met diverse rassen toont aan
dat er geen koppeling is tussen de aansturing
van het mechanisme om een bloemknop aan
te maken en de impuls om in bloei te gaan. Een
soort als ‘Strong Gold’ is bijvoorbeeld vroeg
met de knopontwikkeling, maar een late bloeier.
Verder blijkt dat de genen die de bloemknop
aansturen juist wel actief zijn rond de tijd van
planten, terwijl altijd werd gedacht dat de bol
dan in rust is. Dat is een interessante constatering die meer onderzoek vraagt, meent
Immink. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan extra
behandelingen in de laatste periode van bewaring zodat de bollen zich direct na het planten
beter ontwikkelen.

belangrijkste ziekten in de tulpenteelt - fusarium, botrytis en Tulip Breaking Virus (TBV) - te
combineren. Het idee is om deze eigenschappen in te kruisen vanuit tulpenrassen die resistent zijn.

GENETISCHE MERKERS

Richard Immink:

‘Onderzoek naar mechanisme
achter groei en bloei’

Resistentie tegen TBV komt niet voor in de
familie van de veredelde tulpen, T. gesneriana,
en moet worden ingekruis door soortkruising
met bijvoorbeeld T. fosteriana. Daarom zijn
een aantal hybriden ontwikkeld en getest in
virustoetsen en daarmee is begonnen aan een
terugkruisingsprogramma met geselecteerde T.
gesneriana cultivars.
Ook bij deze studie is genetisch materiaal van
de tulp onderzocht met behulp van zogeheten
genetische merkers. Een genetische merker is
een deel van een DNA-sequentie. Het is echter niet zo eenvoudig dat het aanpassen van
één gen voldoende is om een plant resistent te

maken. Het blijkt dat de weerstand tegen ziekteverwekkers vaak van meerdere genen afhankelijk is. Tevens is naar voren gekomen dat
sommige genen de plant juist vatbaar maken
voor die ziekteverwerkers. Resistentie op basis
van genetisch materiaal is een optelsom van
een totaalpakket.
Arens heeft de sleutel voor resistentie nog niet
gevonden. Hij denkt wel dat de sector er meer
belang aan mag hechten. “Resistentieonderzoek in de sierteelt zit vaak aan het eind van de
pijplijn. Veredeling is vaak gericht op schoonheid en verwerkbaarheid. Tot slot wordt dan
gekeken naar resistentie. Het kan zijn dat er
dan een product gereed is, dat heel gevoelig
voor ziektes is. Als het product dan al op de
markt is, dan zit een aantal telers flink te balen.
Er is dus noodzaak voor een focus op resistentie. Bedenk ook dat als bij veredeling alleen
gekeken wordt naar een mooie bloem, de kans
heel klein is dat er een resistent ras ontstaat.”

VERMEERDERING
Een tweede recent onderzoek dat Immink kon
presenteren had betrekking op vermeerdering van tulp en lelie. Bij tulp is gekeken naar
de vegetatieve vermeerdering, oftewel het aanmaken van dochterbolletjes. Tulpen maken
deze bolletjes aan, maar slechts enkele groeien per seizoen uit tot een volwaardig broeibare
bol. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een
groeiremmend gen. Hoe deze groeionderdrukkende genen worden geactiveerd en wanneer
dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat suikers en het planthormoon Cytokinine de activiteit van het remmende gen kunnen
onderdrukken.
Lelie heeft de eigenschap dat de bol makkelijker is te vermeerderen. Dit gewas kan zeer
efficiënt nieuwe groeipunten vormen op
wondvlakken van de schubben. De buitenste
huidlaag, de epidermis, van de schubben speelt
daarbij een belangrijke rol, maar de cellen die
aanzetten tot uitgroei zitten binnen in de bolschub. Het is nog niet exact duidelijk wat die
cellen aanzet tot de vorming van nieuwe groeipuntjes. Mogelijk zijn dit signaalstoffen zoals
lange vetzuurketens of specifieke hormenen.
Onderzoeker Paul Arens presenteerde de resultaten van een studie die in samenwerking
met Ecotulips bv is uitgevoerd. Het doel van
deze studie was om resistenties tegen de drie

Docenten, studenten en overige vakspecialisten in de collegebanken
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