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BOUWSTENEN VOOR
WEERBARE BANAAN GEVONDEN
Bijna 250 verschillende bananenvariëteiten testte promovendus Fernando GarciaBastidas op resistentie tegen Tropical
Race 4 (TR4), een gevreesde variant van
de Panamaziekte. Hij vond resistentie
genen waarmee nu een weerbare banaan
kan worden ontwikkeld.
De teelt van Cavendish-bananen is een van
de grootste monoculturen ter wereld. De genetisch identieke planten zijn resistent tegen TR1 van de Fusariumschimmel, de veroorzaker van de Panamaziekte, maar een
nieuwe variant wint terrein: TR4. Deze bodemschimmel heeft bananenplantages aangetast in vrijwel alle landen in Zuidoost-Azië
en is ook al waargenomen in landen als Jordanië, India en Mozambique. Er zijn nog
geen chemische en biologische middelen
gevonden om de schimmel te doden. Als
TR4 de grote bananenplantages in LatijnsAmerika zou infecteren, komt de globale
bananenteelt in gevaar.

Garcia verzamelde 245 bananenvariëteiten uit verschillende landen, verbouwde ze
in een kas in Wageningen en infecteerde ze
met TR4. Hij vond verschillende planten die
niet ziek werden en isoleerde de resistentiegenen, zowel in Cavendish- als wilde bananensoorten. Deze wilde soorten produceren
geen geschikte bananen, omdat de vruchten
vol zaden zitten, maar kunnen wel worden
gebruikt in een veredelingsprogramma.
Garcia werkte samen met Australische
onderzoekers die een transgene banaan met
resistentie tegen TR4 ontwikkelden. ‘Deze
banaan komt vermoedelijk nooit op de
markt vanwege de gmo-wetgeving, maar het
onderzoek toonde aan dat we resistente bananen kunnen telen’, zegt Garcia.
Hij is een traditionele veredelaar en moet
dus kruising en selectie gebruiken om een
resistente plant te maken. Dat is een stuk
complexer. Consumptiebananen zijn triploïde, wat betekent dat ze geen zaden produceren en steriel zijn, terwijl de diploïde wil-

de bananensoorten wel zaden hebben en zich
seksueel kunnen voortplanten. Het kost 5 tot
12 jaar om een gen uit een wilde in een eetbare banaan te krijgen, zegt Garcia.
Na zijn promotie op 19 maart in Wageningen is Garcia aan dit proces begonnen bij veredelingsbedrijf Keygene.
AS

HANDEL IN ZIEKE KIP HOUDT VOGELGRIEP IN STAND

Indrawan onderzocht in West-Java waarom
Indonesië de hoogpathogene vogelgriep
H5N1 maar niet weet uit te bannen. Hij ontdekte dat Indonesië vier productieketens
heeft voor kippenvlees, met verschillende
marktleiders die de productie coördineren.
Twee moderne ketens leveren 20 procent van
het kippenvlees, vooral in de vorm van bevroren kippen. Twee traditionele ketens leveren
levende kippen aan markten. Die zijn goed
voor 80 procent van het kippenvlees.
In de grootste traditionele keten treffen
kippenboeren, handelaren, slagers en consumenten elkaar op een markt zonder veiligheidsvoorschriften of controle. ‘Alleen de
prijs is belangrijk op deze markt voor vers
vlees’, zegt Indrawan. In deze productieketen
worden ook zieke kippen verhandeld, ontRESOURCE — 4 april 2019

dekte hij. ‘Als pluimveehouders klinische verschijnselen van vogelgriep waarnemen bij
hun kippen, dan verkopen ze de kippen op
deze markt.’
Voor veel boeren loont het niet om te
investeren in medicijnen en vaccins tegen vogelgriep, legt Indrawan uit.
Pluimveehouders uit alle vier de productieketens, dus ook de moderne, gebruiken de traditionele markten als manier om van zieke dieren af te komen.
Indrawan stelde vast dat handelaren
de regie voeren over deze ‘ziekekippenketen’. Zij voorzien de boeren en slagers van leningen en controleren de
business door de kippen te dirigeren
naar de markten met de hoogste marges.
De Indonesische overheid moet deze vleeshandelaren betrekken bij haar
beleid om vogelgriep uit te bannen, adviseert de promovendus. ‘Je kunt ze erkennen als bankiers van de pluimveesector en daarna afspreken dat ze stoppen met de handel in zieke kippen.’

Cruciaal, zegt Indrawan, is dat de regering de
marktpartijen prikkelt om niet langer zieke
dieren te verhandelen. AS
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Waarom heerst er voortdurend vogelgriep in
de pluimveepopulatie in Indonesië? Omdat
er een afzetketen voor zieke kippen is, ontdekte promovendus Dikky Indrawan. Hij promoveerde op 13 maart bij Henk Hogeveen,
persoonlijk hoogleraar Bedrijfseconomie.

 Indonesische pluimveehouders gebruiken traditionele
kippenmarkten om van zieke dieren af te komen.

