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SUPERAARDAPPEL OP KOMST
De groeiende wereldpopulatie
vormt een bedreiging voor de
voedselzekerheid. Minder dierlijke en meer plantaardige eiwitconsumptie kan een oplossing
bieden in de toekomst. Ook het
verhogen van het eiwitgehalte in
gewassen zoals aardappelen
behoort tot de mogelijkheden,
ontdekte promovendus Michiel
Klaassen.
Bij het Laboratorium voor Plantenveredeling onderzocht Klaassen of
het eiwitgehalte in aardappels beïnvloed wordt door biologische mechanismen en

of dit erfelijk is. Een uitgebreide
genoomanalyse van aardappelvarianten onthulde dat het gen
StNPF1.11 samenhangt met het eiwitgehalte in aardappelen. Het
gen codeert voor een nitraattransporter. ‘Zo’n transporter neemt nitraat op uit de bodem en transporteert het door de plant’, legt Klaassen uit. Aangezien nitraat een belangrijke bouwsteen is voor eiwitten, was dit gen een veelbelovende
kandidaat voor de studie.
ERFELIJK
Vervolgens activeerde Klaassen het
geselecteerde gen in de hele
aardappelplant, zodat de plant meer

nitraattransporter produceerde.
Dat verhoogde het eiwitgehalte van
de aardappelknol tot 100 procent.
‘Deze toename zagen we vooral in
jonge aardappelen’, zegt Klaassen.
Hoewel de focus uiteindelijk op
volgroeide aardappelen ligt, biedt
de uitkomst van het onderzoek wel
nieuwe inzichten. ‘Eiwitgehalte is
een complexe eigenschap, maar
we hebben nu bewezen dat die eigenschap deels erfelijk is’, zegt
Klaassen. Hij vermoedt dat het eiwitniveau in volgroeide aardappelen ook op genetisch niveau gereguleerd wordt. En dat is belangrijk,
want dat betekent dat veredelingsbedrijven deze eigenschap kunnen
optimaliseren.

‘We hebben bewezen dat
eiwitgehalte deels erfelijk is’

Aardappelplanten met extra nitraattransporters bleken niet alleen
meer eiwit te bevatten, maar de
planten waren ook groter. En ze bevatten meer bladgroen in hun bladeren. Niet geheel verrassend, volgens Klaassen. ‘Stikstof in de vorm
van nitraat is belangrijk voor de vorming van bladgroen. Door de toevoeging van nitraattransporters
neemt de plant waarschijnlijk meer
nitraat op en is er meer stikstof beschikbaar voor de vorming van
bladgroenkorrels.’
In zijn onderzoek activeerde Klaassen het StNPF1.11 gen in alle delen
van de plant. Dat leidt tot een onnatuurlijke situatie, met mogelijke
bijwerkingen. Daarom adviseert
Klaassen om in vervolgonderzoek
de nitraattransporter alleen in gerichte onderdelen te activeren, bijvoorbeeld alleen in de aardappelknol. NvtWH

‘SPRINKHANENPLAAG IS LOGISTIEKE NACHTMERRIE’

HOE ONTSTAAT EEN PLAAG?
‘Woestijnsprinkhanen leven normaal gesproken solitair. Als er door gunstige weersomstandigheden meer is om te eten, vermenigvuldigen de sprinkhanen zich sneller. Als vervolgens een droge periode volgt, dan worden
de gebieden die nog groen zijn steeds kleiner
en daar concentreren zich dan de sprinkhanen. Een andere reden waardoor sprinkhanen dicht op elkaar komen te zitten is als ze
een barrière tegenkomen zoals een bergketen
of de Rode Zee. Eenmaal op elkaar gepakt
worden sprinkhanen gregair. Dat betekent
dat ze hun kluizenaarsbestaan opgeven en
gaan zwermen.’
WAT IS DE IMPACT VAN ZO’N ZWERM?
‘Een sprinkhaan eet per dag zijn eigen ge-

RESOURCE — 13 februari 2020

HOE KUN JE DEZE PLAAG BESTRIJDEN?
‘Lastig. Pesticiden zijn het enige middel. Om
een plaag succesvol te bestrijden moet je 90
tot 95 procent van de populatie doden. Dat
lukt niet met een paar sproeivliegtuigen. Bovendien hebben veel van deze landen ook niet
de capaciteit en de kennis in huis. Het is een
logistieke nachtmerrie. Het beste scenario is
dat de weersomstandigheden veranderen en
dat het bijvoorbeeld kouder wordt.’

wicht, circa 2 gram, aan planten. Een ton
sprinkhanen, slechts een klein deel van een
zwerm, kan in een dag het voedsel van 2500
mensen verorberen. Een zwerm kan wel duizend vierkante kilometer groot zijn en dagelijks zo’n 100 tot 150 kilometer afleggen.
Overal waar ze neerstrijken leggen ze ook
weer eieren, zo’n 200 per vrouwtje. Zo vertienvoudigt de populatie iedere paar maanden.’
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Een sprinkhanenplaag van Bijbelse proporties trekt over Afrika. Resource sprak
Arnold van Huis van het Laboratorium voor
Entomologie. ‘Om een plaag succesvol te
bestrijden moet je 90 tot 95 procent van de
populatie doden.’

KAN ZO’N PLAAG ZICH IN NEDERLAND VOORDOEN, BIJVOORBEELD DOOR KLIMAATVERANDERING?
‘Nee. Er zijn maar vier soorten sprinkhanen
in Afrika die kunnen zwermen. Deze zwermende soorten komen niet in Nederland
voor.
Het lijkt mij ook niet aannemelijk dat klimaatverandering de zwermen veroorzaakt.
Voor 1963 hebben we vijf van dit soort plagen
gehad, daarna twee. Als het met klimaatverandering te maken zou hebben, dan zou ik
eerder verwachten dat het aantal plagen toeneemt.’ TL

