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BUIKDANS WINT
‘DANCE YOUR PHD’

MUG ZOEKT MAN

Promovendus Katharina Hanika van het Laboratorium voor Plantenveredeling heeft met haar buikdansvideo de internationale Dance your PhD-wedstrijd gewonnen die het tijdschrift Science jaarlijks organiseert.
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Hanika zette haar buikdans-skills in om haar onderzoek naar schimmelresistentie bij tomatenplanten te verbeelden. ‘Ik heb veel verhalen geschreven en
geredigeerd op het gebied van plantenziekten en deze buikdansvideo verbeeldt zo’n ziekte op een mooie en slimme manier. Ik wens Katharina succes
in de strijd tegen deze kwaadaardige schimmel’, zegt John Travis, managing
news editor van Science.
Voor het prijzengeld van duizend Amerikaanse dollars heeft Hanika al een bestemming: ‘Dat ga ik gebruiken om nieuwe kostuums te maken voor mijn
buikdansgroep.’ Deze groep van International Students Organization Wageningen hielp mee met het maken van de video. TL

Entomoloog Marieke de Swart heeft bloed van 50 mannen
nodig om te onderzoeken waarom de muggensoort Anopheles coluzzii – een belangrijke drager van de malariaparasiet - een voorkeur heeft voor sommige mensen.
Muggen, de vrouwtjes tenminste, hebben bloed nodig om eitjes in te leggen. En muggen zijn kieskeurig: sommige mensen
zijn aantrekkelijker voor muggen dan anderen. Zweet en bacteriën die zweet omzetten in voor muggen aantrekkelijke stoffen spelen daarbij een rol. ‘Maar we weten niet waarom dat zo
is’, zegt De Swart. ‘Ik kijk daarom naar de rol van het bloed zelf
en dan met name naar de rol van aminozuren. We weten dat
sommige aminozuren nodig zijn voor het leggen van eitjes.
Misschien hebben muggen voorkeur voor bloed met hogere
concentraties van die aminozuren.’ Daarnaast onderzoekt De
Swart samen met de Radboud Universiteit of het immuunsysteem een rol speelt in de aantrekkelijkheid voor muggen.
GOED DOEL
Alles staat of valt bij het hebben van proefpersonen. De Swart
heeft 50 niet rokende, niet te dikke (BMI<25), gezonde mannen
van 18-65 jaar nodig die in vier sessies van een kwartier willen
dienen als voedsel voor twintig hongerige vrouwtjesmuggen.
Dat laatste gebeurt door de onderarm op een emmertje met
muggen te laten rusten. Tegenover de kwelling staat in totaal
100 euro. En de wetenschap dat het voor een goed doel is.
Malaria is nog steeds een ziekte die wereldwijd veel slachtoffers maakt. Overigens zijn de muggen waarmee wordt gewerkt niet besmet. RK

Meedoen? Mail marieke.swart@wur.nl

HITTE DOODT WORTELS DUIZENDKNOOP

Japanse duizendknoop is een invasieve
exoot die door zijn sterke wortelstokken en
stengels veel schade veroorzaakt. Goede bestrijdingsmethoden waren er nog niet. Bestrijding van de bovengrondse delen van de
plant lost weinig op, omdat de ondergrondse stengels dan intact blijven en telkens opnieuw uitlopen.
WUR onderzocht samen met Probos en
Tree-O-Logic een techniek van aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik
Zuigtechniek. Die twee bedrijven hebben
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een mobiele installatie ontwikkeld die met
duizendknoopresten besmette grond verhit. Het onderzoek toonde aan dat door de
verhitting de scheuten van de plant kapot
gaan. Ook zeven weken na de behandeling
troffen de onderzoekers geen duizendknoop meer aan.
HARDNEKKIG
Of deze aanpak in praktijk succesvol is,
moet nog blijken. De groeiplaatsen van Japanse duizendknoop moeten worden ontgraven, voordat de grond de mobiele installatie ingaat. Succes hangt daarmee af van
hoe zorgvuldig de besmette grond wordt afgegraven. Verder is een goede nazorg nodig,
zeggen de onderzoekers, want met een effectiviteit van 99 procent kunnen fragmenten overleven. AS
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Twee aannemers hebben mogelijk een
methode gevonden om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Verhitten van de
besmette grond doodt zo’n 99 procent
van de scheuten van deze woekerplant,
blijkt uit onderzoek van WUR.

