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VIROLOGIE MAAKT ONDERDEEL
VAN HET CORONAVACCIN
De leerstoelgroep Virologie in Wageningen
helpt bij de ontwikkeling van een vaccin
tegen het nieuwe coronavirus. Virologie
gaat een eiwit maken dat in het vaccin tegen
de ziekte Covid-19 terecht kan komen.
‘Andere groepen, waaronder onze Deense
partner, ontwikkelen andere eiwitten’, zegt
onderzoeker Gorben Pijlman. ‘Het eiwit dat
als beste uit de tests komt, komt in het coronavaccin terecht.’
Het coronavirus heeft een ruw oppervlak,
met uitstekende eiwitten. Die uitsteeksels of spikes heeft het virus nodig om
onze lichaamscellen binnen te dringen, zodat we ziek worden. Pijlman
gaat die eiwitten namaken, zodat ons
lichaam het immuunsysteem aanzet

en het virus onschadelijk maakt. ‘Als we het eiwit inspuiten, herkent het lichaam dit eiwit als
lichaamsvreemd en maakt het antistoffen en
geheugencellen aan. Als het coronavirus ons
daarna infecteert, maakt het lichaam afweerstoffen om het virus uit te schakelen.’
TESTEN
Op dit moment is Pijlman in het beginstadium
bij het maken van deze eiwitten. Hij werkt, samen met een promovendus en een analist, aan
het kloneren van het stukje DNA uit het coronavirus. Hij hoopt over twee maanden een
werkzaam eiwit te hebben. Daarmee is er nog
geen vaccin. ‘We moeten het eiwit dan uitgebreid testen. Is het effectief en is het veilig?
Dat moeten we uitgebreid testen voordat het
op de markt kan komen.’

De Wageningse virologen maken deel uit van
een Europees consortium, geleid door het Deense bedrijf Expres2ion Biotechnologies. AS

KENIAANSE MELKKOE
MOET BETER ETEN

ONDERZOEK
PESTICIDEN
KRIJGT 15 MILJOEN

De meeste zuivelboeren in Kenia hebben een
kleine kudde, lage productiviteit en slechte
markttoegang. Promovendus Salome Migose
bestudeerde hoe die productie kan verbeteren. Cruciaal voor groei is goed veevoer.

Voor het eerst gaan Europese onderzoekers de
effecten van pesticiden op milieu, planten,
dieren en mensen integraal onderzoeken. Projectcoördinator is WUR-hoogleraar Bodemfysica en Landbeheer Violette Geissen. Via de integrale aanpak wil Geissen de daadwerkelijke
gezondheidsrisico’s van pesticiden vaststellen. Daartoe heeft zij een multidisciplinair
team van 28 instellingen uit tien EU-landen bij
elkaar gebracht. Die gaan de komende vijf jaar
het project ‘Sustainable Plant Protection Transition – A global health approach’ (Sprint) uitvoeren. Het onderzoek start in september dit jaar.
In Europa komen zo’n tweeduizend verschillende pesticiden voor. Geissen: ‘Wij willen de
effecten gaan meten van pesticidecocktails zoals die daadwerkelijk voorkomen in de voedselketen. Zo willen we een goed beeld krijgen
van residuen van pesticiden in de eco- en voedselsystemen in Europa.’
In Nederland gaat de groep van Geissen onderzoek doen bij reguliere en biologische boeren.
De bodemkundige groep van Geissen werkt
daarbij samen met bijen- en dieronderzoekers
van WUR en met Wageningen Food Safety Research. AS
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De meeste boeren in Kenia houden vee en verbouwen gewassen. Deze mixed crop livestocksystemen zijn niet erg productief. Ontwikkelingsorganisaties breken zich al jaren het
hoofd over hoe deze boeren productiever kunnen worden, zodat ze meer zuivel leveren aan
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de stedelijke bevolking. Salome Migose ontdekte dat rond de stad veeboeren goede afzetkanalen voor hun melk hebben en daar is de
melkprijs hoog, maar is er minder veevoer en
jongvee vanwege schaars grasland. Daardoor is
de melkproductie per koe laag. In ruraal gebied is er wel voldoende veevoer en grasland
beschikbaar, maar is de melkprijs en kwaliteit
van het krachtvoer laag. Daardoor is de melkproductie per koe laag.
LUZERNE
Uit het onderzoek blijkt dat boeren met veel
vee een hogere productie per koe realiseren
(en beter verdienen) en dat deze boeren investeren in goed veevoer. En daar ontbreekt het
veel Keniaanse boeren aan. De veehouders
kunnen hun productie opvoeren door luzerne
te verbouwen voor het vee, maar ook door geconcentreerd eiwitrijk veevoer te kopen van leveranciers. Migose denkt dat vooral veeboeren
die 20 tot 50 kilometer van de stad Nakuru wonen, kunnen profiteren van beter veevoer. Op
die afstand van de stad is er voldoende land
beschikbaar voor veevoer, terwijl de melkprijs
redelijk hoog is. AS

