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Genetische weerstand
tegen wratziekte in
aardappels gevonden
Promovendus Charlotte Prodhomme heeft meerdere
resistentiegenen gevonden in aardappels tegen
schimmelziekte.
De wratziekte, te herkennen aan de wrattige uitstulpsels op aardappelknollen, wordt veroorzaakt
door de parasitaire schimmel Synchytrium endobioticum. Wratziekte is de belangrijkste quarantaine-ziekte in aardappels in Nederland, want er is
geen bestrijdingsmiddel tegen deze schimmel en de
meeste aardappels zijn niet resistent.
Prodhomme ging op zoek naar resistentiegenen
tegen deze schimmel. Daarbij richtte ze zich op
vier verschillende types van deze schimmel die in
Europa voorkomen, namelijk schimmeltypes 1, 2, 6
en 18. Voor type 1 is al resistentie gevonden, voor
de andere nog niet. De Franse promovendus scande het kweekmateriaal van meerdere
Bij resistentie tegen
veredelingsbedrijven
wratziekte spelen
op resistentiegenen
meerdere genen
en vond vijf belangrijeen rol
ke. Ze bepaalde ook
waar deze R-genen op het genoom van de aardappels zitten, zodat veredelaars met behulp van
moleculaire merkers snel kunnen checken of deze
genen bij kruisingsproeven in de nakomelingen
terechtkomen.
Ook ontdekte Prodhomme dat de resistentie tegen
wratziekte een complexe zaak is waarbij meerdere
genen een rol spelen. Zo kon het schimmeltype 18
alleen onder de duim gehouden worden met een
dominant resistentie-gen in combinatie met enkele
ondersteunende genen. ‘Per stuk zijn die genen niet
zo belangrijk, maar tezamen zorgen ze voor volledige resistentie.’
De kracht van haar onderzoek, zegt Prodhomme,
was dat ze zowel door de leerstoelgroep plantenveredeling (kennis van aardappel) als de groep
Bio-interacties en Plantgezondheid (kennis van
ziekteverwekker) werd begeleid. In haar onderzoek,
gefinancierd door de topsector Tuinbouw, werkte ze
samen met Nederlandse, Duitse en Deense aardappelveredelaars. Ze promoveert 22 oktober bij
Richard Visser, hoogleraar Plantenveredeling. as
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Deelnemers aan de natuurtocht. Foto Boy van Droffelaar

Jungletocht
maakt leiders beter
Een verblijf onder primitieve
omstandigheden in ongerepte
natuur verandert een mens. De
Foundation of Natural Leader
ship baseert zijn methode op
zo’n natuurtocht. Promovendus
Boy van Droffelaar (71) organi
seert trainingen voor de FNL.
Van Droffelaar kwam na zijn
pensionering (leidinggevende
Akzo en Sara/Lee) in contact
met het werk van de FNL,
onderging zelf zo’n tocht en
was verkocht. Authentiek leiderschap
steunt op
‘Mensen
vier pijkomen tot
diepe inzichten lers. Een
authentiek
over hoe ze in
leider kent
elkaar zitten’
zichzelf en
weet hoe-ie overkomt op anderen, heeft zijn eigen normen en
waarden op een rijtje, luistert
zonder oordeel en is helder over
wat-ie denkt en voelt. ‘Al die
aspecten komen in zo’n trail ook
aan de orde’, zegt Van Droffelaar. Bijvoorbeeld tijdens de

dagelijkse kringgesprekken over
wat de deelnemers ervaren en
wat dat losmaakt.
‘Mensen komen tot diepe inzichten over hoe ze in elkaar zitten’,
zegt Van Droffelaar. ‘Iedereen
heeft dat wel eens, zo’n moment
van helderheid en inzicht. Het
overkomt je soms zomaar
ineens: dát is het, of dáár ga ik
voor.’ Maar je kunt zo’n ervaring
ook creëren. In dit geval door
een weekje in alle afzondering in
de ongerepte natuur te zijn.
Van Droffelaar onderzocht de
effecten van zo’n trail. Hij bestudeerde 120 verslagen van deelnemers en volgde 66 van hen
een jaar lang om te zien hoe ze
scoorden op de vier genoemde
aspecten van authentiek leiderschap. Het effect bleek significant, aanzienlijk en blijvend. ‘Ik
zie dat er iets gebeurd is met die
mensen. Het geeft een enorme
gemoedsrust als op momenten
dat je onder stress staat en
belangrijke beslissingen moet
nemen, in de mentale conditie
bent om het juiste te doen.’ rk

