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Inteelt zo slecht nog niet
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Dieren zouden voortplanting met verwan
ten mijden als ze de kans krijgen. Maar
een nieuwe metastudie van onderzoekers
van de Universiteit van Stockholm en
Wageningen laat geen bewijs zien voor
deze wijdverbreide aanname. De studie
is in juli gepubliceerd in Nature Ecology &
Evolution. Medeauteur Alexander Kotrschal
van Gedragsecologie heeft verschillende
verklaringen waarom dieren inteelt niet
vermijden. Soms zijn de risico’s niet al te
groot, of is inteelt de beste optie omdat
niet paren het enige alternatief is. ‘In be
paalde gevallen kan inteelt zelfs voordelig
zijn. Denk aan dieren die volledig zijn aan
gepast aan hun lokale omgeving.’
Info: alexander.kotrschal@wur.nl
LANDSCHAP

Europa’s langste
boomgaard
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Langs de snelweg A15, tussen knoop
punt Deil en Dodewaard, zal komende
jaren de langste boomgaard van Europa
worden geplant met 24.243 bomen over
33 kilometer. Van de twee scenario’s die
Wageningen Environmental Research
hiervoor uitwerkte, ging de voorkeur van
de initiatiefnemers uit naar het planten
van typisch Betuwse fruit-, laan- en sier
bomen. Die initiatiefnemers zijn naast
bedenker en architect Caro Agterberg
onder meer Rijkswaterstaat, Waterschap
Rivierenland en de Veiligheidsregio.
Agterberg won met haar idee in 2017 de
prijsvraag ‘Maak Gelderland mooier’. Dit
jaar gaan de eerste bomen de grond in.
Info: fabrice.ottburg@wur.nl
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Phytophthora snijdt plant open
De veroorzaker van de aardappelziekte, Phytophthora infestans, baant zich met
messcherpe uitgroeisels een weg door de beschermingslaag van het blad van
landbouwgewassen. Die Wageningse ontdekking biedt nieuwe
aanknopingspunten om de ziekte te bestrijden.
Planten zijn uitgerust met een beschermen
de laag die inbrekers als Phytophthora moet
weren. Toch weet deze ziekteverwekker door
deze laag te breken en planten te infecteren.
Hoe de schimmelachtige dat doet was on
danks decennia aan onderzoek niet bekend.
‘We hebben nu ontdekt dat Phytophthora
met slimme trucs het buisje waarmee het de
plant infecteert kan aanscherpen, om daar
mee als een mes door het plantoppervlak
te snijden’, zegt Joris Sprakel, hoogleraar
Fysische Chemie en Zachte Materie in
Wageningen. ‘Zo kan Phytophthora zonder
brute kracht en met minimaal verbruik
van energie zijn gastheer infecteren. Voor
het eerst is dit mechanisme aan het licht
gebracht.’
De ontdekking is het resultaat van samen
werking tussen Wageningse plantenziekten
kundigen, celbiologen en natuurkundigen.
Hoogleraar Fytopathologie Francine Govers
ziet aanknopingspunten voor nieuwe be

strijdingsmethoden van Phytophthora.
‘De wetten van de mechanica vertellen
ons dat Phytophthora de plant niet kan
binnendringen zonder zich eerst sterk te
hechten aan het bladoppervlak.’ Dat biedt
mogelijk opties om de ziekteverwekker te
weren zonder chemie of plantenveredeling.
De onderzoekers hebben de theorie getoetst
door bladeren van aardappelplanten te
bespuiten met een stof die de hechting
tegengaat. Dit kon de mate van infectie
met zo’n 65 tot bijna 100 procent
verminderen.
Phytophthora bedreigt aardappelopbreng
sten in de hele wereld. De schade kan
jaarlijks oplopen tot 6 à 7 miljard euro.
Ook veroorzaakt de schimmelachtige grote
schade aan tomaten, aubergines, cacao,
pepers, soja en palmen.
De onderzoekers publiceerden hun resul
taten in juli in Nature Microbiology.
Info: joris.sprakel@wur.nl

