BIOMECHANICA

GENETICA

Als we naar een mug slaan, helpen we
het beestje juist om weg te komen. Dat
blijkt uit onderzoek waarop Antoine
Cribellier promoveerde bij Experimentele
Zoölogie. Hij bestudeerde de rol van
luchtstromen op het vluchtgedrag van
malariamuggen. Voor zijn onderzoek
ontwikkelde Cribellier een soort vliegen
mepper die slaat naar vliegende muggen.
Uit beelden van ontsnappingen gemaakt
met hogesnelheids-camera’s blijkt dat
de insecten gebruik maken van de opge
wekte luchtstroom. Die duwt de muggen
niet alleen weg, maar triggert ook een
actieve vluchtreactie.
Info:antoine.cribellier@wur.nl
AERODYNAMICA

Morpho-vlinders
zweven tussen
de boomkronen
Morpho-vlinders hebben zich op verschil
lende manieren aangepast aan een meer
zwevend leven in het kronendak van de
Amazone. Dit blijkt uit onderzoek in
Peru van de leerstoelgroep Experimentele
Zoölogie, dat in Science is gepubliceerd.
De meeste Morpho-vlinders zijn flad
deraars in het struikgewas, maar enkele
soorten hebben het kronendak opge
zocht. Die zweven veel meer, blijkt op
beelden met hogesnelheids-camera’s. Met
de hulp van vloeistofdynamica-ingenieurs
van het Maritiem Research Instituut
Nederland (MARIN) wisten de zoölogen
de aerodynamische prestaties van de vlin
ders om te zetten in computersimulaties.
De soorten die in het bladerdek wonen,
hebben in de loop van de evolutie elk op
hun eigen manier hun vleugelvorm en
vlieggedrag aangepast aan de nieuwe
omgeving. Sommige hebben bijvoorbeeld
smallere vleugels, andere driehoek
vormige. De toegenomen
vlieg-efficiëntie is echter
hetzelfde.
Info: florian.muijres@
wur.nl
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Slaan helpt mug om
te ontsnappen

Gen ontdekt dat zorgt voor
onbevruchte plantenzaden
Onderzoekers hebben een gen ontdekt dat ervoor zorgt dat eicellen van
planten zonder bevruchting uitgroeien tot embrio's. Door deze vondst kunnen
in de toekomst mogelijk bij allerlei gewassen zaden worden geproduceerd die
genetisch identiek zijn aan de moederplant.
Sommige planten, zoals de paardenbloem
produceren soms zaden zonder dat ze zijn
bestoven. De planten die uit die zaden groei
en, hebben dan allemaal dezelfde eigen
schappen als de moederplant. Onderzoekers
van het Wageningse bedrijf KeyGene en de
leerstoelgroep Biosystematiek met collega’s
uit Japan en Nieuw-Zeeland ontdekten het
daarvoor verantwoordelijke PAR-gen dat
de eicellen om de tuin leidt, waardoor die
beginnen te delen zonder dat er bestuiving
heeft plaatsgevonden.

Deze ontdekking, in januari gepubliceerd
in Nature Genetics, maakt het volgens de
onderzoekers mogelijk de gewasveredeling
te versnellen en zaadproductie goedkoper
te maken. Zo wordt het in de toekomst
wellicht mogelijk gewenste eigenschap
pen van moederplanten direct in zaaizaad
te kopiëren. Het is KeyGene al gelukt,
samen met het Japanse veredelingsbedrijf
Takii, om PAR-genen te activeren in sla en
zonnebloem.
Info: eric.schranz@wur.nl

ORGANISCHE CHEMIE

Nieuwe kristallen voor zonnecellen
Britse onderzoekers hebben in samenwer
king met de Wageningse leerstoelgroep
Organische Chemie een zuurbehandeling
ontwikkeld om halide perovskiet te stabili
seren. Deze stof wordt gezien als goedkope
opvolger van silicium in zonnecellen. De
kristallen van perovskiet zijn echter nog te
instabiel om weersinvloeden te weerstaan.

Francesco Simone Ruggeri van Organische
Chemie ontdekte met behulp van infraroodnanospectroscopie hoe de verdeling van
bepaalde ionen tot die instabiliteit leidt.
Vervolgens wisten onderzoekers in Oxford
met ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA)
perovskietkristallen een boost te geven.
Info: simone.ruggeri@wur.nl

