Hij ontwikkelde daartoe een modelblad:
een dun laagje rubberachtig materiaal
(PDMS) met een
vergelijkbare
De top van de
schimmeldraden stijfheid als echt
blad. Voor het
snijdt als een
meten van de
Japans mes in
kracht waarmee
het blad
schimmeldraden (hyfen) binnendringen, bedacht
Bronkhorst een vernuftige methode. Die
komt erop neer dat hij een nauwkeurige

hoogtekaart van het oppervlak maakt.
‘Je meet hoe diep het rubber door de top
van de schimmeldraad wordt ingedrukt’,
legt hij uit. ‘Uit de bekende stijfheid van
het rubber kun je dan de uitgeoefende
krachten berekenen.’

Japans mes

De hoogtekaart laat zien dat de hyfentop als een Japans mes in het blad
snijdt. Zo’n mes is maar aan één kant
geslepen waardoor de krachten op een
kleiner oppervlak terechtkomen. ‘Door
de vorm snijdt het mes schuin het materiaal in. Precies hetzelfde zien we bij
Phytophthora.’
Hij ontdekte ook hoe de schimmel het
mes scherp houdt. Het actine-cytoske-

let, het inwendige netwerk van de cel,
helpt daarbij. ‘De cel accumuleert heel
veel van dat eiwit in een bepaalde
vorm in de hyfentop. Die top behoudt
daardoor niet alleen zijn vorm, maar
lijkt tijdens het snijden zelfs scherper
te worden.’
Voor de uitoefening van de invasieve
krachten moet de schimmel zich wel
stevig aan het blad kunnen hechten.
Dat opent nieuwe wegen voor bestrijding. Bronkhorst: ‘Als je bijvoorbeeld de
plakkracht vermindert, moet de invasie-efficiëntie flink dalen.’ Met proeven
op zowel nepblad als echt blad is dat
effect aangetoond. rk

Duurzame verpakking kan zichzelf verkopen
Duurzame voedselverpakkingen hebben
vaak andere eigenschappen dan gewo
ne plastic verpakkingen. Bedrijven kun
nen met impliciete en expliciete signa
len aangeven dat de nieuwe verpakking
duurzaam is, onderzocht promovenda
Giulia Granato.
Sommige duurzame verpakkingen
maken een hard krakend geluid of zijn
ondoorzichtig. Bedrijven vinden dit
onwenselijk omdat consumenten deze
verpakkingen minder makkelijk accepteren: ze kunnen niet zien of het eten
vers is en vinden het gekraak onaangenaam. Bedrijven kunnen het verpakkingsmateriaal zo bewerken dat het lijkt
op conventioneel plastic, maar lopen
daarmee het risico dat de verpakking
niet als duurzaam wordt ervaren. Het
onderzoek van Giulia Granato (Marketing and Consumer Behaviour) laat
zien dat bedrijven de unieke duurzame
eigenschappen van verpakkingen juist
kunnen gebruiken door expliciete uitleg
te geven. Zij verdedigt haar proefschrift
op 3 oktober.

Granato onderzocht onder meer of het
instrument ‘meaningful reminder’ kan
bijdragen aan gedragsverandering van
de consument. Verschillende boodschappen op een verpakking kunnen
ervoor zorgen dat deze opvalt en daarmee een consument als
‘Het luide kraken
het ware uit
van maiszetmeel
zijn routine
verpakking geeft
haalt (reminde consument niet
der). Wanneer
direct het idee dat
dat gebeurt,
het duurzaam is’
is het van
belang dat
er betekenis (meaning) wordt gegeven
aan de opvallende verpakking. Logo’s
en tekst kunnen bijvoorbeeld fungeren
om duurzaamheid onder de aandacht te
brengen.

Maiszetmeel
Het samenvoegen van deze impliciete (verpakking) en expliciete (logo en
tekst) boodschappen, kan echter averechts werken. ‘Het kan te mooi lijken
om waar te zijn’, legt Granato uit. ‘Men-
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sen geloven het dan niet meer. Er is veel
“greenwashing” (iets duurzamer doen
lijken dan het is, red.) in de verpakkingsindustrie, waardoor consumenten
sceptisch worden.’ Maar sommige combinaties van expliciete en impliciete signalen werken wel: ‘Het ongebruikelijke
luide kraken van verpakking gemaakt
van maiszetmeel geeft de consument
niet direct het idee dat het duurzaam is,
dus daar is een logo of tekst voor nodig’,
zegt Granato. ss
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De waterschimmel Phytophthora infestans is de schrik van aardappeltelers.
Jochem Bronkhorst promoveerde vorige
week op zijn ontdekking hoe de schim
mel de plant binnendringt.
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Zo maakt de schimmel de pieper ziek

