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Inleiding 

 

De laatste ijstijd, het ‘Weichselien’, eindigde ongeveer 12.000 jaar geleden. Tot die tijd kwamen mensen 

aan voedsel door op dieren in de natuur te jagen en door het verzamelen van plantaardig voedsel. Na die 

ijstijd veranderde het klimaat op aarde snel. Op verschillende plaatsen werd het droger en nam het 

aanbod voor jagers en verzamelaars af. Als aanpassing aan periodes van droogte ontwikkelden sommige 

plantensoorten grote energierijke zaden, andere vormden bollen of knollen. Die bleken smakelijk te zijn 

voor de mens en ze waren bovendien makkelijk te oogsten en te bewaren. Door toenemende voedsel-

schaarste in de natuur werd het aantrekkelijk voor de mens om planten te telen en dieren te houden. Zo 

ontstond de landbouw. 

De landbouw heeft vanaf het begin voortdurend bedreigingen gekend. De oogst was altijd onzeker 

doordat overstromingen, droogte, koude of aantasting door ziekten en plagen de gewassen schade toe-

brachten. De mens heeft daarom vanaf het begin gezocht naar slimme manieren om die bedreigingen af 

te weren en men heeft daarvoor steeds weer nieuwe technieken en strategieën ontwikkeld. 

 

De mensheid is afhankelijk van de landbouw als voedselleverancier. En in de toekomst worden steeds 

hogere eisen gesteld aan de productiecapaciteit van de landbouw, want de wereldbevolking die sinds 

1950 bijna verdrievoudigd is, zal naar verwachting nog wel een tijdje doorgroeien (afbeelding 1).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 1. Toename van de wereldbevolking 

 
 
Om de landbouwproductie te laten stijgen, zullen nieuwe landbouwtechnieken moeten worden 

ontwikkeld. Een nieuwe aanpak van de bestrijding van ziekten en plagen is daar een goed voorbeeld van. 
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Grote hoeveelheden landbouwproducten gaan verloren door ziekten en plagen. Het zoeken naar 

middelen om gewassen daartegen te beschermen is dan ook even oud als de landbouw zelf. Aanvankelijk 

werden daar middelen uit de natuur voor ingezet, maar met de opkomst van de chemische wetenschap 

heeft de boer de beschikking gekregen over chemische middelen om ziekten en plagen te bestrijden. 

In afbeelding 2 is voor verschillende gewassen aangegeven hoeveel kg gewasbeschermingsmiddelen per 

hectare wordt gespoten om ziekten en plagen te bestrijden. Gewasbeschermingsmiddelen zijn chemische 

stoffen die ziekteverwekkers doden of hun groei remmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekten en plagen in enkele belangrijke 

Nederlandse landbouwgewassen (Bron: CBS, 2004) 

 

 

Deze ontwikkeling gaat niet zonder slag of stoot. De noodzaak steeds meer voedsel te produceren staat 

soms op gespannen voet met de eis van duurzaamheid. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 

heeft in het verleden vaak grote schade voor het milieu opgeleverd. Dit heeft geleid tot de opkomst van 

de biologische landbouw. Maar zal de biologische landbouw bij machte zijn om meer dan acht miljard 

mensen van voedsel te voorzien? Sommigen denken van wel, mits wordt afgezien van de consumptie van 

veel vlees. Maar zullen mensen vrijwillig van het eten van vlees afzien, als ze het wel kunnen betalen?  

 

Een andere mogelijkheid om plantenziekten te bestrijden is dat bestaande landbouwgewassen resistent 

worden gemaakt tegen de betreffende ziekte door de ontwikkeling van nieuwe ziekteresistente rassen. 

Resistente gewassen kunnen na besmetting met een ziekteverwekker de vermeerdering van deze belager 

beperken. Resistentie kan worden bereikt via klassieke veredelingsprogramma’s of via genetische 

modificatie. Ook hier zitten weer haken en ogen aan: genetisch gemodificeerde gewassen worden niet 

zomaar op de markt toegelaten, omdat de vrees bestaat dat daardoor veranderingen optreden in het 

milieu of dat de voedselveiligheid in gevaar komt.  

 

Tegenwoordig wordt de duurzaamheid van veel economische activiteiten beoordeeld in het kader van 

People, Planet en Profit, afgekort PPP. Toegepast op de landbouw houdt dit het volgende in: 
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People heeft te maken met het welzijn van producenten en consumenten. 

Bij Planet wordt naar het milieu gekeken: gevolgen van gebruik van bestrijdingsmiddelen, energiever-

bruik, uitspoeling van nutriënten, effecten op de biodiversiteit in een gebied, etc. 

Bij Profit gaat het om factoren als winstgevendheid voor boeren en andere spelers in de landbouwsector. 

Ook de financiële risico’s worden hierin meegenomen.  

 

Nieuwe technieken uit de biotechnologie maar ook de methoden van de biologische landbouw moeten 

tegen het licht van PPP worden gehouden. Dat vereist kennis van zaken: technische kennis op het gebied 

van de werking van gewasbeschermingsmiddelen, van veredeling en van genetische modificatie, maar 

ook sociaal-economische expertise. 

 

In deze module gaan we in op de strijd tegen ziekten en plagen in de landbouw. We leggen daarbij de 

nadruk op de veredeling en plantenbiotechnologie bij de ontwikkeling van resistente rassen.  

De aardappel is onze hoofdrolspeler, want die leent zich uitstekend voor dit thema. De aardappel is één 

van de belangrijkste voedingsmiddelen voor de mens. Maar de aardappelplant is ook heel gevoelig voor 

ziekten, vooral voor de zogenoemde ‘aardappelziekte’, veroorzaakt door het organisme Phytophtora 

infestans, afgekort P. infestans. P. infestans kan in korte tijd een heel aardappelveld besmetten en de 

oogst volledig vernielen. Hiertegen wordt al meer dan anderhalve eeuw een harde strijd gevoerd. Er zijn 

gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld tegen P. infestans. In afbeelding 2 zie je dat bij het verbouwen 

van aardappels veel meer gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt dan bij andere gewassen. Deze 

zijn vooral gericht op het bestrijden van aardappelziekte. Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te 

verminderen wordt al geruime tijd geprobeerd om via klassieke veredeling nieuwe rassen te ontwikkelen 

die resistent zijn tegen P. infestans en dat hopelijk blijven. 

  

Deze module gaat over de vraag of het mogelijk en wenselijk is om resistente aardappelrassen te ont-

wikkelen door middel van biotechnologie. Je gaat onderzoeken of dit mogelijk is; daarbij gebruik je de 

biologische kennis die je al hebt opgedaan in de voorgaande leerjaren en de kennis die deze module je 

aanreikt. Je gaat ook na of het wenselijk is; daarom zullen we in deze module ook aandacht besteden aan 

het maatschappelijk debat. Leg hierover een maatschappelijk dossier aan waarin je na elk hoofdstuk kort 

je bevindingen noteert. 
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Casus: 

Luuk heeft een geweldige dag gehad! Het is hem en zijn mede-actievoerders gelukt een proefveld 

genetisch gemanipuleerde aardappels op te sporen. Ze hebben er een groot spandoek bij gezet en 

de foto’s zijn naar de plaatselijke krant gestuurd. Tijd voor een biertje in de kroeg! Hij geeft een 

rondje. 

Aan de bar zit Thijs somber te staren. Luuk informeert wat er aan de hand is. Thijs heeft na zijn 

studie aan de HAS het aardappelbedrijf van zijn vader overgenomen. En wat is er nou vandaag 

gebeurd: een stelletje actievoerders heeft zijn proefveld met cis-gene aardappels getraceerd en er 

negatieve publiciteit aan gegeven in de pers! En dit was nou net bedoeld om na te gaan of je ook 

zonder gif aardappels kunt verbouwen..... 

 

Opdracht 

Stel jezelf op als (advocaat van) Luuk of Thijs. Ga op zoek naar argumenten voor het (bestrijden van) 

het verbouwen van genetisch gemodificeerde/gemanipuleerde aardappels. Eventueel in twee 

groepen, waarbij de ene groep argumenten zoekt voor Luuk, de andere voor Thijs. 
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Leerdoelen van de module 

Deze module beschrijft de strijd tussen de genen van Phytophthora infestans en die van de aard-

appel: de “battle of the genes”. De mens heeft een groot belang bij deze strijd en probeert er dus 

invloed op uit te oefenen.  

Na het doorlopen van de module 

• Begrijp je hoe de strijd tussen de plant en de ziekteverwekker zich op moleculair niveau 

afspeelt.  

• Kun je uitleggen hoe de mens op moleculair niveau kan ingrijpen in de strijd tussen de plant 

en de ziekteverwekker.  

• Ken je de methodes om planten resistent te maken tegen de aardappelziekte. 

• Begrijp je welke rol onderzoek op het gebied van plantengenetica en plantenfysiologie 

speelt in onze voedselvoorziening. 

• Kun je uitleggen hoe veredeling van de aardappelplant in zijn werk gaat en welke proble-

matiek ermee samenhangt  

Om deze module te kunnen doorlopen heb je enige voorkennis nodig op het gebied van de genetica 

(wat DNA is, wat genen zijn en hoe deze overerven) en je hebt basiskennis nodig over de bouw en 

functie van eiwitten.  

 

De leerdoelen per hoofdstuk 

1. De aardappel als gewas 

• Je kent het onderscheid tussen wilde en (primitieve) cultuuraardappelrassen  

• Je kent de omvang van de aardappelteelt in Nederland en je weet voor welke drie doel-

einden de geoogste aardappels gebruikt worden  

• Je kent de bouw van de aardappelplant en je kunt de verschillende koolhydraten en hun rol 

in de fysiologie van de plant benoemen. 

• Je kunt beschrijven hoe aardappelen worden geteeld. 

• Je kunt aangeven welke bedreigingen er zijn voor de aardappelteelt en de belangrijkste 

belager noemen. 

2. Bedreiging en afweer 

• Je kunt de twee hoofdgroepen van afweermechanismen tegen ziekten en plagen van plan-

ten noemen en de werking ervan beschrijven. 

• Je weet wat resistentie is en je weet waarom resistentie zo belangrijk is voor een plant.  

• Je kent het verschil tussen directe en indirecte afweer. 

• Je kent het verschil tussen geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting. 

• Je kunt uitleggen waarom de levenscyclus van P. infestans cruciaal is in het omzeilen van de 

afweer van de plant. 

• Je kunt uitleggen waarom P. infestans een voorsprong heeft in de “battle of the genes”. 
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3. Veredeling van een gewas 

• Je weet wat plantenveredeling is en je begrijpt de relatie met erfelijkheid. 

• Je weet hoe de mens de erfelijkheid van de plant heeft benut in de veredeling . 

• Je begrijpt hoe recombinaties in het genoom kunnen ontstaan. 

• Je kunt uitleggen waarom plantenveredeling veel tijd kost.  

• Je kunt uitleggen wat er wordt bedoeld met terugkruisen. 

• Je kunt uitleggen wat er wordt bedoeld met het begrip linkage drag. 

4. Merkergestuurde veredeling 

• Je begrijpt wat de rol van biotechnologie kan zijn bij de selectie van planten (merker-

gestuurde veredeling).  

• Je kunt uitleggen hoe er met behulp van merkers een linkage map gemaakt kan worden. 

• Je kunt uit een grote hoeveelheid nakomelingen de recombinatiefrequentie bepalen en een 

uitspraak doen over de plaats van het onderzochte gen t.o.v. de merker op het genoom 

(recombinatie-analyse).  

• Je weet dat AFLP als techniek gebruikt wordt om een merker in de buurt van een gewenst 

gen te zoeken. 

• Je weet wat de technieken PCR, DNA-digestie en gel-elektroforese zijn en je weet waarvoor 

ze ingezet kunnen worden. 

• Je realiseert je dat merkergestuurde veredeling wel biotechnologie is, maar nog geen 

genetische modificatie. 

5. Genetische transformatie 

• Je kunt de technieken benoemen die nodig zijn om genetische modificatie mogelijk te 

maken.  

• Je weet de volgende begrippen op de juiste manier te gebruiken: sequencen, isoleren en 

kloneren. 

• Je begrijpt dat een BAC-bank nodig is om het resistentie-gen te kloneren. 

• Je weet hoe het transformeren van een plant in zijn werk gaat en je kunt uitleggen hoe je de 

bacterie Agrobacterium tumefaciens kunt gebruiken om genen in te brengen. 

• Je kunt het verschil tussen cis- en transgenese uitleggen. 

• Je kunt uitleggen op welke manier een duurzame resistentie tegen P. infestans kan worden 

opgebouwd. 

6. Den Haag bepaalt. Of niet…? 

• Je hebt inzicht in de verschillende maatschappelijke factoren en belangen die meespelen bij 

het besluit om genetische gemodificeerde gewassen wel of niet op de markt te brengen.  

• Je hebt een beeld van de verschillende belanghebbenden, die een rol spelen in de discussie 

over GM-gewassen.  

• Je hebt een mening over het wel of niet invoeren van een genetisch gemodificeerde 

aardappel die op een duurzame manier resistent is tegen P. infestans en je kunt deze 

mening onderbouwen.  
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Hoofdstuk 1 De aardappel als gewas 

Introductie 

Na tarwe, mais en rijst zijn aardappels en soja de meest geteelde gewassen op aarde. Voor de 

akkerbouwers in Nederland is de aardappel het belangrijkste gewas. De genoemde gewassen hebben 

met elkaar gemeen dat ze allemaal een hoog zetmeelgehalte hebben in hun zaden, resp. knollen. 

Zetmeel is een belangrijke voedingsstof en ook in de industrie wordt zetmeel vanwege zijn speciale 

eigenschappen veel gebruikt. Hierover lees je in dit hoofdstuk meer.  

In de eerste paragraaf komen de geschiedenis van de aardappel, de aardappelteelt en de vele toepas-

singen van zetmeel aan de orde. In de tweede paragraaf wordt getoond welke ziektes zoal bij aardappel-

planten voorkomen, want het telen van aardappelen gaat, net zoals andere (grote) teelten, bijna altijd 

gepaard met ziektes en plagen, die potentieel tot gigantische verliezen kunnen leiden. Dit hoofdstuk 

geeft je dus een beeld van de aardappelteelt en de bedreigingen ervan. 

 

De rol van de aardappel 

De aardappel komt oorspronkelijk uit het Andesgebergte in Zuid-Amerika. Op de hoogvlakten van dit 

gebergte in Peru en Bolivia is het verbouwen van de aardappel als landbouwgewas begonnen. Rond 1570 

hebben Spaanse veroveraars de aardappel naar Europa gebracht. Via kloostertuinen in Sevilla en later 

Genua bereikte de aardappel de Waldenzers, protestantse boeren in het noorden van Italië. Omdat zij 

wegens hun godsdienst werden vervolgd, zwermden zij uit over Europa. Zo heeft ook de aardappelteelt 

zich over Europa verspreid en van daaruit is de aardappel ook in Noord-Amerika, Azië en Afrika terecht-

gekomen. Omstreeks 1800 was de aardappel volksvoedsel nummer 1 in West-Europa.  

De aardappelplant behoort tot de nachtschadefamilie, waar ook gewassen als tomaat, paprika en 

aubergine onder vallen. De aardappelen die in onze streken geteeld worden, duiden we aan als ‘cultuur-

aardappelen’. Het begrip ‘cultuur’ staat hier tegenover ‘natuur’, om de gekweekte aardappel te onder-

scheiden van de wilde aardappel. Er zijn veel verschillende rassen (b.v Bintje, Eigenheimer), die echter 

allemaal behoren tot dezelfde soort, met de Latijnse naam Solanum tuberosum. In Zuid- en Midden-

Amerika worden nog enkele andere knoldragende Solanumsoorten geteeld, die we aanduiden met de 

term ‘primitieve cultuursoorten’. Deze primitieve cultuursoorten tonen een grote verscheidenheid in 

knolvormen en schilkleuren (zie afb. 1.2). Daarnaast groeien er in het oorsprongsgebied van de aardappel 

nog vele wilde aardappelsoorten (Solanumsoorten). Deze wilde soorten lijken niet direct op onze 

cultuuraardappel, maar kunnen er wel mee worden gekruist. Ze hebben vaak sterk afwijkende blad-

vormen en vormen kleine, bleke en oneetbare knollen. Ze zijn daarentegen wel goed aangepast aan 

invloeden van de omgeving. Wilde Solanumsoorten uit dit gebied worden door onderzoekers gezien als 

mogelijke bron van resistentiegenen voor de cultuuraardappel. Hierover later meer. 

Als een pootaardappel (de ‘moederknol’) in de grond is gestopt, groeit daaruit bovengronds een stengel 

met (samengestelde) bladeren en in de meeste gevallen bloemen (zie afb. 1.3). Na de bloei ontstaan 

groene bessen (de vruchten) waarin de zaden zitten. De vrucht ziet eruit als een kleine, groene tomaat. 

Bijzonder aan de aardappelplant is dat er ondergronds - naast de wortels die water en voedingsstoffen 

uit de grond opnemen - ook zijstengels uit de hoofdstengel ontstaan. Deze zijstengels worden stolonen 

genoemd. Aan de uiteinden van de stolonen vormen zich opzwellingen, die kunnen uitgroeien tot nieuwe 

knollen. Deze nieuwe knollen zijn de aardappels, die we kunnen eten of gebruiken voor allerlei andere 
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toepassingen, of die we (na een rustperiode) in de grond kunnen stoppen, waarna er weer nieuwe 

aardappelplanten uit ontstaan: dit laatste heet ongeslachtelijke of vegetatieve voortplanting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1.1 Knollen van primitieve cultuursoorten van de aardappel 

 De energie die nodig is om een nieuwe plant uit een knol te laten groeien, wordt geleverd door de 

reservestoffen in de aardappelknol, met name zetmeel. Zetmeel is een koolhydraat. Koolhydraten 

worden via fotosynthese in de bladeren geproduceerd, in eerste instantie als glucosemoleculen (mono-

sacchariden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1.2  Links: Een aardappelplant (a) bestaat uit: bladeren (B), okselknoppen (G), 

stengel, stengelknollen (C, D en E), wortels (F) en bloemen (A). Een detail van de 

bloem in bloei (b) en ontwikkeld tot bessen (c). 

Rechts: Een bloem met daarnaast een dwarsdoorsnede. Middenin zit de 

stamper met daaromheen de 5 meeldraden. De kroonblaadjes zijn met elkaar 

vergroeid tot een kroon met vijf punten. 
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Voor transport naar andere delen van de plant wordt glucose omgezet in saccharose. Dit is een 

disaccharide dat bestaat uit een combinatie van een glucose- en een fructosemolecuul. In de aardappel-

knol wordt sacharose omgezet in zetmeel. Het zetmeelmolecuul bestaat uit lange ketens van glucose-

eenheden: het is een polysaccharide. Zetmeel is het belangrijkste bestanddeel van de aardappelknol.  

De Nederlandse aardappelteelt beslaat met een oppervlakte van ongeveer 160 duizend hectare (ha) 16% 

van het akkerbouwareaal en 3,5% van de totale oppervlakte van Nederland.  

In tabel 1.1 zie je een overzicht van de aardappeloogst in 2010. Op grond van het gebruik van de 

geoogste aardappelen worden drie typen aardappelen onderscheiden: pootaardappelen, consumptie-

aardappelen en zetmeelaardappelen. Die laatste worden ook wel industrieaardappelen genoemd.  

 

Tabel 1.1Aardappelproductie in Nederland (Bron: CBS, 2010) 

 

 

 

 

 

 

In Nederland is ongeveer 35% van de aardappelen bedoeld voor consumptie: o.a. als ‘tafelaardappelen’, 

frieten of chips. Ongeveer 25% procent van het totale aardappelareaal wordt gebruikt voor poot-

aardappelen. Het overgrote deel hiervan wordt geëxporteerd. Nederland heeft een toppositie in de 

wereld wat betreft de export van pootaardappelen. Pootaardappelen zijn speciaal geteelde en zorgvuldig 

uitgezochte aardappelen zonder ziektes of beschadigingen, die gebruikt worden als moederknollen voor 

de teelt van nieuwe aardappelen.  

Bijna de helft van het Nederlandse aardappelareaal is bestemd voor zetmeelaardappelen. Voor het 

gebruik van zetmeel uit aardappelknollen is de viscositeit (de mate van stroperigheid) ervan een belang-

rijke eigenschap. Het blijkt dat de viscositeit van het zetmeel in aardappelknollen van verschillende rassen 

sterk verschillend is. De variatie in viscositeit is het gevolg van het ontstaan en verbreken van onderlinge 

bindingen tussen de ketens. Zetmeel kent vele toepassingen. Aardappelzetmeel wordt gebruikt in soepen 

en andere levensmiddelen. De koolhydraatketen van het aardappelzetmeel kan ook met enzymen in 

stukken worden geknipt tot monosacchariden, die bijvoorbeeld verwerkt worden in suikerwaren. Verder 

is zetmeel onder meer uitstekend te gebruiken als plakmiddel. Ook wordt het gebruikt om papier en 

textiel te verharden. Voor elke toepassing is wel een ras op de markt dat aan de specifieke eisen voldoet. 

Je kunt rassen van elkaar onderscheiden d.m.v. raseigenschappen. Een voorbeeld hiervan is de 

bloemkleur, maar belangrijker zijn de verschillende eigenschappen van de plant en de knol. Er is een 

grote variatie in rassen waar telers uit kunnen kiezen.  

 
Geoogste 

oppervlakte 
Opbrengst 

per ha 
Gewassen X1000 ha ton 

Totaal aardappelen 158 44 

Pootaardappelen 39 29 

Consumptieaardappelen 47 52 

Zetmeelaardappelen 73 42 
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Afbeelding1.3 De aardappel heeft veel verschillende toepassingen 

 

Het telen van aardappelen 

Voordat de pootaardappel de grond in gaat, moet de grond eerst gebruiksklaar gemaakt worden: ploegen 

om de aarde los te maken, bemesten, vervolgens ruggen (= kleine heuveltjes) maken. In deze ruggen 

worden de pootaardappelen met een machine ondiep in de aarde gestopt. Dit heet poten. De groei van 

de aardappelplant start met het kiemen van de pootaardappel. Na het poten worden de ruggen verder 

verhoogd met behulp van een ruggenfrees, zodat de aardappelen na een stevige regenbui niet 

‘verzuipen’. Dit is het zogenaamde ‘aanaarden’; het activeert de groei van stolonen. Tijdens het groei-

seizoen kan de boer ervoor kiezen om de planten nog eens extra te bemesten met kunstmest en hij kan 

de planten beschermen tegen ziektes door het spuiten van water waarin gewasbeschermingsmiddelen 

zijn opgelost.  
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Het oogsten van de aardappelknollen wordt rooien genoemd. De oogsttijd is bij de aardappel sterk 

afhankelijk van het ras. Er zijn vroege rassen die in juni en juli geoogst kunnen worden, en late rassen die 

pas in september en oktober geoogst kunnen worden. Na het rooien worden de aardappelknollen op een 

koele, geventileerde plaats opgeslagen. Soms worden ze voor aflevering op grootte gesorteerd. 

Landbouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in aardappelteelt, hebben grote arealen met maar één 

gewastype zonder rotaties. Dit wordt monocultuur genoemd. De aardappelboer teelt bij voorkeur een ras  

dat goed in de smaak valt bij de consument (op hetzelfde moment gaar) of de fritesfabrikant (dezelfde 

kleur) en dat via vegetatieve voortplanting is vermeerderd. Het voordeel hiervan is dat alle planten 

dezelfde genetische basis hebben en daardoor een homogeen gewas opleveren, wat handig is voor de 

akkerbouwer, omdat de planten veel op elkaar lijken en daardoor makkelijk machinaal te bewerken zijn. 

Het ploegen, frezen, poten, spuiten, rooien en sorteren wordt door grote landbouwwerktuigen verricht 

die geen rekening kunnen houden met afwijkende planten. 

 

Afbeelding 1.4 De aardappeloogst 

 

In Nederland kennen we twee vormen van landbouw: de gangbare landbouw en de biologische landbouw. 

In de biologische landbouw gebruiken de boeren geen kunstmest en geen chemische gewasbescher-

mingsmiddelen. Biologische boeren gebruiken organische mest en proberen besmetting van hun aardap-

pelen met P. infestans zoveel mogelijk te voorkomen door enerzijds het gebruik van resistente rassen, en 

anderzijds door vroeg in het jaar te poten, zodat ook vroeg geoogst kan worden. Hoe eerder de 

aardappels geoogst kunnen worden, des te kleiner is de kans op infectie door P. infestans. In hoofdstuk 2 

zal je zien waarom dat zo is. 
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Opdracht 1.1 

1. Wat is zetmeel, uit welke suikers is het samengesteld en in welke plantendelen wordt het 

opgeslagen? 

2. Waar zou de Latijnse naam Solanum tuberosum vandaan komen? Verklaar de woorden ieder 

afzonderlijk. 

3. Bedenk waarom koolhydraten alleen als disacchariden door het vaatweefsel van een plant 

vervoerd kunnen worden? 

4. Welke typen aardappelen kennen we in Nederland? Zet ze in volgorde van meest tot minst 

geteelde type. 

5. Uit welke 8 onderdelen bestaat de aardappelplant? 

6. Op welke manieren kan een aardappelplant worden vermeerderd? 

7. Noem verschillen tussen een pootaardappel en een industrieaardappel als a. gebruiksartikel en 

in b. de teeltwijze. 

8. Een aardappelplant die uit een pootaardappel groeit, brengt vele aardappelen voort. Waarom is 

het aandeel pootaardappelen in de Nederlandse aardappelproductie volgens tabel 1 eigenlijk zo 

hoog? 

9. Bereken hoeveel procent van de totale aardappelproductie in 2010 bestond uit pootaardappelen. 

10. Om welke reden worden aardappelen op ruggen geteeld en niet in de platte aarde? 

11. Welke toepassingen ken je naast de 3 genoemde toepassingen van industrieel zetmeel. 

12. Onderzoekopdracht: Ga je eigen eetgedrag na. Maak een tabel waarin je aangeeft hoeveel (gram) 

aardappelen je per week eet, en welke andere producten waarin zetmeel is verwerkt. Geef ook 

aan hoeveel kcal de producten bevatten per 100 gram. 

13. Opzoekvraag: Zoek op internet minimaal twee manieren waarop de biologische landbouw 

verschilt van de gangbare landbouw? 

(Kijk bijvoorbeeld op: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_nl) 

14. Opzoekvraag: Zoek vijf ziekten en plagen op die naast P. infestans nog meer voorkomen bij de 

teelt van aardappelen? Geef de naam van de ziekte + de veroorzaker, geef ook aan tot welke 

categorie de veroorzaker behoort (schimmels, bacteriën, virussen, luizen, aaltjes of wormen) en 

welke delen van de plant hij aantast.  

15. Verdiepingsvraag: In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat alle planten van hetzelfde ras 

genetisch gelijk zijn. Als ze dan toch verschillen, zoals bladgroei of knolgewicht, waardoor komt 

dat dan? 
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Practicum I  Kennismaken met de aardappel 

In dit practicum maak je kennis met verschillende aspecten van de aardappel: je kunt friet bakken, de 

plant in al zijn onderdelen tekenen en verschillende inhoudsstoffen bepalen, afhankelijk van de beschik-

bare tijd voor dit practicum. Je docent zal aangeven wat je gaat doen. 

 

Aardappelziektes en plagen 

Om te zien welke rol ziektes en plagen spelen bij een succesvolle aardappelteelt gaan we terug in de 

geschiedenis. De aardappel was na de introductie in Europa een belangrijk onderdeel van de voeding 

geworden. Het probleem begon toen er halverwege de 19
e
 eeuw vanuit N-Amerika aardappels naar 

Europa kwamen met de beruchte aardappelziekte, veroorzaakt door P. infestans.  

Hoe manifesteert de aardappelziekte zich? Op de bladeren ontstaan bruine vlekken die vaak omringd 

worden door witte sporendragers van P. infestans. Bij vatbare planten kan P. infestans in een tijdsbestek 

van een tot twee weken de bladeren vrijwel volledig vernietigen. Ook kan de ziekte tijdens de winter-

opslag knolrot veroorzaken, waardoor alsnog een hele oogst verloren kan gaan.  

In 1845 brak in Ierland de aardappelziekte op grote schaal uit. Dit had vreselijke gevolgen. Veel mensen 

waren arm. In de meeste gezinnen waren aardappelen het belangrijkste, zo niet het enige voedsel. Door 

de misoogsten ontstond voedselgebrek. Veel mensen stierven. Grote aantallen Ieren probeerden aan de 

ellende te ontsnappen door naar Noord-Amerika te emigreren. Door de sterfte en de emigratie daalde de 

bevolking van Ierland met wel 50%. Deze periode wordt in de geschiedenisboeken aangeduid met de 

term ‘Great Famine’, de ‘grote hongersnood’. Hoewel de aardappelziekte in de Westerse wereld nu niet 

meer zulke ernstige gevolgen heeft als in 1845, is de ziekte tegenwoordig nog steeds verantwoordelijk 

voor grote economische verliezen in de aardappelteelt. En vooral in ontwikkelingslanden heeft men te 

kampen met grootschalige opbrengstverliezen als gevolg van de aardappelziekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1.5 Aardappelen die zijn aangetast door Phytophthora infestans 

 

Naast de aardappelziekte zijn er nog een groot aantal andere factoren die een negatieve invloed kunnen 

hebben op de aardappeloogst. Planten kunnen beconcurreerd worden door onkruiden of ziek worden als 
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gevolg van een aanval van micro-organismen, zoals virussen, bacteriën of schimmels. Maar ook door een 

tekort aan voedingsstoffen, water of licht kunnen gevoelig worden voor besmettingen. Planten kunnen 

belaagd worden door insecten zoals bladluizen en coloradokevers. Bladluizen zuigen het sap uit het 

vaatweefsel van de plant en ze kunnen virussen van plant naar plant overbrengen. De coloradokever kan 

veel schade aan de aardappelplant veroorzaken doordat hij de bladeren aanvreet. De ziekte aardappel-

moeheid wordt veroorzaakt door aaltjes: zeer kleine, met het oog niet of nauwelijks waarneembare 

wormpjes, die in de bodem leven. Zij kunnen op veel plantensoorten parasiteren zonder daarbij grote 

schade aan te richten, zolang de planten niet aan extra stress worden blootgesteld door bijvoorbeeld 

droogte.  

De ziekteverwekkers kunnen het metabolisme (de stofwisseling ) van de plant ernstig verstoren. Dit kan 

negatieve gevolgen hebben voor de aardappelopbrengst: vermindering van het aantal knollen, verklei-

ning van de knolgrootte en/of verlaging van het zetmeelgehalte van de knollen. 

 

Casus 

Thijs gaat naar een bijeenkomst van LTO-Nederland, de Land- en Tuinbouw Organisatie. De aardappel-

ziekte is dit jaar vroeg uitgebroken. LTO maakt zich zorgen over de inkomsten van de boeren.  

De boeren vormen een heterogene groep. Er zijn boeren, die grootschalige landbouw bedrijven, zoals Thijs, 

maar ook boeren met een klein bedrijf. Sommige boeren gebruiken op grote schaal landbouwgif als 

gewasbeschermingsmiddel, anderen zijn daartegen.  

 

Opdracht 

LTO-Nederland besluit inkomenssteun aan te vragen bij de landelijke overheid voor de boeren die in de 

problemen zijn geraakt, en subsidie aan te vragen voor wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding 

van de aardappelziekte. Verdiep je in de belangen van Thijs en zijn collega’s. Stel een subsidieaanvraag op 

met een zodanige motivering dat die een redelijke kans van slagen heeft. 

 

Samenvatting 

De aardappel (Solanum tuberosum) komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, waar ook nog andere 

Solanumsoorten voorkomen. De groei van de aardappel start met de moederknol (de poter). Naast 

wortels en bovengrondse delen worden ook stolonen gevormd. Deze stolonen zijn ondergrondse stengels 

die verdikkingen vormen aan de uiteinden: de aardappels, waarin zetmeelopslag plaatsvindt. We 

onderscheiden drie verschillende typen aardappelen, elk met een andere toepassing. Pootaardappelen 

dienen als plantgoed voor het volgende groeiseizoen. Afhankelijk van het gebruiksdoel onderscheiden we 

verder consumptie- en zetmeelaardappelen. Voor consumptieaardappelen zijn andere rassen op de 

markt dan voor zetmeelaardappelen. Deze rassen verschillen niet alleen in kwaliteitseigenschappen maar 

ook in lengte van het groeiseizoen. Het grootschalig verbouwen van aardappelen kent een aantal 

problemen zoals de aardappelziekte. Deze ziekte, veroorzaakt door Phytophthora infestans, was verant-

woordelijk voor de grote hongersnood in Ierland in 1845. Naast de aardappelziekte kunnen ook andere 

factoren zoals micro-organismen, insecten, aaltjes of onkruiden het gewas belagen.  
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Hoofdstuk 2 Bedreiging en afweer 

Introductie 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er verschillende belagers zijn die de aardappelplant 

belemmeren in zijn groei en die hem zelfs te gronde kunnen richten. Een plant die voor een bepaalde 

ziekte gevoelig is, krijgt na besmetting met de betreffende ziekteverwekker negatieve symptomen.  Als 

een plant weerstand kan bieden aan een ziekteverwekker dan is die plant resistent tegen die 

ziekteverwekker. Er ontstaan dan geen negatieve symptomen na besmetting. Een 'ideaal' landbouw-

gewas is resistent tegen een breed scala van ziektes en plagen. Een plant die resistent is tegen een 

bepaalde ziekteverwekker kan de vermeerdering van die ziekteverwekker na besmetting beperken. Het 

tegenovergestelde van resistent is vatbaar. 

Dieren kunnen zich tegen een groot aantal plagen beschermen door ervan weg te lopen/vliegen/kruipen. 

Planten kunnen zich niet verplaatsen. Om zich toch te verdedigen hebben planten een grote verscheiden-

heid aan afweermechanismen ontwikkeld. De afweermechanismen van planten komen aan de orde in de 

eerste paragraaf van dit hoofdstuk. In de tweede paragraaf zie je hoe P. infestans deze bescherming weet 

te omzeilen. Kennis van de levenscyclus van P. infestans is essentieel om hem effectief te bestrijden. Voor 

een goed begrip van dit hoofdstuk is het handig als je vooraf je basiskennis over eiwitten weer even 

ophaalt. 

 

Afweermechanismen  

In de loop van de evolutie hebben planten veel verschillende manieren van afweer ontwikkeld. Als deze 

mechanismen effectief zijn, is de plant resistent. Planten die deze mechanismen niet hebben, zijn in het 

nadeel. Hierdoor kunnen ze zich minder goed handhaven en verdwijnen ze uiteindelijk. Afweermechanis-

men kennen een grote verscheidenheid. Ze zijn in twee hoofdgroepen in te delen: constitutieve afweer 

en geïnduceerde afweer.  

Constitutieve afweer is altijd aanwezig en werkzaam in een plant en bestaat uit fysieke afweer en/of 

chemische afweer.  

Fysieke afweer is gebaseerd op bepaalde structuren die als barrière dienen. Dit kun je vergelijken met de 

beveiliging van een kasteel: aan de buitenkant van het kasteel staan grote stevige muren zodat er geen 

indringers binnen kunnen komen en binnen deze muren staan vaak nog meer beschermingsmuren, die 

de doorgang tot het woongedeelte verhinderen. Planten hebben vaak ook verschillende beschermings-

lagen. Op celniveau is een stevige celwand van belang voor het tegenhouden van o.a. schimmels. Op 

orgaanniveau kom je bijvoorbeeld doornen tegen die het voor herbivoren (planteneters) onaantrekkelijk 

maken om de plant op te eten. Tussen deze niveaus kunnen nog verschillende andere beschermingslagen 

aanwezig zijn. 

De cuticula is hier een voorbeeld van. Dit is de waslaag die de plant bedekt. De cuticula vermindert de 

verdamping door de plant. Planten in droge, warme gebieden hebben een extra dikke cuticula. Deze 

waslaag beschermt de plant niet alleen tegen uitdrogen, maar bemoeilijkt ook het binnendringen van 

micro-organismen. Verder hebben veel planten haren, ook wel trichomen genoemd. Deze beschermen 

de plant doordat ze het moeilijker maken voor insecten om bij het oppervlak van het blad te komen en 

zich daarmee te voeden. 
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Chemische afweer ontstaat doordat planten gifstoffen produceren. De tabaksplant produceert Nicotine 

dat dodelijk is voor plantenetende dieren. Soorten van de nachtschadefamilie, waaronder de aardappel, 

produceren Solanine. Ook deze stof kan, afhankelijk van de hoeveelheid, dodelijk zijn voor herbivoren en 

hij remt bovendien de groei van micro-organismen. (Solanine wordt alleen in de groene delen van de 

plant gevormd, de aardappelknol is niet giftig). Naast gifstoffen kunnen er ook stoffen in een plant 

voorkomen die de plant een bittere smaak geven, waardoor hij onaantrekkelijk wordt voor een herbivoor 

om te eten. Naast de bovengenoemde directe afweer tegen herbivoren kunnen planten ook met 

lokstoffen predatoren van plantbelagers aantrekken, die de belagers opeten. Deze manier van 

verdedigen wordt indirecte afweer genoemd. De productie van afweerstoffen door planten kan het 

indringers dus behoorlijk moeilijk maken om te overleven in of op een plant. 

Geïnduceerde afweer. Naast de constitutieve afweer, die altijd aanwezig is, kan de plant zich ook 

verdedigen met geïnduceerde afweer. Deze bestaat uit - over het algemeen heftige - reacties, die geïndu-

ceerd (opgewekt) worden als de plant de ziekteverwekker of plaag ‘opmerkt’. (Als deze manier van 

afweer continu zou werken, zou dat een overmaat aan energie vragen waardoor andere processen, zoals 

groei en voortplanting geremd zouden worden.) De geïnduceerde afweer wordt gestart zodra bepaalde 

karakteristieke kenmerken van een belager op moleculair niveau door receptoren van de plant worden 

herkend. Een receptor is een eiwit op de buitenkant van een cel, dat gespecialiseerd is in het herkennen 

van specifieke moleculen van buitenaf. Zo’n molecuul van buitenaf kan bijvoorbeeld chitine zijn, een 

koolhydraat dat in het exoskelet van insecten zit en in de celwanden van schimmels. Als een schimmel 

een plant probeert binnen te dringen, kan het chitine uit de celwand van de schimmel aan receptoren op 

de plantencellen worden gebonden. Het receptoreiwit geeft dan een signaal af naar de binnenkant van 

de cel. Dit signaal wordt doorgegeven richting de celkern. Dit proces noemen we signaaltransductie. Het 

signaal vormt de start van de afweerreactie: er wordt een enzym (chitinase) geproduceerd, dat chitine af-

breekt en zo verhindert dat de schimmel verder de plant in groeit. 

Er is sprake van een evolutionaire ‘wapenwedloop’ tussen plant en schimmel. De plant ‘herkent’ het 

chitine uit de celwand van de schimmel door middel van receptoren, en scheidt dan chitinase uit om de 

chitine af te breken. Sommige schimmels maken een eiwit dat een soort schild om de chitine heen legt, 

waardoor de chitinase onwerkzaam wordt. Planten ontwikkelen vervolgens receptoren voor dit bescher-

mende eiwit, zodat het alsnog herkend en uitgeschakeld wordt. De schimmels ontwikkelen weer andere 

vormen van dit eiwit, enz. Recent is ontdekt dat er ook schimmels zijn die m.b.v. een eiwit (Ecp6) het 

chitine als het ware ‘onzichtbaar’ maken voor de plant, zodat het niet bindt aan de receptoren, met als 

gevolg dat er geen afweerreactie op gang komt. Zie afb. 2.1. 

Geïnduceerde afweer kan ook inhouden dat cellen worden aangezet om plantenhormonen te produceren, 

waardoor andere weefsels, elders in de plant, geactiveerd worden om ook afweerstoffen te gaan produ-

ceren. Hierdoor kan kolonisatie van de plant door de ziekteverwekker worden tegengegaan. Maar de 

belager kan ook juist gebruikmaken van het mechanisme van signaaltransductie door eiwitten uit te 

scheiden die een positieve invloed hebben op het infectieproces. Deze eiwitten kunnen bijvoorbeeld de 

afgifte van voedingsstoffen door de plant stimuleren of de afweermechanismen van de plant ontregelen. 
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Afbeelding 2.1 Herkenning van een kenmerk van een ziekteverwekker door een receptor- 

eiwit (R- eiwit). a. Een molecuul chitine van een belager bindt aan het R-eiwit 

en activeert een afweerreactie in de cel. b. Het chitine is gemodificeerd door 

de belager en wordt daardoor niet door het R-eiwit herkend. Er komt dan 

geen afweerreactie op gang. (Uit: M.J. Chrispeels & D.E. Sadava, 2003. Plants, 

Genes and Crop Biotechnology 2nd Ed., Jones and Bartlett Publishers 

International, London) 

 

Een specifieke vorm van geïnduceerde afweer is de ‘Hypersensitive Response’ (HR) , die leidt tot 

geprogrammeerde celdood. De HR is in veel gevallen de meest effectieve manier om verdere kolonisatie 

door een indringer tegen te gaan. Bij een HR produceert de cel giftige stoffen waardoor de cel zelf en 

omringende cellen afsterven. Een aantal ziekteverwekkers, waaronder P. infestans, is biotroof. Dit 

betekent dat ze uitsluitend voedingsstoffen kunnen onttrekken aan levende plantencellen. Wanneer de 

plantencel sterft door een HR zal de ziekteverwekker ook sterven. Bij een HR sterft meestal een klein deel 

van het blad af. Hierdoor wordt uitbreiding van de ziekteverwekker bemoeilijkt en heeft de plant als 

geheel de grootste kans om gezond verder te leven. 
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Opdracht 2.1 

1. Hoe start het afweerproces als een ziekteverwekker herkend wordt door een plant? Noem 3 

manieren waarop de plant kan reageren?  

2. Noem een voorbeeld van een fysiek afweermechanisme bij planten op weefselniveau ánders dan 

‘versteviging van de celwand’.  

3. Waarom is het niet aan te raden om aardappelen die groen verkleurd zijn niet te eten? Wat 

moet je tijdens het schillen verwijderen en waarom? 

4. Is solanine een onderdeel van de constitutieve of van de geïnduceerde afweer? Waarom? 

5. Door welke eiwitten worden ziekteverwekkers opgemerkt? 

6. Enkele cactussen produceren de psychoactieve stof mescaline. Herbivoren zullen deze planten 

na een eerste kennismaking mijden, omdat mescaline leidt tot hallucinaties. Mescaline wordt 

door de Peyote cactus (Lophophora williamsii) continu aangemaakt. Wat voor soort afweer-

mechanisme is dit? 

7. Opzoekvraag: Afweerstoffen die planten kunnen aanmaken wanneer ze worden belaagd door 

indringers worden fytoalexinen genoemd. Deze stoffen kunnen door mensen ook als genees-

middel worden gebruikt. Zoek op hoe die moleculen eruit zien, tegen welke soort aanvallers ze 

werkzaam zijn en hoe ze de aanvallers kunnen uitschakelen. Welke fytoalexinen kan een aard-

appelplant produceren. Noem twee voorbeelden? 

8. Opzoekvraag: Is het mogelijk om een plant resistent te maken tegen een bepaalde ziekte door 

een specifiek receptoreiwit in de plant in te brengen? 

9. Verdiepingsvraag: Hoe hebben planten in de evolutie ‘geleerd’ om ziekteverwekkers of onder-

delen daarvan te herkennen? Hoe leren planten?  

 

De levenscyclus van P. infestans. 

Wat opvalt als je een door P. infestans geïnfecteerd blad onder de microscoop bekijkt, is het netwerk van 

schimmelachtige draden op en in het plantenweefsel, het zogenaamde mycelium (zie afb. 2.2). Doordat P. 

infestans een mycelium vormt en zich via sporen kan voortplanten werd het organisme vroeger in het rijk 

van de schimmels ingedeeld. Later hebben onderzoekers ontdekt dat P. infestans een volledig andere 

evolutionaire oorsprong heeft. Op basis van DNA-vergelijkingen zijn we in staat om vast te stellen hoe 

organismen evolueren. De evolutionaire boom, de ‘tree of life’, waarin alle organismen hun plaats 

hebben, is gebaseerd op verschillen en overeenkomsten in DNA (zie afbeelding 2.3). Door nieuwe onder-

zoeksresultaten verandert de ‘tree of life’ nog steeds. Toen de gegevens over het DNA van P. infestans 

beschikbaar kwamen, heeft men dit organisme in de groep van de oömyceten geplaatst. Oömyceten 

zitten in een heel andere ‘tak’ van de ‘levensboom’ dan schimmels (fungi). Ze zijn veeleer verwant met 

bruine algen. En hoewel dat maar moeilijk is voor te stellen, hoort de microscopisch kleine oömyceet in 

dezelfde supergroep thuis als de kelp, die soms in gigantische, wel 50m lange slierten op het strand 

aanspoelt. 
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Afbeelding 2.2 Phytophthora infestans mycelium met sporen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.3 De tree of life ( url 1 ) 
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De twee grootste verschillen tussen schimmels enerzijds en oömyceten zoals P. infestans anderzijds 

betreffen het genoom en de samenstelling van de celwand. Het mycelium van P. infestans is diploïd ter-

wijl het mycelium van een schimmel in bijna alle gevallen haploïd is. In de celwand van schimmels zit 

chitine voor de stevigheid en bij P. infestans is dat cellulose. 

 

Dat een besmetting met P. infestans zich zo snel kan uitbreiden komt door zijn veelzijdige manier van 

voortplanten en door de enorme aantallen nakomelingen die hij produceert. Deze oömyceet kan zich 

zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voortplanten (afb. 2.4). De manier van ongeslachtelijk voortplan-

ten lijkt erg veel op die van een schimmel. Het mycelium vormt sporangiën (sporen) die door de wind 

over lange afstanden of door de regen over korte afstanden verspreid worden. Sporangiën worden al kort 

na de infectie van de aardappelplant geproduceerd. Ze ontstaan via mitose. Sporangiën hebben geen 

lange levensduur: in de atmosfeer kan een sporangium enkele uren overleven, in de grond enkele weken 

of maanden. Een sporangium wordt actief wanneer het in water terechtkomt. Dan kunnen er – afhan-

kelijk van de temperatuur - twee dingen gebeuren: 

Lage temperatuur: het sporangium deelt zich in zes tot acht zwemsporen, zoösporen genoemd. Deze 

zoösporen hebben twee zweepharen waarmee ze in water kunnen bewegen. Een zoöspore leeft slechts 

enkele uren. Als hij in die tijd het oppervlak van de aardappelplant (blad, stengel of knol) tegenkomt, 

vormt hij een kiembuis, waarmee hij een plantencel binnendringt. De kieming via zoösporen noemt men 

indirecte kieming.  

Hoge temperatuur(>14˚C): directe kieming. Hierbij ontstaat uit het sporangium direct (!) een kiembuis die 

de plantencel penetreert. Doordat een sporangium bij directe kieming slechts één plantencel kan 

infecteren, en via indirecte kieming wel acht zoösporen vormt die allemaal een plantencel kunnen 

infecteren, heeft indirecte kieming een grotere kans op succes. Al enkele dagen na de infectie vindt de 

vorming van nieuwe sporangiën plaats. Daarvoor zijn natte omstandigheden nodig. Verspreiding van 

sporen naar de omgeving zoals buurplanten of buurpercelen, vindt plaats via regen (spatverspreiding) of 

wind (windverspreiding). Veel zonlicht is voor de oömyceet ongunstig: hierdoor sterven de sporangiën en 

de zoösporen. 

Naast ongeslachtelijk kan P. infestans zich in Nederland sinds een paar decennia ook geslachtelijk voort-

planten. Een slechte aardappeloogst in 1976 was aanleiding om opnieuw aardappelen uit Zuid-Amerika 

te importeren. Hiermee werd het tot op dat moment ontbrekende A2 paringstype van P. infestans in 

Europa geïntroduceerd. Voorheen was in Europa uitsluitend het paringstype A1 aanwezig dat zich, bij 

gebrek aan het noodzakelijke tweede paringstype, slechts ongeslachtelijk kon voorplanten. 

De geslachtelijke voortplantingscyclus van P. infestans wordt slechts eenmaal per groeiseizoen volbracht. 

Wanneer de mycelia van beide paringstypen A1 en A2 bij elkaar komen, worden via meiose haploïde 

mannelijke (antheridia) en vrouwelijke cellen (oögonia) gevormd. Wanneer deze versmelten ontstaat een 

diploïde cel die oöspore genoemd wordt. (Verwar dit niet met de sporangiën en de zoösporen die 

ongeslachtelijk ontstaan.) Deze geslachtelijk geproduceerde oösporen worden ín het blad van de aard-

appelplant gevormd en komen pas uit het blad vrij als het weefsel afsterft. Hierdoor kunnen ze na het 

groeiseizoen in de grond terechtkomen of in aardappelafvalhopen. Oösporen hebben een celwand die uit 

drie lagen bestaat, waardoor ze lang in de bodem kunnen overleven. Hierdoor vormen ze een soort 

‘tijdbom’ voor de volgende aardappelteelt op een geïnfecteerd perceel. 
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Afbeelding 2.4 Levenscyclus van Phytophthora infestans 

(http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/aardappelplaag-waarschuwing-en-bestrijding) 

 

De infectie 

Bekijk de volgende filmpjes op youtube : url 2 en url 3 . 

Sporen van de ziekteverwekker P. infestans kunnen met de kiembuis via de huidmondjes, via een 

beschadiging of door de cellen heen de plant in groeien. Ze vormen daar een mycelium, dat voedings-

stoffen onttrekt aan de plant. Als er voldoende energie verzameld is, groeit P. infestans weer door de 

huidmondjes naar buiten en vormt hij opnieuw sporangiën die door de wind of de regen verspreid 

kunnen worden. Zo kan de infectiecyclus zich herhalen. 

Als het genoom van een aardappelplant een specifiek receptorgen bevat, dat zorgt voor het juiste 

receptoreiwit aan de buitenkant van de cel, kan P. infestans herkend worden, waarna de geïnduceerde 

afweer op gang komt. Er wordt een HR-proces gestart waardoor de ziekteverwekker de plant niet verder 

kan koloniseren. Deze plant is dus resistent. (Het betreffende gen kan door middel van kruisingen met 

bijvoorbeeld een wilde resistente voorouder ingebracht zijn in het genoom van de plant. Hierover meer 

in het volgende hoofdstuk.). 

Na enkele jaren is P. infestans de aardappelplant toch weer ‘te slim af’. Dan wordt de resistentie tegen P. 

infestans doorbroken. Dit komt door mutaties. Mutaties zijn willekeurige, spontane, blijvende verander-

ingen in het DNA. De meeste mutaties zijn niet nuttig, integendeel: ze kunnen zelfs dodelijk zijn. Maar 

doordat de oömyceet gigantisch veel sporen vormt, kunnen er ook een aantal voor P. infestans gunstige 
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aanpassingen ontstaan, zoals b.v. die waarmee herkenning door de receptor van de aardappelplant voor-

kómen wordt.  

Aardappelplanten worden in de meeste gevallen ongeslachtelijk vermeerderd (vegetatieve voortplanting). 

Aardappelplanten van hetzelfde ras zijn genetisch identiek, het zijn klonen van elkaar. En aangezien op 

een perceel landbouwgrond meestal aardappels van hetzelfde ras worden geteeld, hebben alle planten in 

dat perceel dezelfde genen. In een dergelijke monocultuur, waarin alle planten dezelfde set receptoren 

hebben, krijgen de aldus gemuteerde exemplaren van P. infestans de kans om zich sterk te vermeerderen 

en een groot aandeel in de populatie te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.5 Phytophthora infestans heeft in korte tijd desastreuze gevolgen. Links zie je een veld vlak voor 

infectie. Rechts hetzelfde veld 18 dagen later: de aardappelplanten zijn bijna volledig 

weggevaagd. 
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Opdracht 2.2 

1. Waar staat Phytophthora infestans in de tree of life? Gebruik internet.  

a. Zoek op in welke drie domeinen Woese de levende organismen heeft ingedeeld. Geef 

aan wat de verschillen zijn tussen de drie domeinen. 

b. Zoek op welke indeling Keeling hanteert voor de taxonomie van de Eukaryoten. 

c. Zoek op waar Keeling Phytophthora (een oömyceet) bij indeelt en waarbij hij de 

schimmels indeelt. Gebruik de website url 1 . 

2. Noem de twee belangrijkste redenen waarom Phytophthora infestans niet tot het rijk van de 

schimmels wordt gerekend. 

3. Opzoekvraag: Waarom is de vorming van een zogenaamd haustorium essentieel voor de verdere 

kolonisatie van een mycelium? Vermeld de website waarop je de informatie hebt gevonden. 

4. Waarom is de verspreiding van P. infestans door sporangiën effectiever bij 12˚C dan bij 19˚C? 

5. Welk paringstype van P. infestans was in Nederland verantwoordelijk voor de introductie van de 

geslachtelijke voortplanting van dit organisme? 

6. Waarom wordt de kieming van een sporangium via zoösporen indirecte kieming genoemd? 

7. Lees de geschiedenis van de Ierse aardappelziekte op de site: url 4. Wanneer was de kans op een 

epidemie groot. Verklaar dit.  

8. Zet de specifieke verschillen bij P. infestans tussen de geslachtelijke en ongeslachtelijke voort-

planting op een rij. 

9. Waar zou je oösporen van P. infestans in en rondom een aardappelperceel kunnen tegenkomen? 

10. Noem twee factoren die een rol spelen bij de snelle genetische aanpassing aan omgevings-

factoren? 

11. Opzoekvraag: Maak een tijdlijn met twee opeenvolgende aardappelteelten en combineer dit met 

de levenscyclus van P. infestans. Geef op de tijdlijn aan wanneer ongeveer het ploegen, poten, 

kiemen, bladgroei, knolvorming, rooien, en opslag van achtergebleven knollen plaatsvindt. Geef 

onder deze tijdlijn aan wanneer P. infestans infectie en verspreiding van P. infestans kan plaats-

vinden en in welke vorm. 

12. Verdiepingsvraag: Aan de hand van de tijdlijn van vraag 11 met de aardappelteelt en de 

levenscyclus van P. infestans kun je een aardappeltelers adviseren op welke momenten ze het 

beste kunnen spuiten met gewasbeschermingsmiddelen. Geef deze ‘spuitmomenten’ ook aan op 

de tijdlijn. 
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Casus 

De aardappelziekte woedt in alle hevigheid. Thijs en Luuk bezoeken samen een wetenschappelijk congres 

in Wageningen over de bestrijding van de aardappelziekte. Ze krijgen zoveel informatie te zien en te horen 

dat het hen duizelt. Tenslotte staat Thijs op en vraagt met de moed der wanhoop: “Kunnen jullie weten-

schappers dan echt niets bedenken om Phythophthora definitief uit te roeien?” 

 

Eén van de aanwezige onderzoekers belooft een antwoord op te stellen dat begrijpelijk is voor leken op dit 

gebied. Het zal worden gepubliceerd in de vakbladen voor de akkerbouw en in de milieubladen. 

Opdracht: 

Schrijf dit artikel. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk de eigenschappen van P. infestans en de relatie tussen 

P.infestans en de aardappelplant. Beschrijf de huidige bestrijdingsmethoden en de mogelijkheden die de 

wetenschap in de toekomst ziet. Beantwoord tenslotte de vraag: ‘Is P. infestans helemaal uit te roeien?’ 

 

  

Practicum II De schimmelinfectie 

Om zelf sporenvorming te zien, ga je een echte schimmel bekijken met een microscoop. Hoe dit moet, 

hoor je van de docent. 

 

 

 

 

Samenvatting 

In de loop van de evolutie hebben planten verschillende afweermechanismen ontwikkeld. De constitu-

tieve afweer is altijd aanwezig en omvat chemische stoffen en fysieke barrières die het een indringer 

moeilijk maken. Ook kunnen planten een bepaalde afweer activeren wanneer een ziekteverwekker de 

plant wil binnendringen (geïnduceerde afweer). De ziekteverwekkers worden dan door receptoreiwitten 

gedetecteerd, waarna deze eiwitten signalen doorgeven aan de celkern die bepaalde afweerreacties kan 

starten, waaronder de Hypersensitive Response (HR). Een effectieve afweer betekent dat de plant 

resistent is tegen de betreffende ziekteverwekker.  

De tot de oömyceten gerekende P. infestans leeft en groeit door voedingsstoffen te onttrekken aan de 

levende cellen van aardappelplanten. Door zijn relatief snelle en grootschalige productie van sporen 

kunnen er mutaties ontstaan die ertoe leiden dat de resistentie van de aardappelplant wordt doorbroken. 

De oösporen, die ontstaan bij geslachtelijke voortplanting, kunnen lang overleven in de bodem en ze 

kunnen dus weer een probleem vormen bij de aardappelteelt van het volgende seizoen. 
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Hoofdstuk 3 Veredeling van een gewas 

Introductie 

In het eerste hoofdstuk heb je gezien dat de aardappel door de (honderden) jaren heen sterk veranderd 

is: van kleine onooglijke knolletjes in wilde soorten en allerlei grillige knolvormen in de primitieve cultuur-

vormen tot de grote, egaal gevormde knol met ondiepe ogen van ‘onze’ cultuuraardappel Solanum 

tuberosum. Het ontwikkelen van nieuwe verbeterde gewassen door de mens heet plantenveredeling. De 

meeste groenten die we eten zijn het resultaat van een eeuwenlang veredelingsproces. 

In dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat je al beschikt over genetische basiskennis: je weet wat DNA is, 

wat meiose is en wat de wetten van Mendel inhouden. We gaan deze basiskennis eerst wat verder uit-

diepen. Vervolgens zul je zien hoe de kennis van de genetica wordt benut in de veredeling (kruising en 

selectie). De plantenveredelaar maakt van deze biologische principes gebruik om bijvoorbeeld een 

resistent ras te ontwikkelen, dat met minder bestrijdingsmiddelen geteeld kan worden.  

 

Erfelijkheid  

De meeste planten kunnen zich geslachtelijk voortplanten. Veel planten kunnen daarnaast ook 

ongeslachtelijk worden vermeerderd via b.v. stekken. Dit noemt men vegetatieve voortplanting. Bij 

vegetatieve voortplanting is de dochterplant een kloon van de moederplant, omdat het genoom, het 

erfelijk materiaal, niet veranderd is. Ook als uit een aardappelknol weer een nieuwe plant groeit, is er 

sprake van vegetatieve voortplanting..  

Als planten zich geslachtelijk voortplanten ontstaat een nakomeling met een nieuw uniek genoom. Hoe 

gaat dat in zijn werk? Tijdens de meiose, bij de vorming van de geslachtscellen, worden de chromosomen 

van 1 cel verdeeld over 4 nieuwe cellen, zodanig dat deze nieuwe cellen nog maar de helft van het aantal 

chromosomen van de oorspronkelijke cel bevatten. De oorspronkelijke cel was diploïd, de nieuwe cellen, 

die door meiose zijn ontstaan, zijn haploîd. Het zijn de geslachtscellen of gameten: de mannelijke 

pollenkorrels (stuifmeelkorrels) en de vrouwelijke eicellen. Bij de bevruchting versmelt de mannelijke 

pollenkorrel met de vrouwelijke eicel (gelegen in de stamper). Er ontstaat weer een diploïde cel, door 

combinatie van de chromosomen uit de eicel en de pollenkorrel. Het verloop van de meiose is afgebeeld 

in afb. 3.1. 

 Door geslachtelijke voortplanting ontstaan nieuwe genencombinaties, er wordt een nieuw uniek genoom 

gevormd, doordat de chromosomen van de ouders bij de bevruchting gecombineerd worden. Maar ook 

al eerder, tijdens de meiose, dus bij de vorming van de geslachtscellen, zijn nieuwe genencombinaties 

ontstaan. Dit komt doordat bij de meiose crossing-over optreedt. Dit gebeurt in profase I aan het begin 

van de meiose (zie afb. 3.1). Bij crossing-over worden delen van homologe chromosomen binnen één 

oudergenoom met elkaar uitgewisseld. Door crossing-over ontstaan nieuwe genencombinaties (recom-

binatie). In afb. 3.2 is te zien hoe door de crossing-over twee van de vier chromatiden een nieuwe 

genencombinatie hebben gekregen. Bekijk het filmpje van url 5. Het geeft weer hoe crossing-over in zijn 

werk gaat. 
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Afbeelding 3.1 De meiose met een crossing over  

(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Meiosis_diagram.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.2: Door crossing over ontstaan behalve gameten met genencombinatie 

AB en ab ook gameten met de genencombinatie Ab en aB. 

(Bron: http://www.biologycorner.com/bio1/meiosis.html) 

Door geslachtelijke voortplanting ontstaan nakomelingen die genetisch van elkaar en van de ouders 

verschillen. We noemen dit genetische diversiteit. Ook mutaties dragen bij aan de genetische diversiteit. 

Een populatie met een grote genetische diversiteit kan zich beter aanpassen aan veranderende (milieu)-

omstandigheden. Toegepast op resistentie betekent dit: er is een kans dat een of meer planten uit de 

populatie de aanleg voor het vormen van een nieuwe receptor hebben gekregen door recombinatie, of 

dat een plant de aanleg voor een nieuwe combinatie van receptoren heeft geërfd van zijn ouders, 

waardoor de plant resistent is tegen een veranderde ziekteverwekker.  

In de natuur zijn de meeste planten diploïd, dat wil zeggen: hun cellen bevatten een dubbel stel 

chromosomen, één uit de stuifmeelkorrel en één uit de eicel. Bij de veredeling van gewassen wordt soms 
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het ploïdiegehalte verhoogd om een betere opbrengst te krijgen. Deze cultuurplanten zijn dan tri-, tetra- 

of polyploïd. Dit wil zeggen dat hun cellen niet tweemaal een chromosomenset bevatten, maar drie, vier 

of meerdere malen. Onze cultuuraardappel S. tuberosum is tetraploïd. 

 

Opdracht 3.1 

1. Op welke twee manieren kunnen planten zich voortplanten en welke manier heeft evolutio-

nair gezien de meeste voordelen? Leg uit waarom. 

2. Een aardappelkweker kweekt een speciaal ras aardappelplanten, die aardappelknollen met 

een rode schil opleveren. De planten zijn niet resistent tegen Phytophthora en de kweker 

besluit om door veredeling de resistentie-eigenschap in te brengen. Hij kruist daartoe de 

plant met een aardappelplant die wél resistent is, maar die helaas aardappelen met een gele 

schil oplevert. Zowel kleur als resistentie blijken eigenschappen te zijn waarvoor één gen 

verantwoordelijk is. De beide genen liggen op hetzelfde chromosoom. De aanleg voor 

resistentie (A) is dominant over niet-resistent (a) en de kleur geel (B) is dominant over die 

voor rood (b). Een cel van de resistente plant is hieronder getekend met het chromoso-

menpaar waarop de betrokken genen liggen. De cel deelt zich tijdens de meiose in vier 

gameten, in dit geval vier pollenkorrels. De stamper van de niet-resistente cultuurplant met 

de rode aardappelen wordt met deze pollenkorrels bestreken. In de stamper zijn na de 

meiose vier eicellen ontstaan uit een moedercel. 

a. Teken de diploïde moedercel van de eicellen van de niet-resistente 

cultuurplant. 

b. Teken schematisch de vier pollenkorrels van de hiernaast 

getekende diploïde cel. Teken ook de vier eicellen die de 

andere plant levert. 

c. Teken de mogelijke combinaties in de bevruchte eicellen. 

d. Welke eigenschappen heeft een plant met de genen 

combinatie aa en bb? 

e. Hoeveel % van de nakomelingen heeft rode aardappelen? 

f. Hoeveel % van de nakomelingen is resistent? 

g. Hoeveel % van de nakomelingen is resistent en heeft rode 

aardappelen? 

Van de resistente nakomelingen met rode aardappelen worden weer pollenkorrels verza-

meld. Met deze pollenkorrels wordt de oorspronkelijke cultuurplant bestoven, d.w.z. dat 

deze stuifmeelkorrels op de stampers van de resistente cultuurplant met gele aardappels 

worden gebracht. 

h. Hoeveel % van de nakomelingen is resistent en heeft rode aardappelen? 
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3. Hieronder is schematisch getekend welke genencombinaties kunnen ontstaan bij de 

versmelting van de pollenkorrels van een bepaalde resistente plant met gele aardappels 

(genotype aABb) met eicellen van een resistente plant met rode aardappels (genotype 

aAbb). 

 

 

a. Hoe groot is het percentage 

nakomelingen in de categorie 

rood-resistent. 

b. Hoe groot zou het percentage 

rood-resistente nakomelingen 

zijn geweest indien er crossing-

over tussen deze beide genen 

had plaatsgevonden bij de 

vorming van de pollenkorrels? 

c. Hoe groot zou het percentage 

rood-resistente nakomelingen 

zijn geweest als er crossing-

over tussen deze beide genen 

had plaatsgevonden bij de 

vorming van de eicellen? 

 

4. Welk groot voordeel heeft de vegetatieve voortplanting van een gewas voor de landbouw?  

5. Op welke twee manieren kan in de natuur recombinatie van genen in een populatie plaats-

vinden? (Denk ook eens hoe bacteriën het kunnen doen). 

6. Opzoekvraag: Soms worden bij veredeling bewust mutaties veroorzaakt om planten met 

nieuwe eigenschappen te krijgen. UV-straling kan mutaties in het DNA van een plant 

veroorzaken. Zoek drie methodieken op (ánders dan straling) die gebruikt worden in de 

mutatieveredeling. 

7. Verdiepingsvraag: Leg uit hoe crossing-over bij de meiose tot toename van de genetische 

diversiteit kan leiden. 

8. Verdiepingsvraag: In de geschiedenis van de plantenveredeling blijken mensen vaak gewas-

sen te hebben geselecteerd, die polyploïd waren, omdat deze een grotere opbrengst geven. 

Hoe komt het, denk jij, dat polyploidie tot een hogere opbrengst leidt? 
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Veredeling  

Plantenveredeling is het naar de behoefte van de mens ontwikkelen van nieuwe rassen uit bestaande 

rassen. De vele aardappelrassen die we tegenwoordig kennen, zijn door veredeling ontstaan. Van de door 

veredeling ontwikkelde aardappelplant worden de knollen verkocht aan telers. De telers produceren 

pootgoed dat dient als uitgangsmateriaal om consumptieaardappels of zetmeelaardappels te telen. De 

aardappelen worden verkocht aan fabrieken of supermarkten, en tenslotte eindigt de aardappel of het 

aardappelproduct bij de consument, meestal als gerecht op tafel.  

Er zijn in deze keten dus verschillende actoren die allemaal hun eigen eisen hebben waaraan de aard-

appel of de aardappelplant moet voldoen. Hierbij kun je denken aan eigenschappen als: tijdstip van 

afrijping, knolvorm, oogdiepte, kook- en bakeigenschappen, houdbaarheid, vleeskleur, schilkleur, zet-

meelgehalte, resistentie tegen ziektes en plagen, enzovoorts. Een veredelaar probeert steeds eigenschap-

pen te verbeteren naar de wensen van de actoren.  

Hoe doet hij dit? Hoe kan de veredelaar gewenste bestaande eigenschappen uit verschillende planten 

combineren en/of bestaande eigenschappen verbeteren? Een veredelingsprogramma start met het 

uitzoeken van het uitgangsmateriaal: planten die een of meer van de eigenschappen hebben die aan de 

wensen van de actoren voldoen. Liefst gebruik je uitgangsmateriaal dat al zoveel mogelijk aan alle criteria 

voldoet. In de praktijk betekent dit dat je de gewenste eigenschappen eerst gaat zoeken binnen de 

verschillende varianten van Solanum tuberosum, onze cultuuraardappel. Kun je de eigenschap (de 

gewenste genen) daar niet of onvoldoende vinden, dan zoek je als tweede optie binnen de primitieve 

cultuursoorten en als derde optie ga je op zoek in de wilde soorten. Hoe minder verwant het uitgang-

smateriaal is met onze cultuuraardappel, des te langer duurt het voor een nieuw ras met de gewenste 

eigenschap gecreëerd is. Want bij kruisen met minder verwant materiaal haal je ook altijd ongewenste 

eigenschappen binnen, die je vervolgens door kruisen en selecteren weer moet proberen te verwijderen. 

De planten van het uitgangsmateriaal worden met elkaar gekruist om alle gewenste eigenschappen in 

één plant te krijgen. Daarna volgen vele jaren van selectie om díe planten te selecteren die voldoen aan 

alle gewenste eigenschappen. 

Het inkruisen van een eigenschap vanuit een wilde soort of primitieve cultuursoort wordt introgressie-

veredeling genoemd. Bij deze manier van veredelen wordt gestart met een kruising tussen een ras van 

onze cultuuraardappel en een plant van een wilde aardappelsoort die beschikt over de gewenste 

eigenschap, b.v. resistentie tegen P. infestans. Uit deze kruising ontstaat een F1 waarvan het DNA voor 

50% afkomstig is van de cultuuraardappel en voor 50% van de wilde soort. De planten die de gewenste 

eigenschap van de wilde soort hebben (b.v. de resistentie) en die het meest op de cultuuraardappel lijken 

worden geselecteerd en teruggekruist met een cultuuraardappelplant. In de uit deze kruising ontstane 

tweede generatie (BC1 = backcross 1) is het DNA voor 75% afkomstig van de cultuuraardappel. Uit de BC1 

worden opnieuw de planten geselecteerd met de gewenste eigenschap (b.v. de resistentie) en deze 

worden weer teruggekruist met de cultuuraardappel, enzovoort. Bij de BC7 is het percentage DNA 

afkomstig van de cultuuraardappel gestegen tot 99,6%. Op deze wijze wordt het aandeel DNA afkomstig 

van de wilde soort steeds kleiner. Introgressie-veredeling maakt het mogelijk een resistentiegen uit een 

wilde aardappelsoort in de cultuuraardappel te introduceren: zo ontstaat een nieuw ras. 

Introgressie-veredeling is bij de aardappel helaas niet eenvoudig. Er worden in de F1 een heleboel wilde 

genen coderend voor ongewenste eigenschappen geïntroduceerd, die je heel moeilijk weer kwijt kunt 

raken door terugkruisen en selectie. Indien de ongewenste eigenschappen dicht bij het gewenste resis-

tentiegen op een chromosoom liggen kan dit voor grote problemen zorgen. Dit probleem wordt met de 

Engelse term ‘Linkage drag’ aangeduid. Als de ongewenste eigenschap op hetzelfde chromosoom ligt als 

het resistentiegen, is er een crossing-over nodig met een splitsing tussen het gewenste en het onge-
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wenste gen. Maar als de afstand tussen het gewenste en het ongewenste gen op het chromosoom klein 

is, zal een crossing-over op die plek maar heel zelden optreden.  

Veredelen is niet alleen moeilijk, maar duurt ook lang. En omdat veredelaars meestal een gewas op de 

markt willen brengen dat op veel verschillende plaatsen geteeld kan worden, moeten potentiële nieuwe 

rassen op veel plaatsen uitgetest worden, om te zien hoe de plant groeit onder verschillende 

omstandigheden. Het veredelingsprogramma als geheel (kruisen, selecteren en testen) neemt vele jaren 

in beslag 

 

Opdracht 3.2 

1. Maak een tabel met horizontaal de hieronder genoemde eigenschappen en verticaal de 

actoren. Geef met kruisjes aan welke eigenschappen bij welke juiste actoren horen. De 

eigenschappen mogen meerdere keren gebruikt worden als ze voor meerdere actoren een 

directe rol spelen. Geef kort een paar redenen waarom een actor bepaalde eigenschappen 

belangrijk vindt. 

Eigenschappen: bladgroei, resistentie, zetmeelgehalte, vleeskleur, kiemkracht, houdbaarheid, 

schilkleur, kookvastheid, knolvorm, knolopbrengst. 

Actoren: handelaar, landbouwer, consument, supermarkt, frietfabriek, zetmeelfabriek. 

2. Op welke manier kun je met introgressieveredeling een resistentiegen afkomstig van een wilde 

aardappelsoort in Solanum tuberosum introduceren? 

3. Noem twee zaken waar een veredelaar op moet letten wanneer hij introgressie-veredeling 

toepast? 

4. Verdiepingsvraag: Via introgressief kruisen wil je uit een wilde aardappel één enkel gen van 

1,5kbp (dwz 15000 DNA-basenparen) introduceren in een receptor plant die een totaal genoom 

heeft van 840Mbp ( 1 Megabasenpaar = 1 miljoen Basenpaar). Hoeveel BC kruisingen heb je dan 

theoretisch minimaal nodig als de linkage-drag niet meer dan 12Mbp mag zijn? 
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Casus 

Thijs en Luuk zijn uitgenodigd om hun verhaal te komen doen in een discussieprogramma op de televisie 

dat als thema heeft: ‘Mag de mens ingrijpen in de natuur?’.Er zit ook een filosoof aan tafel die de ethische 

aspecten van ingrijpen in de natuur zal belichten. 

Opdracht 

 Jij bent redactielid van dit programma en je moet het interview met de gasten voorbereiden. Stel een lijst 

op van vormen van ingrijpen in de natuur die loopt van gering tot sterk. Stel vervolgens een lijst van 

vragen op die je aan Thijs, Luuk en de filosoof wilt stellen om een zo goed mogelijk interview te krijgen. 

 

Practicum III Excursie naar een gangbaar en een biologisch bedrijf 

Je gaat een gangbaar en biologisch aardappelbedrijf met elkaar vergelijken. Je brengt  aan beide soorten 

bedrijven een bezoek en vraagt de boeren waarom ze voor ‘gangbaar’ of ‘biologisch’ hebben gekozen en 

hoe ze met de aardappelziekte omgaan.   

 

 

Samenvatting 

Planten kunnen zich geslachtelijk en ongeslachtelijk voortplanten. Bij geslachtelijk voortplanten vindt 

door middel van crossing-over en bevruchting recombinatie van genen plaats. Het is soms moeilijk om als 

plantenveredelaar gewassen te kruisen omdat de huidige geteelde gewassen vaak tetra- of polyploïd zijn 

in tegenstelling tot de wilde soorten die in de meeste gevallen diploïd zijn. Een plantenveredelaar zoekt 

zijn start materiaal met gewenste eigenschappen. Deze gewenste eigenschappen worden bepaald door 

verschillende actoren. Zo’n eigenschap komt vaak uit wilde soorten, een veredelaar moet dan de genen 

coderend voor deze eigenschappen proberen over te zetten naar een gewenste ouderlijn. Dit kan gedaan 

worden met introgressie-veredeling, waarbij gelet moet worden op de hoeveelheid linkage-drag die met 

de kruisingen mee komt. 
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Hoofdstuk 4 Merker-gestuurde veredeling 

Introductie 

In hoofdstuk 3 is besproken wat plantenveredeling is en hoe de ‘klassieke’ veredeling in zijn werk gaat. In 

de moderne veredeling maakt men steeds vaker gebruik van selectie op moleculaire merkers i.p.v. 

selectie op de eigenschap zoals die zichtbaar wordt in het fenotype (in de hele plant). Dit kan de 

selectieprocedure enorm versnellen. Bij de selectie op moleculaire merkers gebruikt men technieken uit 

de biotechnologie. Biotechnologie is een vakgebied waarbij biologische mechanismen gebruikt worden 

voor technische toepassingen.  

Wat merkers zijn wordt uitgelegd in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. In het tweede deel van dit 

hoofdstuk komen verschillende technieken aan bod om merkers te ontwikkelen. Dit hoofdstuk laat zien 

hoe plantenveredelaars vandaag de dag werken. De besproken methodes en technieken worden ook in 

vele onderzoekslaboratoria gebruikt, met name in de medische wereld.  

  

Merkers 

Wanneer je grote stukken tekst moet bestuderen, is het handig belangrijke begrippen met een 

markeerstift aan te geven, zodat je deze begrippen makkelijk terug kunt vinden. De omschrijving van het 

begrip, de uitleg ervan, hoef je niet ook nog eens helemaal te markeren, want je weet dat die meestal 

direct in de buurt van het gemarkeerde begrip staat. Met andere woorden: de precieze locatie van de 

uitleg is niet bekend, maar je weet dat deze gekoppeld is aan het gemarkeerde begrip. 

Op deze manier houden veredelaars de aanwezigheid van genen ook bij. De plaats van een gen op het 

chromosoom wordt het locus van een gen genoemd. Plantenveredelaars kunnen in veel gevallen wel zien 

of een gen aanwezig is aan de hand van het fenotype, maar daarvoor moeten de nakomelingen van een 

kruising eerst tot volwassen planten opgekweekt worden. Ze kunnen het gen zelf niet direct in het DNA 

detecteren, en gebruiken daarom een indirecte methode. Om de aan- of afwezigheid van het gen in het 

chromosoom vast te stellen, gebruiken ze moleculaire merkers. Een moleculaire merker is een stukje 

DNA dat dicht bij een specifiek gen ligt en daardoor na het kruisen steeds samen met het gen in de 

nakomelingen voorkomt: het is aan het gen ‘gekoppeld’. Hoe dichter de merker bij het specifieke gen ligt 

op het chromosoom, hoe kleiner de kans op crossing-over. 

Een veredelaar kan gebruikmaken van moleculaire merkers om al in een jonge plant de aanwezigheid van 

een gen vast te stellen. Als moleculaire merker wordt een DNA polymorfisme gebruikt. 

Een DNA polymorfisme is een stuk(je) DNA dat verschilt bij de individuele leden van dezelfde soort. Grote 

delen van het DNA binnen een soort zijn identiek. Verschillen zijn eigenlijk zeldzaam. De nucleotide-

volgorde, de DNA-sequentie, kan op sommige plaatsen echter variëren: er kan een nucleotide verwisseld 

zijn voor een andere (b.v. A in plaats van C), of er is een stukje DNA weg (deletie) of toegevoegd (insertie). 

Een voorbeeld van een moleculaire merker is het DNA-polymorfisme ATATGCATATCA ten opzichte van de 

sequentie ATAATCA. Stel dat deze insertie van 5 basenparen (bp) altijd of in ieder geval zeer vaak aan-

wezig is in het genoom van een resistente aardappelplant, dan mag geconcludeerd worden dat de 

insertie in de buurt van het locus van een resistentie-gen op hetzelfde chromosoom ligt. In de nakome-

lingen die na kruisen ontstaan, kan al in een vroeg stadium gekeken worden of de merker, de 5pb insertie, 

aanwezig is. Als de merker aanwezig is weet de veredelaar met vrij grote zekerheid dat het gewenste 
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resistentie-gen ook aanwezig is. Hij kan zo sneller selecteren met welke planten hij verder gaat kruisen of 

kweken. 

Doordat het gen en de moleculaire merker dicht bij elkaar op het chromosoom liggen, is de kans dat ze 

na het kruisen samen voorkomen in de nakomelingen erg groot. Anders gezegd: de kans op recombinatie 

door crossing-over tussen de merker en het gen is erg klein. Wanneer recombinatie door crossing-over 

wél plaatsvindt, kunnen de merker en het gewenste gen van elkaar gescheiden worden. Dit kan gebeuren 

bij de meiose in de F1 die is ontstaan uit een kruising tussen een plant die de merker en het gewenste 

gen bevat,(RRMM) met een andere plant die de merker en het gewenste gen niet bevat (rrmm). Als je 

bijhoudt hoeveel recombinatie optreedt in de nakomelingen (de F2), kun je dit als maat gebruiken voor 

de afstand tussen de merker en het gewenste gen op het chromosoom. Dit heet recombinatie-analyse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.1 Crossing-over met een merker 

 

Het percentage recombinatie tussen het gen en de merker wordt weergegeven in de maat centiMorgan 

(cM), waarbij 1% recombinatie staat voor 1cM. De eenheid centiMorgan is genoemd naar de geneticus 

Thomas Hunt Morgan, die in 1910 het verband legde tussen crossing-over en de afstand tussen genen op 

het chromosoom. Het recombinatiepercentage wordt dan ook gebruikt om met bepaalde merkers een 

genetische kaart te maken. In het Engels worden deze kaarten linkage maps (=koppelingskaarten) 

genoemd, hetgeen beter aangeeft wat zo’n kaart eigenlijk weergeeft. Op zo’n linkage map staat waar de 

merkers op het chromosoom liggen ten opzichte van elkaar; de onderlinge afstanden worden uitgedrukt 

in cM. Een voorbeeld hiervan is te zien in afb. 4.2. 
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Afbeelding 4.2 Linkage map 

 

Als je een merker hebt die heel dicht bij een gewenst gen ligt, kun je die gebruiken bij de selectie van 

planten na een kruising: in de nakomelingen waarin de merker aanwezig is, zal met grote waarschijn-

lijkheid ook het gewenste gen aanwezig zijn. Deze manier van selectie wordt merker-geassisteerde 

selectie genoemd. Na een ‘klassieke’ kruising kun je met deze manier van selectie al in een vroeg stadium 

vaststellen of het gewenste gen in de nakomelingen aanwezig is. De conclusie is betrouwbaarder naar-

mate de merker dichter in de buurt van het gewenste gen ligt. Door deze vroege analyse kunnen 

nakomelingen zonder gewenst gen meteen uit het veredelingsprogramma verwijderd worden. Dit spaart 

de veredelaar ruimte, arbeidsuren en dus geld. Alleen de planten die het gewenste gen wél bevatten, 

worden verder opgekweekt en zij zullen in hun fenotype de aanwezigheid van het gewenste gen laten 

zien. 

 

Practicum IV Merker-geassisteerde selectie 

Identificatie van een resistentie gen met behulp van een merker (practicum reizende DNA-labs). 
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Opdracht 4.1 

1. Wat is biotechnologie? Geef naast de omschrijving ook voorbeeld en vermeld het organisme dat 

hierbij betrokken is. 

2. Wat wordt er bedoeld met het locus van een gen? 

3. Op welke manier (met welke stappen) kunnen veredelaars vaststellen 

of in het aardappelgenoom een specifiek gen aanwezig is?  

4. Waarom zijn merkers gekoppeld aan een bepaald gen en op welke 

wijze kan deze koppeling verbroken worden? 

5. Bekijk afbeelding 4.2. Is de kans op recombinatie van de merkers 

TG536 en TG481 groter of kleiner dan de kans op recombinatie van 

TG481-TG434? Of zijn beide kansen gelijk?  

6. Is de kans dat de combinatie van de merkers TG536 en TG481 bij de 

nakomelingen voorkomt groter of kleiner dan de kans op de 

combinatie TG481-TG434? Of zijn beide kansen gelijk?  

7. Waarom kan de veredelaar met merker gestuurde veredeling de 

linkage-drag per BC-generatie beter verkleinen dan in de traditionele 

veredeling? (Kijk hiervoor ook even op: url 6) 

8. Bij de traditionele resistentie-veredeling moet je alle nakomelingen 

opkweken en testen of het fenotype resistent is. Dat is zeer 

tijdrovend. Met de merker geassisteerde selectie wordt het DNA 

getest. Dit is veel sneller dan selectie op basis van het fenotype, maar 

heeft ook nadelen. Noem twee nadelen. 

9. Opzoekvraag: Noem drie soorten DNA polymorfismen die in de 

veredeling veel gebruikt worden als merker. Geef van elk soort een 

korte uitleg. Noem de website(s). 

10. Verdiepingsvraag: Merker K, M en N hebben een bepaalde correlatie 

met een gen voor droogteresistentie. Het gen voor droogteresistentie 

bevat zelf ook een merker L. Merker K en M hebben beiden een 

recombinatie van 0,2% met merker L. Merker K ligt verder van N dan 

merker M. Merker N heeft een recombinatie van 1,0% met merker L. 

In de linkage map in de figuur hiernaast zijn alle merkers en hun 

positie in beeld gebracht. 

a. Waar in de figuur liggen merker K, M, N en het droogteresistentie gen? Geef de merker-

namen uit de figuur. 

b. Hoeveel zal de recombinatie tussen K en N zijn uitgedrukt in cM?  
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Biotechnologische technieken 

We hebben in de vorige paragraaf gezien hoe merkers gebruikt worden, maar hoe vind je eigenlijk een 

merker in de buurt van een gewenst gen? Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons eerst 

verdiepen in enkele technieken uit de biotechnologie. 

Isolatie 

Ieder DNA onderzoek start met de isolatie van DNA uit het weefsel. Met chemische stoffen wordt het 

DNA gescheiden van de andere onderdelen van de cel, omdat stoffen zoals chlorofyl en eiwitten storen 

bij verdere DNA bewerkingen.  

PCR-techniek 

Om voldoende DNA-materiaal te verkrijgen om bepaalde stukken uit het genoom zichtbaar te kunnen 

maken, moet het beschikbare DNA vermenigvuldigd worden. Dit kan met de polymerase chain reaction 

(PCR). Met deze techniek wordt het stuk DNA met de merker vermeerderd (geamplificeerd). Hiervoor 

heb je primers nodig. Deze primers, kleine stukjes DNA, binden aan het DNA op de plaats van de merker, 

nadat de twee strengen van de dubbele helix uit elkaar zijn gegaan. (De juiste primers worden gemaakt 

met behulp van AFLP: zie verderop in dit hoofdstuk). Vervolgens vormt het enzym DNA-polymerase vanaf 

de plaats van de primer een nieuwe streng DNA met de complementaire basenvolgorde van de 

bestaande streng. Dit wordt circa 30 keer herhaald, waarbij iedere streng keer op keer verdubbeld wordt. 

Dit leidt tot een exponentiële toename van het PCR-product. Zie url 7  om een beeld te krijgen van het 

PCR-proces.  Het volgende filmpje geeft een creatieve uitdrukking aan de PCR: url 8.   

Knip-techniek 

Een geproduceerde DNA streng kan bewerkt worden door een restrictie-enzym. Restrictie-enzymen zijn 

enzymen die een DNA streng bij een specifieke nucleotiden-sequentie doorknippen (afb. 4.3). Het knip-

pen wordt ook wel DNA-digestie genoemd. Het kan fragmenten van een unieke lengte opleveren (DNA 

polymorfisme). Met de ontdekking van restrictie-enzymen is de moleculaire biologie begonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.3 De werking van het restrictie-enzym (EcoRl). Dit enzym knipt bij een specifieke code, niet op 

een specifieke plaats. Deze code kan op meerdere plaatsen in het genoom voorkomen. 

 

 

Elektroforese 

Om na een DNA-bewerking (PCR en/of digestie) na te gaan of het DNA-fragment met de gewenste lengte 

aanwezig is, worden de DNA-fragmenten op grootte gescheiden. Dit gebeurt met een techniek die gel-

elektroforese wordt genoemd. Het DNA wordt op een agarose-gel aangebracht, waarna een elektrische 
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spanning op dit gel wordt gezet. Het negatief geladen DNA trekt naar de positieve pool via de poriën in 

de gel. Kleine DNA-fragmenten (met een klein aantal basenparen) kunnen zich sneller verplaatsen 

richting de positieve pool dan grote fragmenten. Na de elektroforese zijn de DNA-fragmenten op lengte 

(aantal basenparen) gescheiden. Doordat vooraf een bepaalde kleurstof is toegevoegd, zijn de DNA-frag-

menten te zien met UV-licht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.4 Opstelling voor elektroforese 

 

Het vinden van een merker 

De hiervoor besproken technieken (PCR, DNA-digestie en gel-elektroforese) worden in de biotechnologie 

zeer veel gebruikt, zowel voor het zoeken naar merkers in de plantenveredeling als voor het zoeken naar 

merkers die betrokken zijn bij ziekten van mensen.  

Om een merker te vinden die dicht in de buurt ligt van het resistentie-gen moet eerst een  resistente 

plant (dus met een resistentie-gen) gekruist worden met een vatbare plant (dus zonder het resistentie-

gen). Volgens de wetten van Mendel komt het resistentie-gen tot uiting bij een vast percentage van de 

nakomelingen in de F2. Vervolgens wordt het DNA van de vatbare nakomelingen vergeleken met dat van 

de resistente nakomelingen. Men zoekt daarbij in het enorme genoom naar kleine stukjes DNA die wel bij 

de resistente groep maar niet bij de andere groep voorkomen.  

 

AFLP 

Een geschikte methode om een DNA-fingerprint van een plant te maken is  AFLP. ( AFLP is de afkorting 

van Amplified Fragment Length Polymorphism).  

De AFLP-procedure bestaat uit meerdere fasen: 



44 

 

 

• Digestie. Het DNA van de ouderplanten van de vatbare en van de resistente nakomelingen wordt 

geïsoleerd. Men hakt het DNA in stukken met twee restrictie-enzymen. Hierdoor ontstaan er 

allemaal fragmenten met verschillende lengtes, maar wel met dezelfde nucleotiden aan de 

uiteinden (knipplaatsen). 

• Ligase.  Aan de uiteinden worden zogenaamde adapters geplakt (geligeerd) met het enzym 

ligase. Adapters zijn korte dubbelstrengs (kunstmatig gesynthetiseerde) DNA-fragmenten met 

een bekende nucleotidenvolgorde. 

• Vermenigvuldiging: Vervolgens worden de delen van het genoom geamplificeerd door PCR met 

primers die binden aan de sequentie van de adapters en de bijbehorende knipplaats. Met behulp 

van adapters is het mogelijk fragmenten waarvan je de sequentie niet kent, te amplificeren in 

een PCR.  

• Scheiding: Wanneer het ontstane mengsel van DNA-fragmenten (AFLP-fragmenten) op grootte 

gescheiden wordt met behulp van gel-elektroforese is een heel scala aan fragmenten met 

verschillende grootte te onderscheiden. Dit scala verschilt per nakomeling en kan gezien worden 

als een DNA vingerafdruk (‘fingerprint’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.5 Tien DNA-fingerprints. 

• Identificatie: Vervolgens wordt er gezocht naar onderdelen van deze vingerafdruk (AFLP-

fragmenten) die alleen of nagenoeg alleen voorkomen in de resistente planten. Het gevonden 

AFLP-fragment en het eigenlijke resistentie-gen moeten dan dus wel dicht bij elkaar op het 

chromosoom liggen en het fragment is daarom in principe bruikbaar als moleculaire merker.  

 

 

De AFLP methode is een te tijdrovende en daarom te dure methode om na iedere kruising voor selectie 

van nakomelingen te gebruiken. Om toch in een vroeg stadium te kunnen bepalen of het resistentie gen 

aanwezig is, kan de AFLP-methode gebruikt worden om een eenvoudig  type moleculaire merker te 

maken. Hiertoe wordt het betreffende AFLP-fragment uit de gel gesneden en vervolgens wordt de DNA-

sequentie van dit fragment bepaald. Hierna kunnen er specifieke primers gemaakt worden die precies op 

dit stukje van het genoom van de resistente plant passen. Via PCR met deze primers kan sneller, 
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eenvoudiger en goedkoper de aan- of afwezigheid van het stukje DNA dat in de buurt ligt van het 

resistentie gen aangetoond worden. 

  

Opdracht 4.2 

1. De gel-elektroforese wordt de spanning aangesloten met de – pool aan de linker kant en de 

+ pool aan de rechterkant. Je wilt twee fragmenten scheiden, één van 480bp (basenparen) 

en één van 1,2kb (kilobasenparen). 

a. Bewegen de fragmenten naar links of naar rechts? Waarom? 

b. Leg uit waarom het mogelijk is op deze manier de twee fragmenten te scheiden. 

2. Wat is het doel van de adapters in een AFLP? 

3. Primers hechten helaas niet alleen aan de adapters maar ook aan andere stukjes van het 

planten-DNA. Bij de PCR ontstaan dan ook nog weer ongewenste nieuwe fragmenten. 

a. Geef hiervoor een verklaring. 

b. Leg uit of het aantal ongewenste fragmenten wordt vergroot of verkleind als we aan de 

primers twee extra nucleotiden toevoegen. 

 

4. Opzoekvraag: Zoek het Rpi-blb2 resistentie gen in de DNA databank van het National Centre for 

Biotechnology Information (NCBI). Wat is dit voor gen en in welke plantensoorten komt het voor? 

5. Verdiepingsvraag: Beschrijf hoe jij een introgressieve kruising zou uitvoeren met behulp van 

merkerselectie als je een resistentie gen, waarvan de DNA sequentie bekend is, wilt inbren-

gen in een nieuw gewas?  
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Casus 

Thijs bezoekt een veredelingsbedrijf waar op verschillende manieren nieuwe aardappelrassen worden 

gekweekt. Hij ontmoet daar een biologische aardappelteler, met wie hij in discussie raakt over de stelling: 

‘Merker selectie hoort niet bij de natuurlijke manier van plantenveredeling.’ 

Opdracht 

Werk de stelling uit. Je docent zal aangeven op welke manier. 

Samenvatting 

In de plantenveredeling wordt gebruikgemaakt van biotechnologie, zoals bijvoorbeeld de merker-

technologie. Hiermee is het mogelijk snel te bepalen of een genoom bepaalde informatie bevat. De 

moleculaire merker bevat een DNA polymorfisme dat in de buurt van het locus van een gen is gelegen. 

Hoe groot de afstand is tussen een merker en het locus van een gen kan met een recombinatie-analyse 

achterhaald worden. Aan de hand van deze gegevens kan een linkage map of genetische kaart gemaakt 

worden. Deze genetische kaarten kunnen vervolgens worden gebruikt voor de selectie van de juiste 

nakomelingen uit een kruising, door te selecteren op een merker die dicht bij de gewenste eigenschap 

ligt. Een merker wordt gevonden door uit de grote hoeveelheid DNA-polymorfismen in het totale 

genoom het polymorfisme te zoeken dat in de buurt ligt van het gewenste gen. Dit kan onder andere 

gebeuren door middel van de AFLP-techniek waarmee gezocht wordt naar onderdelen uit de totale DNA-

vingerafdruk die uniek zijn voor de resistente nakomelingen. Als je met AFLP een dergelijke merker hebt 

gevonden, kun je deze omzetten in een eenvoudigere merker die voor de selectie van nakomelingen 

gebruikt kan worden. 
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Hoofdstuk 5 Genetische transformatie 

Introductie 

Genetische modificatie of transformatie is een controversieel onderwerp binnen de biotechnologie. 

Maar hoe wordt een genetisch gemodificeerd organisme (GMO) nu eigenlijk gemaakt? We gaan dit 

bekijken bij planten. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een gen uit een plant 

geïsoleerd wordt en vervolgens vermeerderd via biotechnologische technieken. De tweede paragraaf laat 

zien hoe een gen wordt ingebracht in een plant en geeft specifiek informatie over het DuRPh-project dat 

erop gericht is om via genetische transformatie duurzame resistentie tegen P. infestans te ontwikkelen bij 

aardappelplanten. Om dit hoofdstuk goed te kunnen begrijpen is het belangrijk dat je de voorgaande 

hoofdstukken al doorgewerkt hebt. De informatie uit dit hoofdstuk over biotechnologie en GMO’s is van 

belang voor elke consument, en voor jullie als mogelijk toekomstig onderzoeker of beleidsmaker in het 

bijzonder. 

 

Het isoleren van een gen 

In hoofdstuk 4 heb je gezien hoe men met behulp van merkers de aanwezigheid van een gen (b.v. een 

resistentiegen) in een plant kan vaststellen. Meestal worden DNA-fragmenten in de buurt van de merker 

'gesequenced' om de exacte locatie van het gen te bepalen. Het sequencen van een DNA-fragment is het 

bepalen van de nucleotidenvolgorde ervan. Bepaalde start- en stopcodes geven aan waar een gen begint 

en eindigt. Zo kan computersoftware herkennen waar in de DNA-sequentie genen gelegen zijn. De 

software herkent de start- en stopcodes en kan ook de DNA-sequentie vertalen in de aminozuurvolgorde 

van het gecodeerde eiwit. Het genoom van de aardappelplant is in 2010 volledig gesequenced. Deze 

informatie is belangrijk gereedschap voor het kloneren van genen uit verwante soorten.  

 

Het kloneren van een resistentie gen met behulp van een BAC bank 

Bij deze methode wordt gebruikgemaakt van het “huisdier” van 

de biotechnoloog: de darmbacterie Escherichia coli waarin ieder 

gewenst stuk DNA eenvoudig vermeerderd (gekloneerd) kan 

worden.  

Met restrictie-enzymen wordt het genoom in fragmenten van 

verschillende lengtes geknipt. Het gezochte gen bevindt zich nu 

in één van de stukken DNA. De genoomfragmenten worden geli-

geerd (geplakt) in plasmiden, ook wel BAC’s genoemd: Bacterial 

Artificial Chromosomes. Dit zijn cirkelvormige DNA-strengen  in 

een bacterie (afb. 5.1). Als de bacterie zich vermenigvuldigt 

wordt ook de plasmide gecopieerd.    

 

Plasmiden worden tegenwoordig kunstmatig  geconstrueerd en bevatten een zogenaamde multi 

cloning site. Op deze plaats zit een specifieke DNA-sequentie zodat restrictie-enzymen het DNA 

kunnen knippen. Vervolgens kunnen op die plaats  DNA-stukken worden geligeerd met wel een 

miljoen baseparen.  

Afbeelding 5.1 Escheria 

Coli bacterie met een 

aantal plasmiden. 



48 

 

 

 
 

 

 

 

 Alle verschillende ‘brokjes’ van het plantengenoom worden in duizenden verschillende plasmiden 

geplakt. Vervolgens worden de plasmiden (BAC’s) en de E. coli-bacteriën met elkaar in contact gebracht. 

Als een stroomstoot aan dit mengsel wordt toegediend, nemen de E. coli bacteriën de plasmiden door 

het celmembraan heen op, 1 BAC per bacterie. De bacteriën worden opgebracht op een voedingsbodem, 

waar ze gaan groeien. Telkens als de bacteriën zich delen, wordt het ingebrachte plasmide ook 

gedupliceerd. Op deze manier wordt ook het fragment met het gezochte gen vermeerderd. Om er achter 

te komen welke bacteriecultuur het gewenste gen bevat kan de in hoofdstuk 4 beschreven gekoppelde 

moleculaire merker gebruikt worden. De duizenden bacteriën met de verschillende stukken van het 

plantengenoom worden gescreend op de aanwezigheid van deze merker en de bacteriën die de merker 

(en dus het gezochte gen) bevatten, worden vermeerderd. Meestal liggen op het BAC tientallen genen. 

De gewenste genen worden met behulp van restrictie-enzymen uit de plasmide geknipt. Om na te gaan 

welk van de uitgeknipte genen het resistentiegen is, worden de genen in een vatbare aardappelplant 

ingebracht (transformatie, zie volgende paragraaf). Als één van de hieruit voortkomende transgene 

planten resistent blijkt te zijn tegen P. infestans heb je het juiste resistentiegen gevonden. 

Een mooi voorbeeld van clonering vind je in het volgende animatiefilmpje: url 9 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.2 DNA-fragment met resistentie-gen wordt m.b.v. enzym ligase geplakt 

in een geschikte plasmide. Het product wordt een vector genoemd. 
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Opdracht 5.1 

1. Waarom wordt DNA van planten gesequenced? 

2. Hoe kan je zien dat een bepaalde DNA sequentie ook werkelijk codeert voor een bepaald 

gen?  

3. Hoe behandelt men een bacterie om DNA in de vorm van een plasmide te laten opnemen? 

Leg uit. 

4. Wat is het verschil tussen DNA vermeerdering via PCR en DNA-vermeerdering door kloneren 

in E. coli-bacteriën? 

5. Een E. coli bacterie kan zich in 20 minuten in tweeën delen. Bereken hoe vaak het in een E. 

coli-bacterie ingebrachte deel van genoom vermeerderd in 24 uur? 

6. Opzoekvraag: In de biotechnologie wordt veel gebruik gemaakt van de bacterie E. coli, niet 

alleen vanwege zijn snelle celdeling maar ook omdat hij bepaalde eiwitten produceert die 

wij goed kunnen gebruiken. Zoek twee eiwitten op, die genetisch gemodificeerde E. coli 

bacteriën op industriële schaal produceren, die nuttig zijn voor de mens? Vermeld de 

website. 

7. Verdiepingsvraag: Leg uit op welke manier een merker, een stuk DNA, zichtbaar gemaakt 

kan worden. 

 

Het inbrengen van een gen in een aardappelplant (transformeren) 

Als een gen geïsoleerd en vermeerderd is, kan het worden ingebracht in een plant. Hierdoor verandert 

het genoom van de plant. Het kunstmatig veranderen van het genoom van een plant wordt trans-

formatie of modificatie genoemd. Er zijn verschillende methoden om het gewenste gen in de plant te 

krijgen.  

De eerste methode is eind jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkeld door twee wetenschappers uit Gent: 

Jef Schell en Marc van Montagu. Zij deden onderzoek aan de bodembacterie Agrobacterium tumefaciens 

die de vorming van kroongallen (een soort tumoren) bij planten veroorzaakt. Zij vroegen zich af hoe de 

bacterie bij machte was om de plant aan te zetten tot tumorvorming. Ze ontdekten dat de bacterie een 

plasmide overdraagt naar cellen van de plant. Een stukje DNA uit de plasmide (Ti-DNA) wordt ingebouwd 

in het DNA van de plantencellen en zet deze plantencellen aan tot overmatige celdeling, tumorvorming 

dus. Vandaar dat de plasmide de naam Ti-plasmide kreeg (Ti = Tumorinducerend). De dochtercellen van 

deze geïnfecteerde cellen produceren vervolgens voedingsstoffen voor de bacterie.  

Schell en Van Montagu beseften meteen dat ze een ‘loodgieter’ hadden gevonden die hen in staat zou 

stellen nieuwe genen in planten in te brengen, en daarmee planten genetisch te wijzigen. Door gebruik te 

maken van de aanwezigheid van ‘left’ en ‘right borders’ konden zij het stukje Ti-DNA in de plasmide van 

Agrobacterium vervangen door een ander stukje DNA voor een gewenste eigenschap. Zo konden zij 

planten gericht genetisch veranderen. In 1983 maakten zij zo de eerste genetisch gemodificeerde plant – 

een tabaksplant. 
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Het gebruikmaken van de speciale eigenschappen van Agrobacterium is een typisch voorbeeld van 

biotechnologie.  

Een andere manier om planten genetisch te veranderen is d.m.v. een genenkanon: het ‘bombarderen’ 

van de plantencellen met kleine kogeltjes waarvan het oppervlak is bedekt met het DNA dat je in de 

plantencel wilt inbrengen. 

Op de website bioplek wordt uitleg gegeven over de genetische transformatie van planten: zie url 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de planten die worden opgekweekt uit de cellen die een dergelijke behandeling hebben ondergaan, 

is meestal maar een klein percentage werkelijk getransformeerd (0.1-4%). Om de getransformeerde 

cellen eenvoudig te kunnen onderscheiden van de overvloed aan niet-getransformeerde, plaatsen 

onderzoekers meestal nog een extra gen in de plasmide: een selectiemerker. Dit is vaak een 

antibioticum- of herbicide-resistentiegen waardoor na toedienen van het antibioticum of herbicide aan 

het kweekmedium alleen de cellen met het ingebouwde DNA tot plant uit kunnen groeien. (Een herbicide 

is een chemische stof die bepaalde planten doodt; het wordt als onkruidverdelger gebruikt.) 

Soms is het gewenste resistentie-gen op de plaats van of ín een ander gen ingebouwd, waardoor dit gen 

niet meer op de juiste manier tot expressie komt. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor andere 

eigenschappen van de plant. Dit wordt uitvoerig gecontroleerd met onder andere genexpressie-

bepalingen en DNA-sequencing, maar ook fenotypisch. Enkel de planten waarbij het gen maar éénmaal is 

ingebouwd, op een plaats waar het de expressie van andere plantengenen niet verandert, worden 

geselecteerd. Soms worden meerdere kopieën van het gewenste gen in het genoom van één plant 

ingebouwd. Ook dit wordt met behulp van DNA-technieken onderzocht. Nadat de planten uitvoerig in het 

lab zijn onderzocht, worden er veldproeven mee uitgevoerd. 

 

Afbeelding 5.3 Genetische transformatie 
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Bij het ontwikkelen van resistente aardappelplanten door middel van transformatie is een groep onder-

zoekers in Wageningen op zoek naar een duurzame methode. Zij werken samen in een groot project, 

genaamd DuRPh (zie af. 5.2 en url 11). DuRPh staat voor Duurzame Resistentie tegen Phytophthora 

infestans. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.2 Het beeldmerk van het DuRPh-project 

De Wageningse onderzoekers gebruiken hiervoor het zogenaamde cis-genese principe. Dit wil zeggen dat 

alleen genen uit kruisbare soorten worden ingebracht in de aardappelplant, genen die theoretisch ook via 

kruising overgebracht zouden kunnen worden. Cis-genese is dus anders dan transgenese, waarbij genen 

of delen van genen uit andere organismen ingebracht worden. Door middel van cis-genese willen de 

onderzoekers een resistentie-gen tegen P. infestans uit wilde soorten aardappelplanten of uit andere ras-

sen inbrengen in onze huidige aardappelrassen. Om te voorkómen dat P. infestans zich snel aanpast en 

de resistentie omzeilt, wordt een aantal verschillende resistentiegenen ingebracht, naast elkaar gelegd als 

in een cassette. De zo verkregen resistentie is gebaseerd op meerdere genen. Ze combineren ook het 

liefst genen, die voor heel verschillende manieren van resistentie zorgen. Daarom gebruiken ze genen uiit 

twee of drie wilde aardappelsoorten Op die manier wordt de kans kleiner dat P. infestans precies die 

mutaties ontwikkelt, waarmee hij de resistentie van de getransformeerde plant kan doorbreken. Op dit 

moment (2011) zijn er een tiental verschillende resistentiegenen uit wilde soorten / rassen geïsoleerd. De 

onderzoekers willen verschillende combinaties van genen in de cassettes plaatsen. Zo zullen resistente 

planten ontstaan die verschillende “setjes” van resistentiegenen bevatten. De wetenschappers willen 

deze afwisselen in de tijd of de locatie van de teeltgrond. Op deze manier heeft P. infestans een nog 

kleinere kans om de resistentie te doorbreken. Zo hoopt men een duurzame resistentie te bereiken. 

Bekijk de website en de filmpjes van de projectgroep  Durph op url 11. Lees ook de brochure van DuRPh 

(url 12). 
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Opdracht 5.2 

1. Behalve een herbicide-resistentie-gen, worden ook wel genen in planten gestopt met een 

resistentie tegen bepaalde antibiotica. Onderzoekers voegen deze resistentiegenen vaak toe 

om de genetisch gemodificeerde planten en cellen te kunnen onderscheiden van de niet-

gemodificeerde. Wat zou een negatief gevolg kunnen zijn van het inbouwen van een antibio-

ticum of herbicide resistentie gen als selectiemerker in een gewas dat grootschalig geteeld wordt 

en gegeten? 

2. Opzoekvraag: Waarom zijn de virulentie genen in Agrobacterium tumefaciens essentieel voor het 

inbouwen van Ti-DNA in de plantencel? Noem de website. 

3. Op welke eigenschappen selecteren onderzoekers de getransformeerde planten? 

4. Opzoekvraag: Geef een voorbeeld van een genetisch gemodificeerd gewas waarbij cis-genese is 

toegepast en een voorbeeld van een GMO gewas waarbij transgenese is toegepast. Noem de 

website waar de informatie vandaan komt. 

5. Opzoekvraag: Noem drie bacteriesoorten (met hun Latijnse namen) die in de biotechnologie 

worden gebruikt en geef aan waarvoor ze worden gebruikt. Vermeld de websites. 

6. Verdiepingsvraag: Hoe zou je met het afwisselen van vijf resistentiegenen in een cassette van 

telkens drie genen duurzame resistentie kunnen ontwikkelen? Hoe zou je deze verschillende 

cassettes afwisselen in ruimte of in tijd? 

 

Casus 

De consumentenbond organiseert een bijeenkomst over GMO-voedsel. Diverse deskundigen zullen een 

inleiding houden. Ook Luuk en Thijs, die inmiddels landelijke bekendheid hebben gekregen, mogen hun 

zegje komen doen. De stelling waarover het gaat luidt:: ‘De consument bepaalt of er GMO voedsel in de 

winkel komt te liggen.’ 

Opdracht 

Jullie gaan de stelling uitwerken. Je docent zal aangeven op welke manier. 
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Samenvatting 

Onderzoekers kunnen van een plant een genetisch gemodificeerd organisme (GMO) maken door in 

het genoom van de plant een gen van buitenaf in te brengen. Om voldoende DNA te verkrijgen 

waarin het gen voor de gewenste eigenschap zich bevindt, kan men het gen eerst in een plasmide in 

de bacterie Escherichia coli kloneren. Hierna wordt het gen uit de plasmide van E. coli geknipt en 

door middel van de bacterie Agrobacterium tumefaciens in het genoom van de plant gebracht. Deze 

bacterie bevat een plasmide met een Ti-DNA dat in het DNA van de plant kan integreren. De 

getransformeerde planten worden vervolgens zorgvuldig onderzocht op de veranderingen die zijn 

ontstaan door de transformatie. In het DuRPh-project gebruiken onderzoekers deze technieken om 

resistentiegenen tegen Phytophtora infestans afkomstig van kruisbare resistente aardappelsoorten 

in te brengen in de aardappelplant. Dit wordt cisgene genetische modificatie genoemd. Door een 

cassette met meerdere resistentiegenen in te brengen hoopt men te komen tot duurzame 

resistentie tegen P. infestans.  
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Hoofdstuk 6 Den Haag bepaalt. Of niet…? 

Introductie 

In de vorige hoofdstukken hebben we gezien wat de aardappelziekte is en welke gevolgen deze heeft 

voor de aardappeloogst. Ook is uitgelegd hoe aardappelen veredeld worden en met welke methode een 

genetisch getransformeerde plant ontwikkeld wordt. Dit laatste hoofdstuk gaat over het verbouwen van 

genetisch gemodificeerde (GM) gewassen en over de besluitvorming bij het op de markt brengen van een 

GM gewas. Ook kijken we naar de reacties in de maatschappij op genetische modificatie en de bezwaren 

die ertegen leven. 

De eerste paragraaf geeft informatie over de genetisch gemodificeerde gewassen die al op de markt zijn. 

De tweede paragraaf bespreekt de discussies die over dit onderwerp spelen in de maatschappij. Hiermee 

kun je voor jezelf een mening vormen. Wat vind jij van het wel of niet invoeren van een genetisch 

gemodificeerde aardappel die op een duurzame manier resistent is tegen P. infestans? 

 

GM gewassen op de markt 

De toepassing van genetische modificatie is begonnen in de jaren 80 van de vorige eeuw, toen er bacte-

riën waren gemodificeerd om insuline te maken voor diabetici. Tegenwoordig worden op grote schaal 

bacteriën gekweekt voor de productie van allerlei soorten medicijnen en enzymen. Genetische modi-

ficatie van landbouwgewassen heeft een grote vlucht genomen sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. In 

2008 is de situatie wereldwijd in kaart gebracht. Toen werden op zo’n 125 miljoen hectare GM gewassen 

verbouwd. Ter vergelijking: in Nederland beslaat de totale akkerbouw ongeveer 1 miljoen hectare. In 

Europa is ongeveer 250 miljoen ha landbouwgrond, maar het areaal met GM gewassen omvat nog geen 

0,7 miljoen hectare daarvan. De meeste GM gewassen vind je dan ook in de VS, Argentinië, Brazilië, India, 

Canada, China, Paraguay en Zuid Afrika (tabel 5 en afb. 6.1).  

 

Tabel 5 Het areaal GM gewassen per land en het type GM gewassen dat verbouwd werd in 2008.  

 Land Areaal GM 

gewassen 

(miljoen ha) 

Type GM gewassen 

1 Verenigde 

Staten 

62.5 soja, maïs, katoen, koolzaad, pompoen, papaja, alfalfa, 

suikerbiet 

2 Argentinië 21.0 soja, maïs, katoen 

3 Brazilië 15.8 soja, katoen, maïs 

4 India 7.6 katoen 

5 Canada 7.6 koolzaad, maïs, soja, suikerbiet 

6 China 3.8 katoen, tomaat, populier, petunia (een tuinplant), papaja, 

paprika 

7 Paraguay 2.7 soja 

8 Zuid Afrika 1.8 maïs, soja, katoen 

9  Diverse landen <2 maïs, katoen, koolzaad 
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Afbeelding 6.1 Ontwikkeling van het areaal GM gewassen wereldwijd van 1996 tot 2010 

 

 

De GM gewassen maïs, soja, katoen en koolzaad zijn door genetische modificatie resistent gemaakt tegen 

insecten en tegen de onkruidverdelger glyfosaat, een middel dat verkocht wordt onder de naam 

Roundup. Deze GM gewassen worden Bt gewassen genoemd, naar Bacillus thuringiensis, een bacterie die 

een gif afscheidt dat insecten doodt. Dit gif, dat naar de initialen van de naam van de bacterie meestal Bt 

of Bt-toxine wordt genoemd, is voor mensen en voor de meeste andere dieren niet schadelijk. Nu het 

gelukt is om door middel van genetische modificatie het gen voor het vergif in planten in te bouwen, 

worden insecten die van deze planten eten, door de plant zelf ‘bestreden’. Hierdoor kan het gebruik van 

conventionele pesticiden, die voor mens en dier giftig zijn, worden verminderd. Er worden momenteel 

ook GM gewassen ontwikkeld die resistent zijn tegen droogte of die een hogere voedingswaarde of lan-

gere houdbaarheid hebben. 

In 2008 werd in Europa van de GM gewassen alleen Bt maïs verbouwd, die resistent is tegen bepaalde 

insecten. Europa importeert wel veel GM gewassen: een groot deel van de katoen, soja en maïs die de EU 

importeert, komt van GM gewassen. Het merendeel van de geïmporteerde GM soja en GM maïs wordt 

gebruikt als voer voor varkens, kippen en runderen. Nederland verbouwt nog geen GM gewassen voor 

commercieel gebruik, behalve op proefvelden. De insecten waartegen de Bt maïs resistent is, komen in 

Nederland (nog) niet voor en GM aardappelen die resistent zijn tegen P. infestans, zijn nog niet beschik-

baar. 

 

 

Besluitvorming en toelating 

GM gewassen mogen in de EU pas ingevoerd of geteeld worden als ze aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. De EFSA (European Food Safety Authority) beoordeelt de veiligheid van nieuwe GM gewassen 
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voor mens, dier en milieu. Voor toelating zijn wetenschappelijke argumenten belangrijk, maar ook politie-

ke belangen spelen een rol. De toelatingsprocedure van GM gewassen is kostbaar en duurt lang.  

In Nederland geeft de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) adviezen aan de regering over gebruik 

en risico’s van GM organismen voor mens en milieu. Die adviezen gaan vaak over vergunningaanvragen 

voor onderzoek met GM planten in het veld of met proefdieren. De projectgroep DuRPh heeft voor haar 

proeven ook een vergunning moeten aanvragen.  

 

Als GM gewassen worden geteeld in percelen die naast percelen liggen met GM-vrije gewassen van 

dezelfde plantensoort, spreekt men van co-existentie. Deze co-existentie is een belangrijk thema in het 

EU beleid. 

 In de praktijk is het onmogelijk om GM en GM-vrije landbouwketens voor honderd procent van elkaar te 

scheiden. Er kan altijd wat stuifmeel van een GM gewas op een niet-GM gewas belanden. In een partij  

zaad (b.v. soja of mais) van een niet-GM gewas kan een kleine hoeveelheid GM-zaden voorkomen. Ook 

tijdens het transport of de verwerking van de oogst kan vermenging optreden. In de EU zijn regels 

opgesteld over hoeveel vermenging er mag optreden tussen GM en niet-GM gewassen. Wanneer een 

voedselproduct meer dan 0,9% ingrediënten bevat van GM gewassen, moet er “GM” op het etiket 

worden gezet. Deze 0.9% grens is niet gebaseerd op 

toxicologisch onderzoek, maar op een politiek compromis. 

Aan de ene kant wil de EU maximale keuzevrijheid bieden 

voor het al of niet telen, verwerken en consumeren van 

GM gewassen. Maar aan de andere kant wil de EU co-

existentie mogelijk maken zonder dat er hoge kosten 

gemaakt moeten worden om GM en niet-GM materiaal te 

scheiden. Melk, eieren en vlees van dieren die met GM 

gewassen worden gevoerd, hoeven volgens EU-regels niet 

geëtiketteerd te worden, evenmin als kleding van GM katoen. 

 

Bezwaren tegen genetische modificatie 

Sommige mensen vinden genetische modificatie tegennatuurlijk en daarom slecht voor mens, dier en 

milieu. Maar de meeste tegenstanders hebben bezwaar tegen genetische modificatie vanwege de 

nadelige gevolgen die ze ervan verwachten. Veel gehoorde bezwaren zijn:  

- GM gewassen kunnen zich misschien vanaf de akkers in het milieu verspreiden. Daar kunnen ze wilde 

plantensoorten verdringen of delen van hun GM genoom op wilde verwanten overdragen. Dat zou 

nadelige gevolgen kunnen hebben voor het voedselweb en de biodiversiteit buiten de akkers. 

- Een herbicide-resistente mais heeft geen last van bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen. 

Misschien gaan boeren in zo’n maisveld dan wel meer onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Die 

gifstoffen kunnen buiten de akkers nadelige gevolgen voor het milieu hebben. 

- Het eten van GM gewassen zou gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier. 

Misschien veroorzaakt het groeistoornissen of allergische reacties.  

-  Productie van GM gewassen kan invloed hebben op de 

machtsverhoudingen tussen boeren en zaadleveranciers. Leveran-

ciers van GM zaaigoed, zoals Monsanto, Bayer, Syngenta en 

Pioneer Hi-Bred, beschermen de eigenschappen van hun GM 

zaden met patenten. Daarmee hebben ze jarenlang het alleen-

recht om zaden met bepaalde GM eigenschappen te verkopen. 
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Daardoor verslechtert de onderhandelingspositie van boeren ten opzichte van zaadleveranciers en 

blijft de prijs van het zaaigoed relatief hoog.  

- Biologische boeren zijn bang dat hun gewassen in contact komen met genen uit GM gewassen. Als 

een biologisch geteeld gewas sporen van GM genoom bevat, worden de producten niet meer als 

‘biologisch’ gecertificeerd.  

 

De aardappel als GM gewas  

Hoe pakt het uit voor de aardappel in het krachtenspel van voor- en tegenstanders van genetische mo-

dificatie? Gelden de bezwaren ook voor een GM aardappel, die resistent is tegen P. infestans? 

 

1. Kan een GM aardappel zich in het milieu verspreiden en schade veeroorzaken? 

 

Landbouwgewassen kunnen soms uitkruisen met wilde verwanten en zich zo verder verspreiden. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor koolzaad. Daarom mag GM koolzaad nog niet verbouwd worden in de EU. Maar 

in Europa komen geen kruisbare verwanten van de aardappel in het wild voor. Daarom kunnen de GM 

delen van het genoom van een aardappel zich niet via een wilde variant zelfstandig verspreiden in de 

Europese natuur. In Latijns-Amerika, waar wél wilde aardappelverwanten voorkomen, kunnen de genen 

van een GM aardappel zich wel verspreiden in het milieu. 

  

2. Is de consumptie van een GM aardappel slecht voor de gezondheid? 

 

Tot nu toe zijn er in GM voedingsgewassen nog geen stoffen aangetroffen die schadelijk zijn voor mens 

en dier. In Noord-Amerika worden GM gewassen al 15 jaar gegeten zonder dat er negatieve effecten op 

de gezondheid aan het licht zijn gekomen. Tegenstanders van GM zeggen echter dat langetermijneffecten 

nog niet zijn onderzocht en dat dit met de huidige stand van de techniek ook nog niet kan. Misschien zijn 

er over 20 jaar inderdaad wél negatieve effecten zichtbaar en moeten dan de risico’s worden afgewogen 

tegen de voordelen van GM gewassen.  

Bij een GM aardappel met resistentie tegen P. infestans wordt echter ingezet op cis-genese en worden 

aardappeleigen genen ingebouwd. Die zijn al duizenden jaren via de klassieke veredeling ingekruist en 

worden dus al duizenden jaren door mensen zonder problemen gegeten. Wat echter nog wel een be-

zwaar kan opleveren, is dat er bij de cis-genese meerdere kopieën van de resistentiegenen kunnen 

worden ingebouwd. 

 

3. Vormt de GM aardappel een bedreiging voor de biologische landbouw? 

 

 GM gewassen en niet-GM gewassen kunnen niet altijd voor honderd procent worden gescheiden. Ook 

bij aardappelen kan vermenging optreden tijdens de teelt, het transport of de verwerking. Ook al heeft 

de aardappelplant een sterke neiging tot zelfbestuiving, stuifmeel van een 

aardappelplant kán van een gangbaar naar een biologisch perceel waaien. 

Een biologische aardappelplant kan dus zaad produceren dat ontstaan is 

door bevruchting met GM stuifmeel, en zo nieuwe aardappelplanten 

produceren met GM genen. De kans op besmetting hangt af van de 

afstand tussen de biologische en de GM gewassen. Die afstand is belang-

rijk om de niet-GM aardappelen onder de EU-norm van maximaal 0,9% 

GM genen te houden. In de biologische landbouw vindt men die norm te 
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Opdracht 6.1  

1. Zoek op internet op wat de standpunten zijn van de politieke partijen in Nederland ten aanzien van 

genetisch gemodificeerde gewassen. 

 

hoog, maar er is nog geen alternatief. Daarover wordt binnen de biologische landbouwsector fel gedis-

cussieerd. Als men zogeheten ‘nultolerantie’ zou hanteren (d.w.z. dat voor producten uit de biologische 

landbouw absoluut geen vermenging met GM gewassen is toegestaan), dan vormt de GM landbouw een 

risico voor boeren die hun producten willen laten certificeren als biologisch. 

 

4. Kan een GM aardappel schaalvergroting in de landbouw in de hand werken? 

 

Sommige GM gewassen passen goed in de grootschalige landbouw. Bijvoorbeeld: bij de verbouw van de 

GM soja die resistent is tegen glyfosaat kan onkruidbestrijding efficiënt (met weinig arbeid) worden 

uitgevoerd. Schaalvergroting betekent meestal goedkopere voedselproductie, maar ook vermindering 

van werkgelegenheid. Bt katoen daarentegen wordt veel verbouwd door boeren met kleinschalige 

landbouw in ontwikkelingslanden. Zij kunnen door de genetische modificatie van de katoen flink bespa-

ren op het gebruik van insecticiden.  

In de aardappelteelt is P. infestans een algemeen probleem, ongeacht de schaal waarop de aardappels 

worden verbouwd. Voor kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden is het gevolg van een besmetting 

met P. infestans oogstverlies, terwijl grootschalige boeren in het Westen er vaak bestrijdingsmiddelen 

tegen inzetten, met alle kosten van dien. Voor beide typen boeren zou de ontwikkeling van een P. 

infestans resistente aardappel winst betekenen. 

 

5. Kan een GM aardappel de onderhandelingspositie van boeren ten opzichte van de 

zaadproducenten verslechteren? 

 

Op dit moment zijn patenten van GM gewassen in handen van enkele grote zaadproducenten. Deze 

bedrijven hebben voor een bepaalde tijd het alleenrecht om zaaizaad met een bepaalde GM eigenschap 

te verkopen. Niet-GM rassen kunnen meestal niet gepatenteerd worden. Ze vallen in Nederland onder 

het kwekersrecht. Er zijn maar een paar grote zaaizaadproducenten, die GM gewassen ontwikkelen, 

omdat ontwikkeling en registratie van een GM gewas erg duur is. Zaadproducenten verkopen GM 

zaaigoed daarom voor een hogere prijs dan niet-GM zaad, om de kosten terug te verdienen en winst te 

maken. Veel van deze zaadproducenten zijn door het succes ervan gegroeid en dominanter geworden, 

waardoor de onderhandelingspositie van boeren is verslechterd. 

Het DuRPh project ontwikkelt GM aardappelen met geld van de overheid. De patenten op P. infestans-

resistentie gaan naar ‘Wageningen Universiteit en Research Centrum’ en zijn niet exclusief. De cisgene 

GM aardappelrassen zijn toegankelijk voor grote en kleine pootgoedproducenten. De prijs van GM 

pootgoed zal wel hoger zijn dan van niet-GM pootgoed, maar dat verdienen de boeren terug doordat zij 

minder geld uit hoeven te geven aan bestrijdingsmiddelen (Westerse boeren) of door hogere opbreng-

sten (boeren in ontwikkelingslanden). 
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Casus eindopdracht: Krijgt het DuRPh-project subsidie?  

In hoofdstuk 5 heb je kennis gemaakt met het grote Wageningse project DuRPh dat staat voor Duurzame 

Resistentie tegen Phytophthora infestans. Je hebt gelezen dat de onderzoeksgroep werkt aan een 

methode om via cis-genese - dat wil zeggen met aardappeleigen genetisch materiaal -  resistente rassen 

te ontwikkelen. Als dit lukt, is het positief voor people, planet en profit: de mensen hoeven minder met 

gewasbeschermingsmiddelen te werken, het milieu wordt minder verontreinigd en de kosten/baten-

verhouding wordt beter, want minder gif spuiten betekent ook een vermindering van kosten. Zo heeft de 

onderzoeksgroep haar subsidie-aanvraag gemotiveerd. Maar …. dit project moet ook betaald worden. En 

bij nogal wat mensen leven bezwaren tegen genetisch gemodificeerd voedsel. Politiek gezien zitten er dus 

veel haken en ogen aan invoering van deze technologie. 

Bij de formatie van het kabinet is afgesproken dat binnen de regeerperiode een definitief besluit moet 

worden genomen over financiering van DuRPh, nadat alle betrokkenen zijn gehoord. De ministerraad, die 

inmiddels ook op de hoogte is van de discussie tussen Luuk en Thijs over de vraag of ‘het maatschappelijk 

verantwoord is om veel geld te besteden aan de ontwikkeling van een GM aardappel via cis-genese’, moet 

een voorlopig besluit nemen. Daarna moet het besluit aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. 

 

Opdracht 

Jij maakt deel uit van het kernkabinet dat de vergadering van de ministerraad moet voorbereiden. Ga je 

als overheid het project DuRPh financieren? In overleg met je docent kies je een of meer van de volgen-

de manieren om aan deze vraag te werken (afhankelijk van de beschikbare tijd en de mogelijkheden 

die er zijn) : 

 

1. Zet jullie voorlopig besluit op papier (max. 250 woorden).  

2. Verdeel voor het debat de klas in in voor- en tegenstanders van goedkeuring. Maak ter voorbe-

reiding van het debat in elke groep een poster waarop je je standpunten uiteen zet. Behandel in 

elk geval de drie duurzaamheidsaspecten ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. 

3. Voer met elkaar het debat aan de hand van de posters en probeer gezamenlijk tot een eind-

oordeel over de projectaanvraag te komen. 

4. Schrijf een betoog van maximaal 700 woorden waarin je een onderbouwde eigen mening geeft 

over de ontwikkeling van GM voedselgewassen in het algemeen en over de ontwikkeling van een 

aardappel die  via cis-genese resistent gemaakt is te P. infestans in het bijzonder. 
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Samenvatting 

Genetische modificatie van landbouwgewassen heeft een grote vlucht genomen sinds de jaren 90 van de 

vorige eeuw. In Europa is het areaal met GM gewassen echter nog klein in vergelijking met het totale 

landbouwareaal. De meeste GM gewassen worden verbouwd in de VS, Argentinië, Brazilië, India, Canada, 

China, Paraguay en Zuid Afrika. In 2008 werd in Europa alleen nog maar het zogenaamde Bt maïs ver-

bouwd, een GM gewas dat resistent is tegen bepaalde insecten.  

Europa importeert wel veel GM gewassen  voor veevoer. GM gewassen mogen in de EU pas ingevoerd of 

geteeld worden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat veiligheid beoordeeld door de EFSA 

(European Food Safety Authority). In Nederland geeft de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) ad-

vies, voornamelijk over vergunningaanvragen. 

Als GM gewassen naast GM-vrije gewassen van dezelfde soort worden geteeld, spreekt men van co-

existentie. In de EU zijn regels opgesteld over hoeveel vermenging er mag optreden tussen GM en niet-

GM gewassen. Wanneer een voedselproduct meer dan 0,9% ingrediënten bevat van GM gewassen, moet 

er “GM” op het etiket worden gezet.  

Er is veel discussie over genetische modificatie. Sommige mensen vinden genetische modificatie tegen-

natuurlijk. Ze zijn bang dat de gemodificeerde genen zich van de akkers in het milieu zullen verspreiden, 

dat GM gewassen gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid of dat de productie van GM gewassen nade-

lig is voor de machtsverhoudingen tussen boeren en zaadleveranciers.  

Het genoom van de aardappel kan zich in Europa niet via een wilde variant zelfstandig verspreiden, 

omdat hier geen wilde soorten voorkomen.  
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Begrippenlijst 

aardappelziekte ziekte van aardappelplanten die veroorzaakt wordt door de 

oömyceet Phytophthora infestans 

adapters korte, kunstmatig gemaakte dubbelstrengs DNA-fragmenten 

met een bekende nucleotidenvolgorde 

AFLP een identificatietechniek om het genoom van verschillende 

organismen van elkaar te onderscheiden  

afweermechanismen methodes van planten om zich te kunnen verdedigen. 

biotechnologie technologie waarbij biologie gebruikt wordt voor praktische 

doeleinden  

biotroof een ziekteverwekker is biotroof als hij slechts kan leven als hij 

voedsel kan onttrekken aan levende cellen  

centiMorgan de maat voor recombinatiefrequentie 

chemische afweer de afweer van een plant die ontstaat door de productie van 

gifstoffen 

chitine koolhydraat dat zorgt voor de stevigheid van het exoskelet 

van insecten en van de celwand van schimmels 

cis-genese het door genetische modificatie overbrengen van een gen 

naar een andere plant van dezelfde soort of van een ermee 

kruisbare soort  

co-existentie als GM gewassen en niet-GM gewassen naast elkaar geteeld 

worden, is er sprake van co-existentie 

constitutieve afweer  de afweer van een plant die altijd aanwezig en actief is 

consumptie-aardappelen aardappelen die bedoeld zijn voor consumptie 

crossing-over  verschijnsel tijdens de meiose waarbij twee homologe chro-

mosomen stukken DNA uitwisselen 

cuticula de waslaag die een plant bedekt en die hem beschermt tegen 

uitdroging en tegen penetratie door micro-organismen 

diploid een organisme is diploïd als het twee sets chromosomen per 

(cel)kern bevat, één van iedere ouder 

directe afweer de afweer waarvoor de plant geen externe hulp nodig heeft 

en die volledig door de plant zelf tot stand komt 
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disaccharide een koolhydraatmolecuul dat is opgebouwd uit twee mono-

sacchariden; b.v saccharose is opgebouwd uit een glucose- en 

een fructose-molecuul 

DNA polymorfisme variaties in het DNA binnen dezelfde soort 

DNA-digestie knippen van DNA door restrictie-enzymen 

fysieke afweer de afweer van een plant die bestaat uit barrières om te 

voorkomen dat bedreigers de plant binnendringen 

geïnduceerde afweer de afweer die ontstaat als reactie op de zieketeverwekker of 

de plaag.  

gel-elektroforese een scheidingstechniek waarbij moleculen (zoals DNA) zich 

onder invloed van een elektrisch veld verplaatsen in een gel 

gencassette meerdere genen bij elkaar, die in een organisme worden 

ingebracht 

geslachtelijke voortplanting voortplanting waarbij het DNA van twee ouders wordt samen-

gevoegd tot een nieuw individu met een nieuwe, unieke 

genencombinatie 

haploid met één enkel (n) stel chromosomen per kern; geslachtscellen 

(gameten) zijn voorbeelden van haploïde cellen. 

haustorium uitstulping van de cel van een oömyceet, waarmee hij de 

plantencel binnendringt 

Hypersensitive Response (HR) een vorm van geïnduceerde afweer waarbij plantencellen 

afsterven, waardoor verdere kolonisatie door de indringer 

wordt tegengegaan 

indirecte afweer als de plant met chemische stoffen predatoren van zijn 

belagers aantrekt, is er sprake van indirecte afweer  

introgressie-veredeling het inkruisen van een eigenschap vanuit een wilde soort of 

primitieve cultuursoort 

kloneren kunstmatig ongeslachtelijk vermeerderen (van planten);  

via plasmiden vermenigvuldigen (van DNA-fragmenten) 

kloon nakomeling van één ouder, die genetisch volledig identiek is 

aan die ouder 

levenscyclus de opeenvolging van de fasen van groei en ontwikkeling vanaf 

de bevruchting tot aan de vorming van voortplantingscellen 

linkage-drag een probleem bij plantenveredeling: een gen dat codeert voor 

een ongewenste eigenschap komt samen met het gewenste 
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gen in de nakomelingen terecht, als er slechts een kleine 

afstand is tussen de beide genen op het chromosoom 

linkage map een chromosoomkaart waarop de ligging van de genetische 

merkers ten opzichte van elkaar is aangegeven, met de 

onderlinge afstanden uitgedrukt in centiMorgan. 

merker geassisteerde selectie  met behulp van een moleculaire merker planten selecteren 

op de aanwezigheid van bepaalde gewenste genen  

merker (genetische) deel van de DNA-sequentie dat gebruikt kan worden bij het in 

kaart brengen van DNA  

modificatie (genetische) het door de mens handmatig en gericht veranderen van de 

genen van een organisme (zie ook transformatie) 

monocultuur  het verbouwen van één enkel gewas op een stuk grond, 

waarbij er nooit van plantensoort gewisseld wordt 

monosacchariden de eenvoudigste vorm van koolhydraatmoleculen 

mycelium netwerk van schimmeldraden  

ongeslachtelijk voortplanten voortplanting waarbij slechts één ouder betrokken is 

oömycete eukaryotisch organisme lijkend op een schimmel, maar geen 

onderdeel van het rijk van de schimmels 

oöspore een geslachtelijk geproduceerde spore 

Phytophthora infestans de oömyceet die verantwoordelijk is voor de aardappelziekte 

plantenveredeling het ontwikkelen van nieuwe verbeterde gewassen 

plasmiden een cirkelvormige streng DNA in bacteriecellen (buiten het 

chromosomaal DNA); wordt veel gebruikt in de biotech-

nologie om DNA-fragmenten over te brengen van het ene 

organisme naar het andere 

polymerase chain reaction (PCR) techniek om uit zeer kleine hoeveelheden DNA (enkele 

moleculen) specifiek een of meer gedeeltes te vermenig-

vuldigen (amplificeren), tot er genoeg van is om het te 

analyseren 

polysaccharide koolhydraat dat is opgebouwd uit een groot aantal mono-

saccharide-eenheden 

polyploïd vijf of meer malen het haploïd aantal chromosomen bevat-

tend 

pootaardappelen speciaal geteelde en zorgvuldig uitgezochte aardappelen die 
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gebruikt worden als moederknol voor een nieuwe teelt van 

aardappelen 

poten de aardappelen worden met een machine ondiep in ruggen 

(kleine heuveltjes) van aarde gestopt  

predatoren organismen die hun prooi actief bejagen om deze te doden 

raseigenschappen de eigenschappen die een ras onderscheiden van een ander 

ras van dezelfde soort 

receptor  een eiwit dat een specifiek molecuul herkent en bindt 

recombinatie de herschikking van de genen van de ouders (door crossing-

over en bevruchting), waardoor als nakomeling een nieuw 

uniek individu ontstaat 

recombinatie analyse uit de recombinatiefrequentie bepalen hoe groot de afstand is 

tussen een merker en het gewenste gen 

recombinatie frequentie percentage van de nakomelingen waarin samengaan van de 

merker en het gewenste gen is verbroken 

resistent als een organisme resistent is tegen een bepaalde bedreiging, 

b.v een plant tegen een plantenziekte, dan heeft dit organis-

me er weerstand tegen: het kan de belager in toom houden 

restrictie-enzym een enzym dat een DNA streng bij een specifieke nucleotiden-

sequentie kan doorknippen 

selectiemerker een gen dat wordt toegevoegd zodat getransformeerde cellen 

eenvoudig kunnen worden onderscheiden van niet-getrans-

formeerde cellen 

sequencen een techniek om de basenvolgorde van een DNA-streng te 

bepalen 

 

signaaltransductie een signaal wat wordt doorgegeven zowel buiten als binnen 

in de cel 

Solanum tuberosum de latijnse naam van de gecultiveerde aardappel 

sporangium een enkele cel of een veelcellige structuur waarin een of meer 

sporen worden gevormd 

spore een meestal door ongeslachtelijke voortplanting ontstane cel 

die gewoonlijk goed bestand is tegen uitdroging en hitte en 

die tot een nieuw organisme kan groeien. 
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stoloon ondergrondse uitlopers waaraan bij een aardappelplant de 

knollen gevormd worden 

transformatie (genetische) verandering van het genoom van een cel door introductie, 

opname en het tot expressie komen van genetisch materiaal 

(DNA of RNA) van buiten de cel (zie ook genetische 

modificatie) 

transgenese genetische modificatie (transformatie) waarbij een gen van 

een andere soort wordt ingebouwd 

trichomen haren op de opperhuid van planten 

vegetatieve voortplanting ongeslachtelijke voortplanting; uit een klein deel of soms zelfs 

uit een enkele cel van een plant kan een volledig nieuwe plant 

groeien, die genetisch precies gelijk is aan de moederplant 

zetmeel verzamelnaam voor de polysachariden, opgebouwd uit 

glucose, die in planten als reservevoedsel dienen; behoort tot 

de koolhydraten 

zetmeelaardappelen aardappelen van speciale rassen, die geteeld worden voor 

industriële toepassingen zoals het maken van aardappelmeel, 

papier, textiel of lijm 

zoösporen sporen met zweepharen, die daarmee kunnen zwemmen 
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Overzicht urls 

 

url 1: http://tolweb.org/tree  

url 2: http://www.youtube.com/watch?v=94mVQxHluyM  

url 3: http://www.youtube.com/watch?v=pmzku4rIrck&feature=related 

url 4: http://www.celticbritain.net/aardappelcrisis.htm 

url 5:

 http://www.biostudio.com/d_%20Meiotic%20Recombination%20Between%20Linked%20Ge

nes.htm 

url 6: http://www.ndsu.edu/pubweb/~mcclean/plsc731/analysis/analysis6.htm 

url 7: http://www.youtube.com/watch?v=_YgXcJ4n-kQ 

url 8: http://www.youtube.com/watch?v=J3QE8iLmMec 

url 9: http://cls.casa.colostate.edu/TransgenicCrops/flash/genecloning.swf 

url10: http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transgeneplanten.html 

url 11: http://www.durph.wur.nl/NL/ 

url 12: http://documents.plant.wur.nl/psg/durph/brochure_durph_2010.pdf 
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Zetmeel: Graaf, van de A., Zetmeel en zetmeelderivaten, Chemische feitelijkheden, september 2003. 

Geraadpleegd in februari 2010 via: 
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