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De aardappelplaag is grootste probleem



Phytophthora infestans is de oorzaak

Een schimmelachtig organisme

Grootste bedreiging van de aardappelteelt

Bestrijding is recent moeilijker geworden
– Vroeger in het veld

– Sinds jaren ‘80 ook geslachtelijke voortplanting

– Agressievere isolaten



Bestrijding en kosten aardappelplaag

Gemiddeld 10 -15 keer per seizoen spuiten met een fungicide
– Waarschuwingsdienst PCA

(http://www.pcainfo.be/portal/page?_pageid=60,48047&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Belgische landbouwers lijden jaarlijks ≈ 55 mln euro schade
(1/6 van de waarde van opbrengst)

– Kosten voor bestrijding

– Opbrengst- en bewaarverliezen

http://www.pcainfo.be/portal/page?_pageid=60,48047&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bestrijding en kosten aardappelplaag

http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/voorstelling_lara_vira_2014_-
_main.pdf

http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/voorstelling_lara_vira_2014_-_main.pdf


Relevantie voor de sector

Belgisch areaal: 70-80.000 ha, 

>3 million ton naar sterke verwerkende industrie

Nummer 1 exporteur van bevroren aardappelproducten

http://www.belgapom.be



Resistente rassen zijn de beste oplossing

• Sarpo Mira

• Bionica

• Toluca

• Carolus

• …



Natuurlijke resistentie

Solanum bulbocastanum

Solanum berthauli

Solanum stoloniferum

Solanum demissum Solanum mochaquense

Solanum chocaense

> twintig natuurlijke resistentiegenen



Resistentie

Rpi-genen

>20 nieuwe Rpi-
genen

Andere genen
Die bijdragen tot resistentie

Oa. Elicithin, 
chitinase

S-genen
Ongevoeligheid



Rpi-genen

Wilde aardappelplanten gebruiken combinaties van 2-7 
Rpi genen om aanvallen van Phytophthora te weerstaan



Rpi-genen

Kwalitatieve resistentie gebaseerd op gen-om-gen interactie

Plaag heeft avr genen 

Aardappel beschikt al dan niet over R genen

Phytophthora



Klassieke veredeling

Meerdere decennia 
om 1 gen via 

klassieke 
veredeling binnen 

te brengen…

Maar na paar jaar 
resistentie 

doorbroken

= niet duurzaam



Genetische modificatie

Introductie resistentie in één stap

Behoud van raseigenschappen

Meerdere resistentiegenen tegelijk inbrengen is 
mogelijk

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lau.edu.lb/news-events/news/plant_tissue_culture/callus2.jpg&imgrefurl=http://hydroponics-fine.blogspot.com/2008/10/plant-cloning.html&usg=__iRAHkoCPzKh7joX-c5Rd8timrZQ=&h=303&w=450&sz=36&hl=en&start=5&um=1&tbnid=Mari1UlS3khFZM:&tbnh=86&tbnw=127&prev=/images?q=callus+culture&hl=en&rlz=1T4GGIE_enNL321&um=1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lau.edu.lb/news-events/news/plant_tissue_culture/callus2.jpg&imgrefurl=http://hydroponics-fine.blogspot.com/2008/10/plant-cloning.html&usg=__iRAHkoCPzKh7joX-c5Rd8timrZQ=&h=303&w=450&sz=36&hl=en&start=5&um=1&tbnid=Mari1UlS3khFZM:&tbnh=86&tbnw=127&prev=/images?q=callus+culture&hl=en&rlz=1T4GGIE_enNL321&um=1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.plantlabs.com/images/photos/184-potato tubers grpd.jpg&imgrefurl=http://www.plantlabs.com/products.htm&usg=__hDdbml-DoV0qcUzR1ivBTwIEOBk=&h=428&w=640&sz=70&hl=en&start=33&tbnid=vPUf9YqmzYnlLM:&tbnh=92&tbnw=137&prev=/images?q=minitubers&gbv=2&ndsp=18&hl=en&sa=N&start=18
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.plantlabs.com/images/photos/184-potato tubers grpd.jpg&imgrefurl=http://www.plantlabs.com/products.htm&usg=__hDdbml-DoV0qcUzR1ivBTwIEOBk=&h=428&w=640&sz=70&hl=en&start=33&tbnid=vPUf9YqmzYnlLM:&tbnh=92&tbnw=137&prev=/images?q=minitubers&gbv=2&ndsp=18&hl=en&sa=N&start=18


Genetische modificatie

Agrobacterium tumefaciens: een bacterie als boodschapper



Genetische modificatie van aardappel

Agrobacterium cultuur Co-cultivatie Callus- en shoot regeneratie

In-vitro cultuurOpkweek in serre



Duurzame resistentie

resistentiegen

a

b

c

a b c

Duurzaam
resistente
aardappel

10-12 jaar

a b c

a

b

c



De Vlaamse veldproef (2011-2012) 

Ontwikkeling GG aardappelen

www.durph.nl

Partners:

http://www.durph.nl/


Doel Vlaamse veldproef (2011-2012)

• Testen van GG plaagresistente lijnen onder reële Belgische klimaat- en 
bodemcondities

• Bijdragen tot de ontwikkeling van GG plaagresistente lijnen voor
duurzame Belgische aardappelteelt

• Bijdragen aan een genuanceerd GGO debat



Aardappelen in Wetterse veldproef (2011-2012) 

Wageningen UR – DuRPh: in Desirée :
– sto1 R-gen (> S. stoloniferum)

– vnt1.1 R-gen (> S. venturii)

– sto1 + vnt1.1. + blb3 R-genen (> S. bulbocastanum)

‘Fortuna’ (BASF): 
− blb1 +blb2 R- genen (> S. bulbocastanum)

WT Desirée & andere referentie rassen
- Bintje, Nicola, Fontane, Agria, Desirée, Sarpo mira, Bionica, Toluca 



De proefopzet  

= Maize

= Nicola

= Bintje



Resultaten veldproef 2011

3 aug 2011

GM lijn met 1, 2 of 
3 R-genen zijn 

resistent



Resultaten veldproef 2012



Conclusies veldproef 2011-2012

• Duurzame, meervoudige resistentie in het veld met GG aardappelen is 
mogelijk!

• Project heeft bijgedragen tot debat rond GG gewassen in België

• Vele stakeholders in aardappelketen zijn enthousiast maar publieke 
acceptatie is cruciaal voor telers, verwerkers, retail en food service 
bedrijven!

• Verder onderzoek nodig om resultaten te bevestigen 



Beschikbaar via 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219415300739#

of via de betrokken onderzoekers

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219415300739


BintjePLUS

Een project voor en samen met de Belgische aardappelsector



BintjePLUS strategie: multi-R-gen

resistentiegen

a

b

c

a b c

Duurzaam
resistente Bintje

a b c

a

b
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Cisgene gewassen (itt. transgene) = enkel DNA van verwante soorten
waarmee kan gekruist worden ~= klassieke veredeleing

EFSA Opinie (2012): “…similar hazards can be associated with cisgenic
and conventionally bred plants, while novel hazards can be associated with
intragenic and transgenic plants.”

‘hogere’ publieke acceptatie

BintjePLUS strategie: cisgenese







Andere ontwikkelingen

België
• CRA-W: Gerephyti project

Nederland
• Vervolg Durph-project?

Verenigd Koninkrijk
• The Sainsbury Laboratory

USA
• Simplot

• Cornell

• CIBUS

Internationaal
• CIP



R&D  project- (UK-US):
Financiering (2015 – 2019) voor ontwikkeling van nieuwe aardappel “which 
could be better for the environment, healthier for consumers and cheaper to 
produce has been approved. “    

Combinatie van 5 eigenschappen, gebruik 
makende van 8 genen in Maris Piper:
plaagresistentie (3 genen) + nematode resistantie (2 genen) + lager 
gehalte reducerende suikers & asparagine & lagere
stootblauwgevoeligheid (3 genen)

The Sainsbury Laboratory



Simplot

Koude bewaring = accumulatie van reducerende suikers

Bij frituren: reducerde suikers kunnen reageren met vrije AA  = bruine kleur, 
bittere smaak + mogelijk verhoogde niveaus van acrylamide (carcinogene stof)

INNATE 1.0: ‘Reduced browning and black spots from bruising’
Tijdens transport & bewaring kunnen aardappels blutsen oplopen + tijdens
verwerking kan oxidatie leiden tot bruinverkleuring



Commercieel:  - Simplot “Innate “potatoes - US :

• Innate 1.0 : ‘Bruise resistant and lowered acrylamide levels’ 
- klaar voor markt

• Innate 2.0 : 1.0 + plaagresistentie (1 gen) + ‘cold
storage trait’ – recent (aug 2015) gedereguleerd door USDA

• Innate 3.0 : 2.0 + extra late blight resistance genes +    
PVY resistance – work in progress

Innate potatoes- VS - http://www.simplotplantsciences.com/

http://www.simplotplantsciences.com/


CIP

resistentiegen
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c

a b c

Duurzaam resistent

a b c

a

b

c Transgenese!



Anno 2015: New Breeding Technologies

Snelle evolutie – recent ontwikkelde methodes:

• Cisgenesis

• Oligonucleotide Directed Mutagenesis (ODM)

• Site Directed Nuclease Technology

• Grafting

• Agro-infiltration

• RNA-dependent DNA methylation (RdDM)

• Reverse breeding

• Synthetic genomics

 Gerichter, specifieker: 

 Moeilijk tot onmogelijk om nieuwe GGGs te onderscheiden van wild type 
organismen

Recente ontwikkeling

Genome editing



Oligonucleotide Directed Mutagenesis

www.cibus.com



CIBUS

http://www.cibus.com/products.php

http://www.cibus.com/products.php


Conclusies

 Biotech aardappels (met stapeling van meerdere eigenschappen) hebben het
potentieel om bij te dragen tot meer duurzame productie (zelfde opbrengst op
kleinere oppervlakte, minder water, energie en pesticidengebruik)

 Conventionele en bio-productie van aardappel kunnen ook winst boeken uit
biotech toepassingen (molecular breeding, Pi monitoring & karakterisering) en
cisgene benadering om veredeling te versnellen (cfr DuRPh & Gerephyti project)

 Biotech ontwikkeling gaat snel (NBTs=GGOs of niet?) – regulatory approval in EU
loopt achter

 Biotech aardappels zijn niet dé ultieme oplossing voor een duurzame productie,
maar kunnen er zeker deel van uitmaken, samen met beste praktijken uit
gangbare en bio-landbouw


