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Genen in beweging 

H.F. Linskens 

Genen van onze planten zijn in opspraak gekomen. In dagbladen kan men lezen, dat 
het genenbestand van cultuurgewassen in gevaar is. Expedities naar verre landen wor
den ondernomen om genen voor belangrijke voedingsgewassen op te sporen voor de 
plantenveredeling. Botanische tuinen worden niet meer alleen beschouwd als onder
wijs- en onderzoeksinstelling, wandelpark voor de leergierige jeugd en voor leken die 
van bloemen houden, maar hun bestaansrecht wordt ook beredeneerd vanuit hun func
tie als genenbank. Onder auspiciën van de afdeling 'Plant Production and Protection' 
van de FAO werd een 'International Board for Plant Genetic Resources' in het leven 
geroepen, die een eigen Newsletter uitgeeft. Overal ter wereld worden databanken op
gebouwd, die van de belangrijkste cultuurgewassen in de gematigde, subtropische en 
tropische streken de genetische rijkdom verzamelen, registreren en evalueren. Veel geld 
en inspanning wordt in ontwikkelingslanden in de opbouw van zaadbanken gestoken. 

Het brede publiek is gevoelig voor deze problemen sinds de 'Groene revolutie' zo veel 
verwachtingen heeft gewekt. Recentelijk is meer inzicht verkregen in de mogelijkheden 
die de genetische manipulatie in het kader van de biotechnologie voor veranderingen 
in het genenbestand van planten kan bieden. Er zijn hoge verwachtingen gewekt. 

Door deze ontwikkelingen menen wij de mobiliteit van de genen eens uitvoerig te 
moeten belichten. Al was het maar om angst voor mogelijke gevaren weg te nemen, 
of om overdreven verwachtingen te dempen. 

Genen (een door de Deense botanicus W. Johansen geïntroduceerde term) zijn de 
dragers van de erfelijke eigenschappen in de celkern. Het totale pakket aan genen dat 
een soort bevat, noemt men een genotype. Het is de blijvende verdienste van Gregor 
Mendel als eerste bij zijn proeven de overerving van individuele kenmerken in opeen
volgende generaties getalsmatig te hebben gevolgd. Deze transfer van genen van gene
ratie tot generatie kan als overbrengen van genetische informatie, als de eerste en be
kendste beweging van de genen binnen een soort, worden beschouwd. 

Niet alleen Mendel heeft met planten gewerkt, ook de herondekkers van de zogeheJ, 
ten 'Wetten van Mendel', Hugo de Vries in Amsterdam, Carl Corens in Berlijn en Erich 
von Tschermak-Seysenegg te Wenen werkten met planten. Deze grondleggers van de 
genetica hadden praktische, voor hun ideeën essentiële relaties met de plantenverede
ling. Bij de plantenveredeling tracht men de genen onder controle te krijgen ten einde 
deze in de gewenste samenstelling tot expressie te brengen. Daarbij worden genen in 
beweging gebracht met het doel zich op een voor de mens acceptabele wijze te ver
wezenlijken. Dit is een tweede vorm van beweging van genen. 

In de loop van de evolutie zijn grote veranderingen in de genetische samenstelling 
van soorten, rassen en ecotypen tot stand gekomen. Mechanismen zoals spontane krui
sing, mutatie en selectie hebben bij het tot-stand-komen van nieuwe combinaties en 



soorten volgens de evolutietheorie een grote rol gespeeld. Een derde vorm van beweging 
van genen heeft dus in de evolutie over langere tijdsruimten plaatsgevonden. 

Deze drie vormen van beweging van genen, van generatie tot generatie, bij de ontwik
keling van cultuurgewassen gedirigeerd door de mens, en in de loop van de geschiedenis 
op eigen houtje, vormen de inhoud van deze bundel. 

De argumenten het onderwerp te beperken tot plantengenen zijn: (1) hun praktische 
waarde voor de voeding, kleding en bescherming van de mens, (2) de grotere mogelijk
heid tot manipulatie en (3) de uitgebreide kennis die over de plantengenen vergaard is. 
Een groot aantal facetten is overigens op identieke wijze op dierengenen van toepassing, 

Wij beginnen met de oudste relatie tussen mens en plant, de prehistorie van de akker
bouwgewassen, van fruit en kruiden. Het natrekken van deze wisselwerking, die zich 
lang voor het formaliseren van een bewust manipuleren van planten door de mens af
speelde, stoot op bijzondere moeilijkheden. Deze behoren tot het werkterrein van de 
archeobotanie en komen in het hoofdstuk van Van Zeist aan de orde. Hij geeft een 
uiterst boeiend beeld over de vroege relatie van de mens met wilde planten als voedsel
bron, als bescherming en als geneesmiddel. Onbewust hebben in deze prehistorische tij
den ingrepen van de mens in het genenbestand plaatsgevonden door selectie, maar ook 
door het mee op reis nemen van diasporen (verspreidingseenheden), zoals graan, peul
vruchten en zaden van katoen. Dit verplaatsen werd in eerste instantie bepaald door 
het gebruik, waarbij een zeer goede vertrouwdheid van onze voorouders met de speci
fieke eigenschappen van planten uit het verleden tot ons doorschemert. Tijdens dit do-
mesticatieproces was de mens het meest getroffen door de genetische variatie. 

Voorwaarde voor het opkomen van de plantenveredeling is een grote verscheiden
heid in het genenbestand. In de genencentra, waaruit de meeste van onze cultuurgewas
sen zijn voortgekomen, bestaat een grote diversiteit, terwijl bij cultuurgewassen soms 
verarming kan optreden. Planten zijn domesticeerbaar, zoals uit de uiteenzetting van 
Zeven zal blijken. Dit kan wederom tot een vergroting van de genetische variabiliteit 
leiden. Bij populaties wilde planten en cultuurplanten kan zowel verlies van genen als 
vergroting van de genetische variatie optreden. Bij het ontstaan van cultuurgewassen 
via landrassen kunnen genen en gencomplexen voortdurend heen en weer schuiven. 

Gedurende de wisselwerking van genen van de cultuurgewassen speelt de coëvolutie 
een rol, zoals uit het hoofdstuk van Parlevliet zal blijken. Cultuurgewassen zijn meer 
dan populaties van wilde planten overgeleverd aan vijanden, waartegen zij zich moeten 
kunnen beschermen door o.a. resistentie te ontwikkelen. Coëvolutie als relatie tussen 
een waardplant en een parasiet is daarom voor het handhaven van het gewas van levens
belang. Dit is een continu wisselspel tussen resistentiegenen van de gastheer en cor
responderende virulentiegenen van de gespecialiseerde parasiet. Coëvolutie als geneti-



sehe aanpassing heeft verstrekkende gevolgen, doordat zowel antagonische als symbi
otische relaties een grote rol spelen, denkt u maar bijvoorbeeld aan de symbiotische 
stikstofbinding. Daarbij heeft zich een wederzijdse afhankelijkheid ontwikkeld, die 
beslissend voor het voortbestaan kan zijn. Deze wederzijdse afhankelijkheid bestaat 
dus bij de relatie plant en parasiet, respectievelijk plant en symbiont, maar ook bij de 
relatie mens en cultuurplant. 

Dit laatste wordt duidelijk bij de behandeling van de methoden van de plantenvere
deling, die tot op de dag van vandaag zoveel heeft bijgedragen tot de verbetering van 
de voedselvoorziening. Sneep stelt dat men deze methoden weliswaar klassiek pleegt te 
noemen, maar dat deze echter niet ouderwets of uit-de-tijd zijn. Integendeel, met een 
groot aantal vernuftige, deels arbeidsintensieve, deels uiterst efficiënt gebleken metho
den van kruisen, terugkruisen, selecteren en recombineren is de plantenveredeling in 
staat gebleken de zogenaamde 'Groene revolutie' tot stand te brengen: de creatie van 
zeer produktieve nieuwe rassen met vroeger ongekende eigenschappen. Belangrijker is 
echter de ontwikkeling geweest, waarin met klassieke methoden door het geleidelijk op 
grotere schaal voortbrengen van nieuwe rassen en variëteiten — weliswaar in samen
werking met de industriële revolutie en de verbetering van de teeltmethoden - in de 
laatste decennia de voedselproduktie geweldig kon worden opgevoerd. Het spelen met 
genen, om niet te zeggen het goochelen ermee, laat zien hoe mobiel de genen in de han
den van de veredelaar zijn geworden. Zij kunnen ook gericht geleid worden om bepaal
de veredelingsdoelen te bereiken. Genen kunnen ook de grenzen van rassen overschrij
den, soort- en soms zelfs geslachtsgrenzen. 

De nieuwe methoden van de genetica lijken soms futuristisch. Zelfs de sexuele pro
cessen en bevruchting lijken overbodig te worden. Deze uiterst boeiende toekomst
perspectieven zullen in het hoofdstuk van Schilperoort aan de orde komen. Genen
manipulatie is een onmisbare methode van plantenveredeling geworden. De cellulaire 
en moleculaire benaderingswijze speelt bij de introductie van genen in planten een 
steeds grotere rol. De technieken zijn gebaseerd op cel- en weefselkweek, waarbij hele 
planten uit stukjes weefsel of zelfs uit enkele cellen kunnen worden geregenereerd. Nu 
is men in staat cellulaire hybriden (cybriden) te maken, die ontmoetingen van genen 
mogelijk maken die tot voor kort ondenkbaar waren. 

Zonder genen in beweging, geen beweging in de voedsel verbetering voor de mens. 
Laten wij erop letten dat we het verantwoord doen! 



Plantengebruik in vroeger tijd 

W. van Zeist 

Honderden zo niet duizenden plantesoorten worden thans geteeld als voedsel voor 
mens en dier, als keukenkruid, voor medicinaal gebruik, voor kleding, ter dekking van 
onze behoefte aan hout, als siergewas en voor diverse andere doeleinden. Daarnaast 
spelen ook heden ten dage wilde planten nog een belangrijke rol in onze economie. 
Hoewel in vroeger tijd het aantal gecultiveerde gewassen aanzienlijk geringer was dan 
thans - dit ook afhankelijk van het tijdstip waar men de bovengrens van het 'in vroe
ger tijd' legt - omvatte deze categorie mondiaal gezien ook eertijds vele soorten. Bo
vendien werden vroeger veel meer dan thans wilde planten door de mens geëxploiteerd. 

Om praktische redenen zal een bespreking van de relatie tussen mens en plant in het 
verleden drastisch moeten worden beperkt. Deze beperking geldt in de eerste plaats het 
gebied en de tijd. Zo zal alleen de Oude Wereld, d.w.z. Europa, het Nabije Oosten en 
Egypte, in de discussie worden betrokken. Wat de tijd betreft, zal de periode na 1000 
n. Chr. hier buiten beschouwing blijven. 

Binnen dit beperkte kader zullen slechts enkele aspecten van plantengebruik in het 
verleden aan de orde komen. De nadruk zal vallen op prehistorische en vroeghistorische 
landbouwgewassen. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan enkele andere catego
rieën gecultiveerde gewassen en aan de rol van wilde planten in de voeding van de pre
historische mens. 

De plantenresten 

Nederzettingen van de mens in het verleden zijn soms nog duidelijk te herkennen als 
kunstmatige woonheuvels, zoals terpen in het Fries-Groningse en Noordwestduitse 
kustgebied en de tells in het Nabije Oosten. Meestal zijn die nederzettingsresten echter 
niet zichtbaar in het landschap en worden ze ontdekt bij ontginningswerkzaamheden, 
wegaanleg en woningbouw. 

In deze vroegere woonplaatsen kunnen hout, zaden en andere plantenresten in ver
koolde toestand bewaard zijn gebleven. Omdat verkoold plantaardig materiaal niet 
door schimmels en bacteriën wordt aangetast, blijft het onder uiteenlopende omstan
digheden geconserveerd. Verkoolde plantenresten zijn dan ook onze belangrijkste bron 
van informatie over plantengebruik in vroeger tijd. Soms zijn verkoolde plantenresten 
met het blote oog zichtbaar in een nederzetting van de prehistorische mens, bijvoor
beeld verkoold graan in een voorraadkuil. Veel vaker komt verkoold botanisch materi
aal verspreid en als zodanig niet met het blote oog zichtbaar in nederzettingslagen voor. 
In dat geval is men genoodzaakt uit grote monsters aarde de zaden en andere planten
resten te concentreren. Een in de praktijk eenvoudige methode voor het concentreren 
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van verkoolde plantenresten is de zogenaamde waterseparatie, waarbij men gebruik 
maakt van de eigenschap dat houtskool en verkoolde zaden op water blijven drijven. 
Daarnaast is flotatie-apparatuur ontwikkeld, die gebaseerd is op het in de mijnindustrie 
bekende principe van schuimflotatie (froth flotation). 

Onder daartoe gunstige omstandigheden, d. w.z. in een vochtige omgeving afgesloten 
van de lucht, blijven zaden en andere plantenresten ook in niet-verkoolde toestand ge
conserveerd. Deze situatie doet zich onder andere voor in de bekende meeroeverneder-
zettingen, de paalwoningen, in Midden-Europa en in onze streken in de terpen. Hier 
kan men door uitwassen van bodemmonsters de plantenresten concentreren. 

In gebieden met een zeer droog klimaat kunnen planten in gedroogde toestand be
waard gebleven zijn. Deze gemummificeerde planten, die vooral bekend zijn uit graven 
in Egypte, vertonen vaak details die bij verkoolde resten niet meer aanwezig zijn. 

Indrukken in aardewerk en verbrande klei kunnen eveneens inlichtingen geven over 
plantengebruik in vroeger tijd. Pottebakkersklei werd dikwijls gemengd met plantaar
dig afval, waarin zich nog zaden konden bevinden. Bij het bakken van het aardewerk 
verbrandden de plantenresten en ontstonden holten in de vorm van de zaden en andere 
plantendelen. Klei die gebruikt werd voor de constructie van muren en daken werd ge
mengd met stro en ander plantaardig materiaal. In brokken verbrande klei - als gevolg 
van een brand - kan men indrukken van plantenresten aantreffen. Voor het bestude
ren van deze indrukken wordt met plasticine, of thans meer gebruikelijk met stoffen 
op rubberbasis, een afgietsel, een positief gemaakt. 

Is stuifmeel ook van belang voor de studie van prehistorische cultuurgewassen? Het 
onderzoek van in venen en andere afzettingen geconserveerd pollen heeft ons veel ge
leerd over de invloed van de prehistorische mens op de vegetatie, in het bijzonder over 
de gevolgen van akkerbouw en veeteelt voor de vegetatie. Over de gewassen van de pre
historische boeren geven de veenafzettingen in het algemeen weinig informatie, hetgeen 
te wijten is aan de omstandigheid dat veel cultuurgewassen een slechte pollenversprei
ding hebben. Van de granen is alleen rogge een windbestuiver en de verbouw van deze 
graansoort wordt dan ook duidelijk in de pollendiagrammen geregistreerd. Pollen dat 
in de nederzettingsresten zelf bewaard gebleven is, kan soms goede aanwijzingen geven 
over de verbouwde gewassen. Van de granen kunnen Secale (rogge), Avena (haver), 
Hordeum (gerst) en Triticum (tarwe) tot op zekere hoogte palynologisch worden onder
scheiden, doch het stuifmeel van Panicum (pluimgierst) en Setaria (trosgierst) verschilt 
niet van dat van wilde grassen. Het pollen van Linum usitatissimum (vlas) is goed te 
herkennen, maar het stuifmeel van Camelina sativa (dederzaad) en Brassica (kool, 
koolzaad) is niet te onderscheiden van dat van diverse andere Cruciferae. Van de peul
vruchten is alleen Vicia f aba (tuinboon) palynologisch goed te herkennen. Men mag 
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stellen dat - de bekende uitzonderingen daargelaten - stuifmeel van ondergeschikt 
belang is voor de bestudering van de cultuurgewassen in de Oude Wereld. 

Wellicht ten overvloede dient er op te worden gewezen, dat van de celinhoud en dus 
van de genen in het archeologisch plantenmateriaal niets bewaard is gebleven. 

Wilde cultuurgewassen 

Van de landbouwgewassen die economisch een belangrijke rol hebben gespeeld in 
prehistorisch en vroeghistorisch Europa, komen de meeste uit het Nabije Oosten, zoals 
tarwe, gerst, erwten, linzen, tuinboon, vlas en - zeker in tweede instantie - ook haver 
en rogge. Van deze gewassen worden in het Nabije Oosten de wilde vormen aangetrof
fen. Alle cultuurgersten stammen af van Hordeum spontaneum, welke wilde gerstsoort 
een groot verspreidingsgebied heeft (figuur la). Ze komt op natuurlijke standplaatsen 
vooral voor in het bergland tussen 500 en 1500 m hoogte. Daarnaast gedijt wilde gerst 
goed in diverse door de mens veroorzaakte milieus, zoals verlaten cultuurland, langs 
akkers en aan wegranden. Ook wilde eenkorentarwe (Triticum boeoticum) komt op se
cundaire standplaatsen in een groter gebied voor dan het in figuur lb aangegeven ver
spreidingsareaal van primaire groeiplaatsen. Van de wilde eenkoren komen twee onder
soorten voor: de éénzadige vorm, T. boeoticum ssp. aegilopoides, overwegend in 
westelijk Turkije en de tweezadige vorm, T. boeoticum ssp. thaoudar, overwegend in 
het zuidoosten van Turkije, in Iran en Irak. De wilde emmertarwe (Triticum dicoccoi-
des) heeft een beperkter verspreidingsgebied (figuur lc) dan wilde gerst en eenkorentar
we. De bovengenoemde wilde graansoorten horen thuis in de zomerdroge zone van 

Fig. 1. Verspreidingsgebieden (primaire groeiplaatsen) van (a) wilde gerst (Hordeum sponta
neum), (b) wilde eenkorentarwe (Triticum boeoticum), (c) wilde emmertarwe (Triticum dicoccoi-
des), (d) wilde linze (Lens orientalis) en (e) wilde erwt (Pisum humile). (f) Vroege landbouwdor-
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pen (tot circa 6000 v.Chr.), die verkoolde zaden hebben opgeleverd; in Moureybit en Abu Hurey-
ra zijn wilde eenkorentarwe en wilde gerst aangetroffen, doch geen gedomesticeerde gewassen, 
a-c naar Harlan & Zohary (1966): d-e naar Zohary & Hopf (1973). 
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bossteppe en open bos (eiken-parklandschap), welke vegetaties van nature voorkomen 
in het heuvel- en bergland dat zich in een boog om het laagland van Syrië en Mésopo
tamie uitstrekt. 

Pisum humile, die als de stamvorm van de gekweekte erwt wordt beschouwd (Ben-
Ze'ev & Zohary, 1973), heeft ongeveer hetzelfde verspreidingsgebied als de wilde gra
nen (figuur Ie). Dit geldt ook voor Lens orientalis (figuur ld), de wilde voorvader van 
de gekweekte linze (Zohary, 1972). Beide wilde peulvruchten worden ook in gestoorde 
milieus aangetroffen. Linum bienne de stamvorm van cultuurvlas, komt in diverse leef
vormen (zomerannuel, winterannuel, meerjarig) in het Middellandse-Zeegebied en het 
Nabije Oosten voor. 

Het areaal waarin de stamvormen van de cultuurgewassen van de vroegste boeren 
thans worden aangetroffen, zou een indicatie kunnen zijn van het gebied waar men be
gonnen is met het verbouwen van gewassen. Bij deze veronderstelling gaat men ervan 
uit, dat 10 000 jaar geleden de verspreiding van de wilde granen en peulvruchten niet 
wezenlijk verschilde van die van tegenwoordig. Nu wijzen de resultaten van het palyno-
logisch onderzoek erop, dat 10 000 jaar geleden het klimaat in het Nabije Oosten ver
schilde van dat van tegenwoordig, hetgeen ook een andere, waarschijnlijk beperktere 
verspreiding van de wilde granen en peulvruchten met zich meegebracht zou kunnen 
hebben. Aan de andere kant worden de vroegste landbouwnederzettingen in het Nabije 
Oosten aangetroffen in hetzelfde gebied (figuur 1 f) als de wilde vormen van de cultuur
gewassen van deze boeren. 

Domesticatie 

De mens moet begonnen zijn met het verbouwen van de wilde gewassen, waarvan het 
zaaigoed in het vrije veld werd verzameld. In de loop van de tijd ontwikkelden zich als 
gevolg van de cultivering soorten of rassen, die zich van de oorspronkelijke, wilde vorm 
onderscheiden. Er ontstonden gedomesticeerde planten. Wat is het principiële verschil 
tussen wilde en gedomesticeerde planten? Als voorbeeld nemen we de granen. 

De aar van tarwe, gerst en rogge heeft een centrale aarspil opgebouwd uit internodiën 
(figuur 2). Bij de tarwe draagt ieder internodium één aartje, bestaande uit één of meer 
graankorrels omgeven door hulvliezen. Bij de gerst bevinden zich aan het uiteinde van 
een aarspilinternodium drie éénbloemige aartjes, waarvan bij de wilde soort (en bij de 
tweerijige cultuurgerst) alleen het middelste aartje fertiel is en een graankorrel ontwik
kelt. Wanneer bij de wilde granen de aar rijp is, valt de aarspil uiteen in de afzonderlijke 
internodiën met de bijbehorende aartjes. Deze eigenschap is van primair belang voor 
het voortbestaan van de soort. Indien de aar in zijn geheel zou afvallen, zouden het vol-
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Fig. 2. (a) Schematische tarwe-aar. De centrale as bestaat uit internodiën, ieder met een aartje. 
Bij de wilde tarwe (en gerst) valt de aar bij rijpheid uiteen, bij de gedomesticeerde vormen is de 
aarspil taai. (b) Een aartje van emmertarwe, waarin de ligging van de beide graankorrels binnen 
de hulvliezen (kafjes) is aangegeven, (c) en (d) In zwart weergegeven wat bij verkoling overblijft 
van aarspilinternodiën en kafjes. Gedeeltelijk overgenomen uit Van Zeist (1980). 

gende groeiseizoen op een zeer kleine ruimte tientallen plantjes van dezelfde soort met 
elkaar concurreren om licht en water. Omdat de aar in zijn afzonderlijke elementen uit
een valt, is een betere verspreiding van de aartjes door dieren (de aartjes hechten zich 
gemakkelijk aan de vacht van dieren) of ook door de wind mogelijk. Bovendien kunnen 
de aartjes, daarbij geholpen door het ruwe oppervlak van de hulvliezen en de lange 
naalden, zich gemakkelijk in de grond boren, waar ze praktisch onbereikbaar zijn voor 
zaad-etende vogels, knaagdieren en mieren, en waar bovendien het zaad beschut is 
tegen de uitdrogende hitte van de zomer. 

Ten gevolge van mutatie komt in het wild een vorm voor met een taaie aarspil, d. w.z. 
met een aarspil, waarvan bij rijpheid de internodiën niet van elkaar loslaten. Vanuit 
het standpunt van de prehistorische voedselverzamelaar bezien, was deze mutant nut
tig, omdat hiervan de gehele aar geoogst kon worden. Bij granen met een brosse aarspil 
kon een deel van de potentiële opbrengst verloren gaan, omdat bij het oogsten aartjes 
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werden afgestoten en op de grond vielen. De vorm met de taaie aarspil zal in het wild 
niet kunnen overleven. 

Wanneer deze vorm echter optrad in de graanveldjes van de vroegste landbouwers, 
was ze niet tot verdwijnen gedoemd, omdat in dit geval de mens de zorg voor de ver
spreiding van de zaden op zich had genomen. In het gewas van de eerste landbouwers 
nam het aandeel van de taaiarige mutant ten gevolge van selectiedruk toe. Aanvankelijk 
zal de selectie geheel onbewust zijn geweest. In een later stadium, toen deze mutanten 
talrijker werden, zullen ze de aandacht hebben getrokken van de Neolithische boeren, 
die de voordelen ervan herkenden en vervolgens overgingen tot opzettelijke selectie. Zo 
bestond tenslotte het verbouwde gewas geheel uit de taaiarige vorm. 

Volgens Hillman (1978) zou automatische selectie op de taaiarige mutant alleen 
plaats gevonden hebben indien de aren met een sikkel werden afgesneden, waarbij dan 
nog bovendien jaarlijks van akker werd gewisseld. Oogstmethoden bestaande uit het 
slaan tegen de aren of het aftrekken van de aren, waarbij de aartjes werden opgevangen 
in een mand - methoden die zeer efficiënt zouden zijn bij de oogst van morfologisch 
wilde granen - zouden niet geleid hebben tot een toeneming van de frequentie van de 
taaiarige mutant. 

Het verlies van een effectief zaadverspreidingsmechanisme ziet men ook bij andere 
gewassen. Bij erwten en linzen springt de peul bij rijpheid open en worden de zaden 
eruit geslingerd. Iets dergelijks vindt plaats bij de kapsels van vlas, terwijl bij de wilde 
stamvorm van het maanzaad de poriën onder het deksel van de zaaddoos openspringen. 

Volledig gedomesticeerde planten verschillen genetisch in diverse opzichten van de 
wilde vormen. Het meest fundamentele verschil tussen wild en gedomesticeerd is ver
oorzaakt door de mutaties van de allelen, die de brosheid van de aarspil of het zich 
spontaan openen van de zaaddozen bepalen. De gedomesticeerde plant is voor haar 
voortbestaan aan de mens gebonden. Anderzijds kan de mens niet meer bestaan zonder 
zijn cultuurgewassen. 

Ten overvloede zij hier opgemerkt, dat cultuurgewassen niet per definitie geen effi
ciënte zaadverspreiding meer hebben. Dit geldt in feite alleen voor gewassen die vanwe
ge de zaden gekweekt worden en waarbij selectie in de richting van een zo volledig mo
gelijke oogst van de zaden plaatsvond. Bij gewassen die vanwege de bladeren of de 
onderaardse delen gekweekt worden, was geen selectiedruk ten gunste van mutanten 
met een ineffectieve zaad verspreiding. Dat deze planten zich in het algemeen zonder 
de zorg van de mens niet kunnen handhaven, komt door het feit dat ze buiten hun na
tuurlijke verspreidingsgebied zijn gebracht en/of dat de selectie heeft geleid tot vermin
derd concurrentievermogen ten opzichte van de wilde planten. Een gewas dat zich na 
het opgeven van de cultuur wel heeft kunnen handhaven, is de wede (Isatis tinctoria). 
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Deze plant, die afkomstig zou zijn uit de steppen van Zuidoost-Europa en West-Azië, 
werd vanaf het begin van de jaartelling in West-Europa verbouwd vanwege de blade
ren, waaruit een blauwe kleurstof bereid wordt. Nadat deze soort in de Late Middel
eeuwen economisch een belangrijke rol had gespeeld, ging ze in de 16e eeuw snel in bete
kenis achteruit ten gevolge van de concurrentie met indigo uit Zuidoost-Azie. Door de 
opkomst van de fabricage van kunstmatige aniline-kleurstoffen werd de cultuur van 
Isatis tinctoria in de vorige eeuw geheel opgegeven. De plant kan zich echter als on
kruid, o.a. in wijngaarden, handhaven. 

Onderscheid tussen zaden van wilde en gedomesticeerde gewassen 

Het is in de praktijk onmogelijk gebleken enigszins nauwkeurig vast te stellen waar 
en wanneer men begonnen is met het verbouwen van gewassen. Eerst bij het aantreffen 
van plantenresten met de morfologische kenmerken van de gedomesticeerde vorm is 
men er zeker van, dat de betreffende plant opzettelijk werd verbouwd. Hoe kan men 
bij prehistorisch verkoold materiaal bepalen of men te doen heeft met resten van de 
morfologisch wilde of van de gedomesticeerde vorm? Wanneer van de granen fragmen
ten van de aarspil bewaard zijn, kan men veelal wel vaststellen of deze van het brosse 
of taaie type was. Daarnaast kunnen de vruchten van beide vormen zich in vorm en 
grootte van elkaar onderscheiden. Als voorbeeld zijn in figuur 3 de verkoolde graan
korrels van wilde en gedomesticeerde emmertarwe (Triticum dicoccoides en Triticum 
dicoccum), afkomstig uit een zeer vroege landbouwnederzetting in het zuidoosten van 
Turkije, afgebeeld. Ook de vruchten van wilde en gedomesticeerde eenkorentarwe (Tri
ticum boeoticum en Triticum monococcum) zijn morfologisch van elkaar te onder
scheiden. Bij de wilde erwt is de zaadwand ruw, terwijl de cultuursoort een gladde wand 
heeft. In andere gevallen moet het onderscheid gebaseerd zijn op de grootte van het 
zaad, zoals bij linze en vlas, waarbij de gedomesticeerde vormen zich door gemiddeld 
grotere zaden van de wilde soorten onderscheiden. 

Er is eerder gesteld, dat men eerst bij het aantreffen van als zodanig herkenbare gedo
mesticeerde vormen met zekerheid kan concluderen dat akkerbouw bedreven werd. De 
vraag of men in een gegeven omstandigheid te maken heeft met een in het wild verza
meld gewas of met de verbouw van een morfologisch wilde plant is geenszins puur theo
retisch. Een praktisch voorbeeld van dit dilemma vormen de verkoolde graankorrels 
van wilde eenkorentarwe in twee nederzettingen in het noorden van Syrië, namelijk in 
Tell Abu Hureyra (Hillman, 1975) en in Tell Moureybit (Van Zeist, 1970), aan de 
Eufraat gelegen, op een onderlinge afstand van circa 30 km (figuur lf). De beide neder
zettingen omvatten te zamen de periode van circa 9000 tot 7500 v.Chr. Er zijn geen 
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Fig. 3. (a) Triticum dicoccum (gedomesticeerde emmertarwe). (b) Thticum dicoccoides (wilde 
emmertarwe). Verkoolde graankorrels uit Cayönü, Zuidoost-Turkije (7500-7000 v.Chr.). Bij de 
gedomesticeerde emmertarwe zijn de vruchten in omtrek spoelvormig, terwijl bij de wilde vorm 
de zijkanten min of meer evenwijdig lopen. Daarnaast is de rug bij de cultuurvorm veel sterker 
gebogen dan bij de wilde vorm. Naar Van Zeist (1972). 

resten van gedomesticeerde planten of dieren aangetroffen. De wilde eenkorentarwe is 
van de tweezadige vorm, Triticum boeoticum ssp. thaoudar. In het gebied van de beide 
nederzettingen groeit thans geen wilde eenkoren, omdat het klimaat te droog is. Indien 
de eenkorentarwe in het wild werd verzameld, moesten de bewoners van Abu Hureyra 
en Moureybit dit ver van huis doen, hetgeen transportproblemen met zich mee bracht. 
Hulman (1975) is de mening toegedaan, dat de wilde eenkorentarwe ter plaatse werd 
verbouwd. Het feit, dat 1500 jaar cultivering nog niet had geleid tot een waarneembare 
verandering in de morfologie van de vruchten, zou verklaard moeten worden uit de ge
volgde wijze van oogsten. 



Opgraving van de nederzetting van Niederwil bij Frauenfeld (noordoostelijk Zwitserland) (ca. 
3700-3625 v. Chr.). Deze was aangelegd op drassig meerbodemsediment. De huizen zakten hierin 
weg, zodat men gedwongen was telkens nieuwe vloeren op de bestaande te leggen. Plaatselijk kon 
een pakket van 10 boven elkaar gelegen vloeren worden vastgesteld. In het vochtige milieu bleef 
organisch materiaal goed bewaard, zoals de vloer en delen van de wand van dit huis. Behalve 
verkoolde granen werden in de woonlagen veel niet-verkoolde zaden en vruchten, zowel van cul-
tuurgewassen als van wilde planten, aangetroffen. 

Opgraving van het Heveskesklooster op een terp bij Delfzijl. Op de foto zijn de zodenwanden 
van een huis uit de 10e - 11e eeuw na Chr. te zien. De ronde zwarte vlek in het huis is een put 
uit een latere periode. In de terpen zijn de voorwaarden voor de conservatie van plantenresten 
gunstig: vochtig milieu afgesloten van de lucht. Naast verkoolde resten (meest granen) worden 
niet-verkoolde zaden en vruchten talrijk aangetroffen. Deze maken het o.a. mogelijk de vegetatie 
in de omgeving van de nederzetting te reconstrueren. 
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Verspreiding van landbouw over Europa 

De oudste, tot nu toe te voorschijn gekomen resten van gedomesticeerde planten, 
d.w.z. van plantenresten die op morfologische gronden worden toegeschreven aan cul-
tuurgewassen, gaan terug tot de eerste helft van het 8e millennium v.Chr., tot de perio
de 7500-8000 v.Chr. Circa tweeduizend jaar later, omstreeks 6000 v.Chr. werden over 
een groot gebied in het Nabije Oosten landbouwnederzettingen aangetroffen (figuur 
lf) en konden de boeren over een aanzienlijk assortiment landbouwgewassen beschik
ken: 
- Triticum monococcum (eenkorentarwe) 
- Triticum dicoccum (emmertarwe) 
- Triticum durum/aestivum (macaroni-/broodtarwe (vrij-dorsende tarwe)) 
- Hordeum distichum (tweerijige gerst) 
- Hordeum vulgare (meerrijige gerst) 
- Hordeum vulgare var. nudum (naakte (vrij-dorsende) gerst) 
- ISecale cereale (rogge) 
- Lens culinaris (linze) 
- Pisum sativum (erwt) 
- Vicia ervilia (linzewikke) 
- Cicer arietinum (kekererwt (Spaanse erwt)) 
- Linum usitatissimum (vlas) 

Naar aanleiding van deze lijst gewassen kan het volgende worden opgemerkt. Bij de 
eenkoren- en emmertarwe zijn de graankorrels omgeven door stevige hulvliezen, die 
moeilijk te verwijderen zijn. Dit zijn zogenaamde bedekte tarwesoorten. Bij de brood
tarwe, die thans algemeen in Europa wordt verbouwd, zitten de rijpe graankorrels min 
of meer los in de aren. Bij het dorsen komen de naakte graankorrels vrij; men spreekt 
van een vrij-dorsende tarwe. Broodtarwe heeft geen wilde stamvader, doch deze soort 
is een allopolyploïde van emmertarwe en de grassoort Aegilops squarrosa (Ae. tau-
schii). De eveneens vrij-dorsende Triticum durum is een mutant van T. dicoccum 
(figuur 4). Het is nog niet gelukt de verkoolde graankorrels en andere resten van beide 
vrij-dorsende tarwesoorten van elkaar te onderscheiden. Naast de bedekte twee- en 
meerrijige cultuurgersten, waarbij de hulvliezen met de graankorrels zijn vergroeid, ko
men ook hier vrij-dorsende vormen voor, de zogenaamde naakte gersten. 

Het was omstreeks 6000 v.Chr. dat de landbouw zich vanuit haar kerngebied in het 
Nabije Oosten in diverse richtingen ging uitbreiden. De verspreiding van landbouw en 
landbouwers over Europa is langs drie hoofdrichtingen gegaan (figuur 5). De meest di
recte weg naar Midden- en West-Europa was de migratieroute door de Balkan. Via deze 
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Triticum dicoccum (N = 28) m u t a t i e v Triticum durum (N = 28) 

Triticum dicoccum (N = 28) 
x 

Aegilops squarrosa (N = 14) 

allopolyploid a Tritjcum aestivum ( N = 42, 

Fig. 4. Ontstaan van Triticum durum en 7". aestivum. 

route zijn de in het Nabije Oosten ontwikkelde cultuurgewassen diep in Europa doorge
drongen. Ook de migratieroute door Oost-Europa en die via het Middellandse-Zee-
gebied en vervolgens noordwaarts hebben bijgedragen tot de prehistorische landbouw 
in Europa. Zo is het waarschijnlijk, dat het maanzaad (Papaver somniferum), waarvan 
de wilde stam vorm (P. setigerum) vooral in het westelijk Middellandse-Zeegebied voor
komt, via Frankrijk naar West- en Midden-Europa gekomen is. De tuinboon (Vicia 
faba), die wel uit het Nabije Oosten zou stammen doch veel later dan de andere gewas
sen daar in cultuur genomen is, zou zich eerst in westelijke richting door het Middel
landse-Zeegebied hebben verspreid en daarna noordwaarts. De herkomst van pluim-
gierst (Panicum miliaceum) is nog onzeker, omdat de wilde voorvader niet bekend is. 
Deze soort zou uit Midden-Azië komen en het ligt daarom voor de hand, dat dit gewas 
via Oost-Europa onze streken heeft bereikt. 

De uitbreiding over Europa vereiste de nodige aanpassing van de gewassen. Granen, 
die van nature thuishoren in streken met droge, warme zomers en betrekkelijk zachte, 
regenrijke winters, werden belangrijke gewassen in West- en Noordwest-Europa met 
zijn koele, vochtige zomers. Vooral gerst, die tot aan de poolcirkel wordt verbouwd, 
is een voorbeeld van een plant met een groot 'aanpassingsvermogen'. Niet alle gewassen 
van de vroege boeren uit het Nabije Oosten waren tot zeer vergaande adaptaties aan 
andere klimaatsomstandigheden in staat. Kekererwt (Cicer arietinum) is beperkt geble
ven tot het Middellandse-Zeegebied; de linzewikke (Vicia ervilia) is niet verder gekomen 
dan Centraal-Europa, terwijl de linze (Lens culinaris) nog wel in het Rheinland (Rijn
land) werd verbouwd doch niet meer in onze streken. 

Naast deze aanpassingen aan de regionale klimaatsomstandigheden moest ook nog 
adaptatie plaatsvinden aan vrij extreme milieus, waarin prehistorische boeren zich som
tijds vestigden, bijvoorbeeld in het zilte kustgebied. Door de automatische selectie van 
mutanten, die het in de nieuwe omstandigheden goed deden, zal het genenbestand van 
de cultuurgewassen aanzienlijke wijzigingen hebben ondergaan. Daarbij zal ongetwij
feld ook verarming zijn opgetreden, met andere woorden het verlies van nuttige eigen
schappen. Zo is bij primitieve tarwerassen een symbiose met de stikstofvormende 
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Fig. 5. Uitbreiding van de landbouw vanuit het Nabije Oosten over Europa. In het zwart aange
geven gebied kwam de cultuur van gewassen als tarwe, gerst, erwten, linzen en vlas tot ontwikke
ling. Dit is ook het gebied waarin de wilde stamvormen van deze gewassen voorkomen. Om
streeks 6000 v.Chr. begon de uitbreiding van landbouw en landbouwgewassen over Europa. In 
westelijke richting door het Middellandse-Zeegebied, waar de landbouw omstreeks 4500 v.Chr. 
de oostkust van Spanje bereikt had. In noordwestelijke richting verspreidde de landbouw zich 
door de Balkan. Omstreeks 4500 v.Chr. hadden boeren zich op de lössgronden van Zuid-Lim-
burg gevestigd. Overgenomen uit Van Zeist (1980). 

bacterie Azospirillum gevonden (mondelinge mededeling R.A. Schilperoort). 

Fruitteelt 

Het is zeer waarschijnlijk, dat de cultuur van vruchtbomen later is begonnen dan de 
verbouw van landbouwgewassen. Aanwijzingen voor de cultivering van olijf en dadel 
in het Nabije Oosten gaan terug tot het begin van het vierde millennium v.Chr., terwijl 
druiven en vijgen zeker aan het einde van het vierde millennium gekweekt werden 
(Zohary & Spiegel-Roy, 1975). Op genoemde tijdstippen werden deze vruchten in het 
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Nabije Oosten gecultiveerd; het begin van de domesticatie moet dus eerder plaatsge
vonden hebben. In dit verband is het interessant, dat voor Neolithische nederzettingen 
in Midden-Europa, vanaf circa 3000 v.Chr., pruimepitten worden vermeld. Het betreft 
hier een kleine vorm van de kroosjespruim (Prunus domestica ssp. insititia var. juliana). 
De pruim komt van nature niet in Midden-Europa voor. P. domestica is een allopoly
ploid van P. spinosa (sleedoorn) en P. cerasifera (kerspruim), welke wilde soort wordt 
aangetroffen in West-Azië en de Kaukasus. De cultuurpruim moet dus in deze laatste 
gebieden zijn ontstaan om vervolgens naar Europa te worden gebracht. 

Van de in prehistorisch Europa aangetroffen appels neemt men meestal aan, dat ze 
in het wild werden verzameld. De wilde appel is een oorspronkelijke boom in de Euro
pese loofbossen. Indien echter de pruim werd gekweekt, is het niet uitgesloten dat dit 
ook reeds met de appel het geval was, zonder dat daarbij de vruchten zich onderscheid
den van die van de in het wild voorkomende appelbomen. 

De in prehistorisch Europa aangetroffen kersepitten zijn van de wilde zoete kers 
(Prunus avium). De druivepitten uit prehistorische nederzettingen in Midden- en Zuid
oost-Europa, waar de druif van nature voorkomt, zijn allen van de wilde soort. De 
druivecultuur verspreidde zich vanuit het Nabije Oosten naar Griekenland (3e millen
nium v.Chr.) en vervolgens naar het westelijk Middellandse-Zeegebied (2e millennium 
v. Chr.). 

In West-Europa zal de fruitteelt tot aan de Middeleeuwen economisch geen rol van 
betekenis gespeeld hebben. Pas vanaf circa 1000 n. Chr. treft men in nederzettings
resten een groter assortiment gecultiveerde vruchten aan, zoals peer, mispel, perzik, 
meikers, pruim en walnoot. 

Medicinale planten 

Van de in prehistorische tijd in Centraal- en West-Europa verbouwde gewassen, mag 
slaapbol of maanzaad (Papaver somniferum) tot de medicinale planten gerekend wor
den. Hoewel dit gewas naar alle waarschijnlijkheid primair vanwege de olie-houdende 
zaden werd verbouwd, mag aangenomen worden, dat men in prehistorische tijd bekend 
was met de narcotische eigenschappen van het melksap, dat gewonnen kan worden 
door insnijdingen te maken in de nog niet rijpe vruchtkapsels. Aan talrijke in het wild 
voorkomende planten wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven, dit nogal eens 
ten onrechte. Van planten met een wetenschappelijk aangetoonde geneeskrachtige wer
king zijn diverse soorten in prehistorische nederzettingen vertegenwoordigd, bijvoor
beeld Achillea millefolium (gewoon duizendblad), Arctium lappa (grote klis), Artemi
sia vulgaris (bijvoet), Hyoscyamus niger (bilzekruid), Lycopus europaeus (wolfspoot), 
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Plantago lanceolata (smalle weegbree) en Solanum dulcamara (bitterzoet). 
De vraag, in hoeverre potentieel geneeskrachtige kruiden inderdaad als zodanig zijn 

gebruikt in vroeger tijd, moet in zijn algemeenheid onbeantwoord blijven. In een enkel 
geval geeft de omstandigheid, waaronder archeologische plantenresten voorkomen, 
aanleiding te veronderstellen, dat het geneeskruiden betreft. Zo heeft Knörzer (1970) 
in het Romeinse militaire kamp (Castellum) van Neuss (Rheinland) in monsters op de 
plaats van het ziekenhuis (Valetudinarium) diverse geneeskrachtige kruiden aangetrof
fen, o.a. stengel- en bladresten van Centauhum umbellatum (duizendguldenkruid) en 
Thymus serpyllum (tijm), en zaden van Hyoscyamus niger (bilzekruid), Hypericum 
perforatum (St.-Janskruid), Verbena officinalis (ijzerhard) en Trigonella foenum-
graecum (fenegriek). Sommige van deze gewassen werden waarschijnlijk reeds ter 
plaatse gekweekt. Het is hier dus de archeologische context, in een ruimte van het 
hospitaal, die doet vermoeden dat de betreffende planten als geneesmiddel dienden. 

Keukenkruiden 

In het wild komen diverse planten voor die men benut kan hebben bij de bereiding 
van gerechten ter verhoging van de smaak of de geur. Ook hier is niet bekend in welke 
mate de prehistorische mens planten voor dit doel heeft gebruikt. Bewijzen voor de ver
bouw van keukenkruiden treft men eerst aan in de hoog-ontwikkelde culturen in Egyp
te en Mésopotamie. Zo werden in Tell ed-Dêr in Mésopotamie vrij grote aantallen ver
koolde zaden van koriander (Coriandrum sativum) en komijn (Cuminum cyminum) 
en veel verkoolde knoflookteentjes (Allium sativum) aangetroffen in de resten van een 
gebouw, dat omstreeks 1630 v.Chr. door brand werd verwoest (Van Zeist, in druk). 
Literaire bronnen bevestigen het economische belang van knoflook in Mésopotamie, 
welke plant daar bijna dagelijks werd gebruikt in de keuken. Ook uit Egypte wordt 
knoflook vermeld; verdroogde resten van knoflook zijn aangetroffen in enkele graven 
uit de periode na 1850 v.Chr. (Nieuwe Rijk) en ook komen kleimodellen van knoflook 
voor. Zaden van koriander en komijn zouden een enkele maal zijn gevonden in Egypti
sche graven (Darby et al., 1977). Literaire bronnen over keukenkruiden in Egypte zijn 
in zoverre onbetrouwbaar, dat de vertaling van de betreffende namen vaak onzeker is. 

De Romeinen hebben keukenkruiden als koriander, dille (Anethum graveolens), 
venkel (Foeniculum vulgare) en bonenkruid (Satureja hortensis) naar West-Europa ge
bracht. Uit het bovengenoemde castellum van Neuss kwamen ook verkoolde teentjes 
knoflook te voorschijn. 
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Wilde voedselplanten 

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de in vroeger tijd verbouwde gewassen. Van
zelfsprekend heeft men ook de wilde flora geëxploiteerd op voor menselijke consump
tie geschikte produkten. Vóór de invoering van akkerbouw was men voor plantaardig 
voedsel zelfs geheel afhankelijk van wilde planten. Talrijk zijn ook de ethnobotanische 
gegevens over de exploitatie van wilde planten in de historische tijd. Potentiële wilde 
voedselplanten zijn zeer talrijk, doch het is in de meeste gevallen niet mogelijk met een 
redelijke mate van zekerheid vast te stellen, welke soorten daadwerkelijk door de mens 
in vroeger tijd werden geëxploiteerd. De beste kansen om het prehistorisch gebruik er
van te kunnen aantonen, maken de soorten waarvan de zaden of vruchten verzameld 
werden als voedsel. Welke wilde planten men benut heeft vanwege de groene bladeren 
(bladgroente) of de onderaardse delen (wortels, knollen, rhizomen) kan alleen in uit
zonderingsgevallen worden vastgesteld. Zo'n uitzondering vormen de verkoolde sten
gelknollen van Arrhenatherum elatiuswax. tuberosum (Frans raaigras), welke in enkele 
prehistorische nederzettingen in Engeland (omstreeks 1000 v.Chr.) werden aangetrof
fen (Godwin, 1971). 

Hierna zullen enkele voorbeelden worden gegeven van wilde zaden en vruchten waar
van het gebruik door de prehistorische mens kon worden aangetoond. We zullen ons 
daarbij beperken tot West- en Midden-Europa. 

Hazelnoten moeten economisch een belangrijke rol gespeeld hebben. Resten van de 
schalen van de hazelnoot zijn in vele prehistorische nederzettingen aangetroffen. In de 
Middeneuropese meeroevernederzettingen kon worden vastgesteld, dat de schalen 
opengebroken waren, dus weggegooid na consumptie van de inhoud. Hazelnoten zijn 
zeer voedselrijk en bovendien kunnen ze gemakkelijk bewaard worden. 

Eikels zullen ook een rol hebben gespeeld in de voeding van de prehistorische mens. 
Uit verschillende prehistorische nederzettingen worden eikels vermeld. Deze vruchten 
zijn voedzaam; naast zetmeel bevatten ze 4-5% (w/w) vet en 7-8% proteïnen (Brouk, 
1975). Eikels waren het basisvoedsel van Indianen in Californie, en in West-Europa 
vormden ze in historische tijd een substituut voor graan in tijden van hongersnood. De 
tannine, die de bittere smaak veroorzaakt, kan verwijderd worden door roosteren of 
koken van de geschilde eikels of door het pulp van eikels uit te wassen met water. Enke
le malen werden verkoolde eikels gevonden in een kuil met houtskool en enige stenen. 
Waarschijnlijk betreft het hier prehistorische roosterkuilen. 

Van meer dan gewone interesse zijn de resten van de waternoot (Trapa nat ans), die 
o.a. werden aangetroffen in een op circa 5000 v.Chr. gedateerde nederzetting van voed
selverzamelaars aan de Leijen in de provincie Friesland. De grote, gestekelde vruchten 
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Fig. 6. Recente vruchten van Trapa natans (waternoot). In verkoolde toestand zijn meest alleen 
de stekels bewaard gebleven. 

van de waternoot bevatten veel zetmeel (figuur 6). Trapa natans, een plant van ondiepe 
meren en stille rivierbochten, komt thans in West-Europa niet meer voor; de soort moet 
vroeger een veel groter verspreidingsgebied gehad hebben. 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat in Jutland in de voor-Romeinse en Romeinse 
Ijzertijd (circa 400 v.Chr. - 400 n.Chr.) de zaden van melganzevoet (Chenopodium al
bum), duizenknoop (Polygonum lapathifolium) en spurrie (Spergula arvensis) werden 
verzameld ter bereiding van voedsel voor de mens. Dit mag worden geconcludeerd uit 
de omstandigheden waarin de verkoolde zaden in de nederzettingsresten voorkwamen. 
Zo werden in de resten van een afgebrand huis drie gescheiden voorraden verkoolde 
zaden gevonden: 3570 ml gerst, 12 800 ml haver en 1670 ml Chenopodium album. An
dere voorbeelden zijn een potje met 1000 ml zaden van Polygonum lapathifolium en 
een ander met 5600 ml spurriezaad (Helbaek, 1954, 1960). Bovengenoemde soorten 
kwamen talrijk voor op braak liggend akkerland. Daarnaast moeten Chenopodium al
bum en Polygonum lapathifolium ook op andere ruderale standplaatsen in de omge
ving van menselijke woonplaatsen zeer algemeen zijn geweest. De zaden van melganze
voet werden nog tot in de vorige eeuw in het zuidoosten van Rusland verzameld in tij
den van hongersnood. Van rogge, waaraan zaden van de melganzevoet waren toege
voegd, werden zogenaamde hongerbroden gebakken (Neuweiier, 1905). 

Nu treft men de zaden van Chenopodium album, Polygonum soorten en andere po
tentiële wilde voedselplanten in nederzettingen wel vaker talrijk aan, maar uit de ar
cheologische context kan maar zelden worden afgeleid, dat de betreffende zaden met 
opzet werden verzameld. 

Wilde vruchten dragen weinig bij aan de energiebehoefte, doch ze vormden wel een 
welkome afwisseling in het dieet van de prehistorische mens. Dat men wilde vruchten, 
zoals braam, framboos, aardbei en vlier, inderdaad op grotere schaal heeft geplukt, 
blijkt vooral uit de Middeneuropese meeroevernederzettingen, waar de pitten van deze 
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Fig. 7. Verkoolde halve appeltjes uit Niederwil, Zwitserland (circa 3000 v.Chr.). Uit het feit dat 
de schil van de appeltjes over het snijvlak gekruld is, kan worden geconcludeerd dat de gehalveer
de appeltjes gedroogd waren voordat ze verkoolden. 

vruchten in grote aantallen zijn aangetroffen. De wilde appel werd overal in West- en 
Midden-Europa verzameld in prehistorische tijd (misschien ook al aangeplant), terwijl 
er ook duidelijke aanwijzingen zijn voor de consumptie van wilde kersen (Prunus 
avium), sleedoornbessen (Prunus spinosa), meidoornvruchten (Crataegus monogyna) en 
rozebottels. Vruchten hebben het nadeel, dat ze zonder speciale behandeling niet lange 
tijd bewaard blijven. In dit verband is het interessant, dat er bewijzen zijn voor het dro
gen van wilde appeltjes in prehistorische tijd. Reeds in de Neolithische meeroeverneder-
zettingen van Centraal-Europa worden verkoolde gehalveerde appels aangetroffen, 
waaraan men kan vaststellen dat ze gedroogd waren voordat ze verkoolden (figuur 7). 

Cultuurgewassen in Nederland 

Het gewassenassortiment van de prehistorische en vroeg-historische boeren in Ne
derland heeft in de loop der eeuwen nogal wat veranderingen ondergaan. Dit komt tot 
uiting in figuur 8, waarin een overzicht wordt gegeven van het voorkomen van land
bouwgewassen in de periode van 4500 v.Chr. tot 1000 n.Chr. Bij het beoordelen van 
dit overzicht dienen enkele punten in het oog te worden gehouden. Onze kennis over 
in vroeger tijd verbouwde gewassen is nog fragmentair. Over perioden waaruit (nog) 
weinig prehistorische nederzettingen zijn onderzocht, zijn we uiteraard slecht geïnfor
meerd. Maar ook voor perioden die archeologisch redelijk goed bekend zijn, is onze 
kennis van de cultuurgewassen nog verre van volledig. Daarnaast zijn in het verkoolde 
plantenmateriaal, zoals reeds opgemerkt, de belangrijkste bron van inlichtingen over 
cultuurgewassen in vroeger tijd, de granen relatief goed vertegenwoordigd, terwijl de 
kansen om verkoolde olie-houdende zaden en peulvruchten aan te treffen veel geringer 
zijn. Verder dient erop te worden gewezen, dat de voor een bepaalde periode vastgestel-
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Fig. 8. Cultuurgewassen in prehistorisch en vroeg-historisch Nederland. De jaartallen in deze 
figuur en elders in dit hoofdstuk zijn conventionele (niet-gecorrigeerde) C14 (radio-actieve 
koolstof-dateringen. Tussen kalenderjaren (zonnejaren) en C14-jaren kunnen vrij grote afwij
kingen voorkomen. Met behulp van de jaarringchronologie is het mogelijk voor de laatste 
6000-7000 jaar conventionele C14-getallen te corrigeren. Deze correcties zijn hier niet toegepast. 
Een stippellijn geeft aan, dat het gewas voor de betreffende periode niet voor ons land is vast
gesteld. Gewijzigd naar Van Zeist (1980). 
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de gewassen niet allemaal in elke nederzetting verbouwd behoeven te zijn. Er waren re
gionale verschillen, die bepaald kunnen zijn door bodemfactoren of misschien ook wel 
door traditie. 

De vroegste boeren in Nederland woonden op de lössgronden van Zuid-Limburg en 
behoorden tot de bandkeramische cultuur. Het gewassenassortiment van deze boeren 
komt overeen met dat van hun bandkeramische collega's uit het aangrenzende Rhein
land, dat archeobotanisch beter is onderzocht dan Zuid-Limburg. De bandkerami-
sche cultuur strekte zich uit over het gehele lössgebied van Midden-Europa. Ondanks 
de archeologische uniformiteit van deze cultuur constateert men regionale verschillen 
in de verbouwde gewassen (Willerding, 1980). Wat Zuid-Limburg en het Rheinland be
treft vallen twee dingen op. Alleen voor dit gebied van de bandkeramische cultuur 
wordt maanzaad vermeld, terwijl gerst geheel afwezig is. Op grond van de wandstruc-
tuur van de verkoolde maanzaden is de mening geopperd (Knörzer, 1971), dat het hier 
de wilde soort, Papaver setigerum, betreft en niet de gedomesticeerde vorm Papaver 
somniferum. Volgens Hammer & Fritsch (1977) zijn de zaden van beide soorten echter 
niet met zekerheid van elkaar te onderscheiden (worden thans ook als één soort opge
vat: P. somniferum ssp. setigerum en ssp. somniferum). Wat het ook zij, de wilde voor
vader van het maanzaad komt van nature in West-Europa niet voor, en het maanzaad 
in de bandkeramische nederzettingen wijst dan ook op de cultivering van dit gewas. 
Daar het maanzaad via de westelijke migratieroute (figuur 5) in onze streken aangeko
men moet zijn, is het niet al te verbazingwekkend de soort in het meest westelijke ge
deelte van het verspreidingsgebied van de bandkeramische cultuur aan te treffen. 

Voor het opvallende ontbreken van gerst in Zuid-Limburg en het Rheinland is geen 
enigszins voor de hand liggende verklaring te geven. In andere delen van het versprei
dingsgebied van de bandkeramische cultuur werd wel gerst verbouwd. Gerst behoort 
traditioneel tot de gewassen van de Neolithische boeren; het maakte deel uit van het 
gewassencomplex dat zich met de techniek van de akkerbouw vanuit het Nabije Oosten 
over Europa verspreidde. De bodem in het Rheinland en Zuid-Limburg was zeker ge
schikt voor de verbouw van gerst en in jongere prehistorische tijd was gerst daar dan 
ook een belangrijk gewas. 

De vrij-dorsende broodtarwe, Triticum aestivum (figuur 9), moet omstreeks 3000 
v.Chr. op grote schaal zijn verbouwd in Midden-Europa. In West-Europa wordt 
broodtarwe wel aangetroffen in prehistorische nederzettingen, doch dit gewas speelde 
toen meest slechts een ondergeschikte rol. Van de tarwesoorten bleef emmertarwe, Tri
ticum dicoccum (figuur 10), verreweg het belangrijkst. De late uitbreiding van de ver
bouw van broodtarwe in West-Europa zou in verband kunnen staan met de gesteldheid 
van het akkerland. Deze tarwesoort stelt hoge eisen aan de bodem. Voor de zandgron-
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Fig. 9. (linksboven). Triticum aestivum (broodtarwe) uit Maastricht (eerste eeuwen n.Chr.). 
Fig. 10. (rechtsboven). Triticum dicoccum (emmertarwe) uit Ermelo (circa 500 v.Chr.). Het ver
schil in vorm tussen de graankorrels van beide tarwesoorten is duidelijk te zien. 
Fig. 11. (midden, links). Naakte gerst Hordeum vulgare var. nudum) uit Emmen (circa 600 
v.Chr.). 
Fig. 12. (midden, rechts). Bedekte gerst Hordeum vulgare) uit Zijderveld, Betuwe (circa 1400 
v.Chr.). Bij de bedekte gerst zijn de hulvliezen nog aanwezig. Karakteristiek voor de naakte (vrij-
dorsende) gerst is o.a. de dwarsrimpeling op het oppervlak van de graankorrels. 
Fig. 13. (onder). Rogge (Secale cereale) uit Odoorn (vroege middeleeuwen). 
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den betekent dit een vrij zware bemesting, waaraan men in prehistorische tijd niet kon 
voldoen, terwijl de van nature vruchtbare, zware kleigronden met de toen ter beschik
king staande middelen vaak niet ontgonnen konden worden. 

Na 1500 v.Chr. traden belangrijke wijzigingen in het gewassenassortiment op. Zo 
werd de vrij-dorsende naakte gerst (figuur 11) geleidelijk vervangen door de bedekte 
gerst (figuur 12). Na 500 v.Chr. werd in ons land naakte gerst niet of nauwelijks meer 
verbouwd. Pluimgierst (Panicum miliaceum) zal in de tweede helft van het tweede mil
lennium v.Chr. in onze streken zijn geïntroduceerd. Dit gewas moet in de Ijzertijd (700 
v.Chr. - 400 n.Chr.) een vrij belangrijke rol gespeeld hebben. In Middeleeuwse graan-
vondsten is gierst, die ook op arme gronden nog een redelijke oogst geeft, niet vertegen
woordigd. Het kan zijn dat een klimaatsverandering, met name een koeler en vochtiger 
klimaat, de verbouw van gierst in onze streken niet meer lonend maakte. In dit verband 
is het misschien veelzeggend, dat in Engeland nooit gierst werd verbouwd. 

Van de in figuur 8 voor de periode 500 v.Chr. tot het begin van de jaartelling vermel
de gewassen kon voor spelttarwe (Triticum spelta) en erwt (Pisum sativum) eerst on
langs worden vastgesteld, dat ze in die tijd in Nederland werden verbouwd (Bakels & 
Van der Ham, 1980). Beide gewassen waren voor deze periode wel reeds uit andere 
Westeuropese landen bekend. In dit verband mag verwacht worden dat bij voortgezet 
onderzoek ook de kleinzadige variëteit van de tuinboon, Vicia faba var. minor (duive-
boon), nog wel eens vroeger wordt aangetroffen dan is aangegeven in figuur 8. Ook 
deze soort wordt in de ons omringende gebieden vrij veelvuldig vermeld voor de voor-
Romeinse Ijzertijd. 

Spelttarwe is, evenals eenkoren- en emmertarwe, een bedekte tarwesoort. Deze 
soort, die thans nog maar sporadisch wordt geteeld, groeit op zware zowel als op lichte 
bodem. Ze is weinig gevoelig voor koude, wind en ziekte. Bovendien levert spelttarwe 
meel van uitstekende kwaliteit. Om die reden was Triticum spelta zeer geliefd bij de Ro
meinen, die speltmeel gebruikten voor het maken van gebak e.d. 

Secundaire cultuurgewassen 

Van de in figuur 8 opgevoerde gewassen zijn haver (Avena sativa) en rogge (Secale 
cereale) veel later dan tarwe en gerst een rol gaan spelen in de economie van de prehisto
rische boeren in Centraal- en West-Europa. Duidelijke aanwijzingen voor de verbouw 
van rogge (figuur 13) in Midden-Europa gaan terug tot 1800-1500 v.Chr.; in West-
Europa werd, aanvankelijk op zeer bescheiden schaal, rogge vanaf circa 500 v.Chr. ver
bouwd. De grote expansie van de roggeverbouw vond in West-Europa eerst in de Mid
deleeuwen plaats en is nauw verbonden met een verandering in de methode van akker-



Dederzaad (Camelina sauva, uit de familie van de Cruciferae) werd vooral in de Ijzertijd (700 
v. Chr. - 400 na Chr.) in onze streken verbouwd vanwege de oliehoudende zaden. Dit gewas is 
zout-tolerant, zodat het ook door de bewoners van de terpen verbouwd kon worden. Op de foto 
planten in vrucht, (links) 

De opgraving Peelo bij Assen. In de lengterichting van het opgravingsvlak zijn de paalgaten te 
zien van een boerderij uit de 4e - 5e eeuw na Chr. De grote vlekken aan de linkerzijde en op de 
voorgrond zijn resten van kuilen voor de ingangen, waarop oorspronkelijk roosters gelegen moe
ten hebben. De strepen aan de rechterzijde zijn afkomstig van een eergetouw (soort ploeg). Ze 
dateren uit een oudere periode (Ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd), toen het gebied als akkerland 
in gebruik was. Op de zandgrond blijven resten van cultuurgewassen en andere planten alleen 
in verkoolde toestand bewaard. Verkoolde zaden en vruchten worden aangetroffen in de vulling 
van kuilen en paalgaten, (rechts) 
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bouw (omschakeling naar plaggenbemesting). De vroegste aanwijzingen voor de culti
vering van haver komen weer uit Midden-Europa (circa 800 v.Chr.), terwijl zeker om
streeks het begin van de jaartelling deze soort ook in onze streken tot de cultuurgewas-
sen gerekend mag worden. 

Rogge en haver worden beschouwd als secundaire cultuurplanten. Deze planten zou
den niet in het Nabije Oosten en het Middellandse-Zeegebied in cultuur zijn genomen, 
doch ze bereikten Europa als graanonkruid. In Europa ontwikkelde het onkruid zich 
tot een cultuurgewas. Als de wilde stamvader van de cultuurhaver wordt Avena fatua 
(oot) beschouwd, een plant die nu nog plaatselijk een hardnekkig onkruid in havervel
den is. De onkruidrogge is geen echte wilde soort, doch wat men zou mogen noemen 
een gedomesticeerd onkruid, dat zich in hoge mate heeft aangepast aan de cultuurgra-
nen, o.a. door het bezit van een niet-brosse aarspil. De opvatting dat rogge een secun
daire cultuurplant is, komt op de tocht te staan door de vondst van rogge in de Neolithi-
sche nederzetting Can Hasan III (circa 6600 v.Chr.) in Turkije. De onderzoeker (Hill-
man, 1978) is van mening, dat het hier cultuurrogge betreft. 

Tot de secundaire cultuurplanten moet Camelina sativa (dederzaad, huttentut) wor
den gerekend. Deze plant, die werd verbouwd vanwege de olie-houdende zaden, was 
vooral in de Ijzertijd (circa 700 v.Chr. - 400 n.Chr.) economisch van belang. Dederzaad 
zou afkomstig zijn uit de steppen van Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië (Camelina 
sativa ssp. microcarpa) en zou zich van daaruit in het akkerland van de prehistorische 
boeren hebben gevestigd (Knörzer, 1978). Als onkruid vertoont dederzaad een interes
sante aanpassing aan de gastplant. De subspecies pilosa en sativa, resp. overwegend 
winterannuel en zomerannuel, zijn graanonkruiden, terwijl de subspecies alyssum als 
onkruid in vlasakkers groeit. Deze laatste ondersoort heeft zich zozeer aan het vlas 
'aangepast', dat het niet alleen grote zaden ontwikkelde (2,5-3 mm; bij de wilde soort 
0,7-1,5 mm), maar ook dat vormen met niet openspringende vruchtkapsels (hauwtjes) 
uitgeselecteerd werden. De subspecies sativa werd in cultuur genomen, naar het zich 
laat aanzien in Centraal-Europa. 

Akkerbouw in extreme milieus 

Er is reeds vermeld, dat bij de verspreiding van de akkerbouw over Europa de cul-
tuurgewassen zich als het ware moesten aanpassen aan de veranderende klimaats-
omstandigheden. Daarnaast hebben de boeren in vroeger tijd soms een verdere adap
tatie van hun gewassen aan min of meer extreme milieu-omstandigheden gevergd. Zo 
heeft men in Neolithische tijd, in het 4e en 3e millennium v.Chr., akkerbouw uitgeoe
fend op smalle oeverwallen in de zoetwaterdeltagebieden van Rijn en IJssel. Het milieu 
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van de later overslibde nederzettingen was zo vochtig, dat ook niet-verkoolde planten
resten bewaard zijn gebleven. Onder deze voor akkerbouw ongunstige condities heeft 
men tarwe en gerst kunnen verbouwen. 

Ook in het kustgebied van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland werden ge
wassen geteeld onder nogal extreme condities. Omstreeks 600 v.Chr. vestigde men zich 
in het kustgebied van Friesland en Groningen. De bewoners van het onbedijkte kust
gebied (de bedijking dateert eerst van omstreeks 1000 n.Chr.) waren blootgesteld aan 
overstromingen door de zee. Alleen op verhoogde woonplaatsen kon men zich hand
haven; niet tot terpen uitgegroeide nederzettingen werden overslibd door zeeklei. Het 
onderzoek van de in terpen aanwezige plantenresten heeft aangetoond, dat het natuur
lijke milieu van de terpbewoners werd gevormd door halofytenvegetaties (Van Zeist, 
1974), hetgeen nog eens duidelijk wijst op overstroming met zout water, al was het 
slechts enkele malen per jaar. 

In de terpen treft men verschillende cultuurgewassen aan, en wel gerst, haver, vlas, 
dederzaad en duiveboon. De aanwezigheid van zaden en vruchten van deze gewassen 
behoeft niet per sé te betekenen dat ze ter plaatse in het zilte milieu werden verbouwd. 
Het zou in theorie denkbaar zijn, dat de bewoners van het kustgebied graan en andere 
gewassen betrokken van de boeren op de aangrenzende zandgronden in ruil voor vee-
teeltprodukten. Een zeer duidelijke aanwijzing, dat de in de terpen aangetroffen gewas
sen daar ook zijn verbouwd, leveren de dorsresten en de stengels van verschillende van 
deze gewassen. Indien men de gewassen van elders had betrokken, zouden ze zeker in 
gedorste toestand zijn aangevoerd. 

Uit de praktijk was bekend, dat in pas ingedijkte, nog niet geheel ontzilte polders 
met succes enkele gewassen, waaronder gerst, verbouwd kunnen worden. Hoe staat het 
echter met de zouttolerantie van andere gewassen? Akkerbouwexperimenten op buiten
dijks terrein in Noord-Duitsland (Körber-Grohne, 1967) en in Noord-Nederland heb
ben aangetoond, dat verschillende gewassen met een redelijke kans op succes in het aan 
overstroming blootgestelde kustgebied geteeld kunnen worden. In ons eigen akkerbouw-
experiment (1969-1978) werden in de eerste plaats de gewassen getest die in de terpen 
worden aangetroffen (Van Zeist et al., 1976; Bottemaetal., 1980). Haver, gerst, deder
zaad, vlas en duiveboon bleken onder verder gunstige omstandigheden (geen over
stroming tijdens het groeiseizoen of langdurige droogte) op de zilte grond van het onbe
dijkte kustgebied een redelijke tot goede opbrengst te leveren. Emmertarwe, broodtar
we en gierst, die in de terpentijd in het binnenland werden verbouwd doch niet in de 
terpen zijn aangetroffen, gaven op ons buitendijks proefterrein zeer slechte resultaten. 
Het is duidelijk, dat deze gewassen niet geschikt zijn voor verbouw in het onbedijkte 
kustgebied. We mogen vaststellen, dat akkerbouw zeker mogelijk was in het kustge-
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bied, al zal het areaal waarop de terpbewoners hun akkers konden aanleggen betrekke
lijk klein zijn geweest. Alleen de hoogste delen van de kwelder, die slechts bij bijzonder 
hoge vloeden onderliepen, zullen zich geleend hebben voor akkerbouw. 

Nawoord 

De prehistorische mens heeft bij voortduring met zijn gewassen geëxperimenteerd. 
Hij begon wilde gewassen in cultuur te nemen; een zeer revolutionaire daad, hoewel 
de eerste landbouwers dat niet als zodanig ervaren zullen hebben. Weinig kon men ook 
vermoeden van de vérstrekkende gevolgen, die de invoering van voedselproduktie op 
de samenleving zou hebben. Vervolgens werden de gewassen gebracht naar gebieden, 
waarvan het klimaat aanzienlijk verschilde van dat in het gebied, waar de akkerbouw 
tot ontwikkeling was gebracht. Vestiging van boeren in extreme milieus vereiste een nog 
verdergaande adaptatie van de verbouwde gewassen. 

We hebben geen directe inlichtingen over de genetische samenstelling van het archeo
logische plantenmateriaal. Het is echter duidelijk, dat de prehistorische mens onbe
wust, maar ook bewust, zijn cultuurgewassen heeft gemanipuleerd, als gevolg waarvan 
wijzigingen in het genenbestand optraden. Dit mag men beschouwen als een eerste aan
zet tot de hedendaagse veredelingstechnieken, waarvan in andere hoofdstukken in dit 
boek een beeld wordt gegeven. 
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Genetische variatie 
A.C. Zeven 

Genetische variatie: waarom eigenlijk? 

Plantenveredeling is nodig omdat geen enkel bestaand ras optimaal is, geen eindpro-
dukt is. Ten eerste kunnen we altijd blijven streven naar rassen met nog hoger opbren
gend vermogen, naar een nog betere kwaliteit en naar een verbreding van het gebruik. 
Ten tweede zullen er telkens nieuwe ziekten en plagen of fysio's (fysiologische varian
ten) ervan optreden, hetgeen wij kunnen tegengaan door het aanbieden van nieuwe, re
sistente rassen. Plantenveredeling betekent een voortdurende vraag naar nieuwe genen, 
genen die door kwekers gebruikt kunnen worden om deze nieuwe rassen te kweken. 
Bestaan deze genen niet, bestaat er geen genetische variatie, of anders gezegd is een lo
cus niet polymorf, dan kan de kweker niets doen. Het genotype is verstard en als er 
dan een nieuwe ziekte ontstaat die het ras kan aantasten, is zijn ras verloren. 

Om blijvend te kunnen veredelen - dat geldt ook voor veredeling van huisdieren, 
schimmels, gisten, bacteriën en bacteriofagen - heeft de kweker genetische variatie, 
dus polymorfe loei nodig. 

In het algemeen zijn de moderne kwekersrassen genetisch arm doordat zij geselec
teerd werden op homogeniteit, op uniformiteit. Uniformiteit heeft voordelen voor de 
boer en tuinder. Hij weet van het ras dat hij koopt en gaat verbouwen wanneer hij het 
zaaien kan, dat het een gelijke ontwikkeling heeft, dat het gelijktijdig bloeit, dat het 
gelijktijdig in een relatief korte periode af rijpt en dat alle planten een produkt leveren 
van min of meer gelijke kwaliteit. De boer en tuinder kan daar dan op inspelen. Hij 
kan machines kopen die aangepast zijn aan het ras dat hij verbouwt, hij kan rekening 
houden met de bemesting en met het oogsten. Wil hij nog een tweede gewas verbouwen, 
dan zal hij een ras willen verbouwen dat vroeg afrijpt. Hij moet daar zekerheid over 
hebben, hij moet zekerheid hebben dat alle planten vroeg rijpen. Verder is uniforme 
kwaliteit van belang, bijvoorbeeld van tarwe voor de maalderij en de bakkerij. Een uni
forme bewaarduur van bewaar kool is van belang voor de tuinder. Hij weet dan hoe 
lang hij onder bepaalde omstandigheden zijn kool kan bewaren. Indien zijn bewaar
kool een heterogene bewaarduur zou hebben, dan zou hij elke week zijn voorraad moe
ten controleren. 

In het algemeen leidt uniformiteit tot lagere kosten en een hogere nettoprijs per een
heid produkt, dus tot een hoger inkomen en dit is voor een ondernemer aantrekkelijk. 
Rassen die aan zijn eisen voldoen zullen door hem gekocht worden en uiteraard speelt 
de kweker daarop in door dergelijke rassen te kweken en aan te bieden. Want voor de 
kweker betekent de verkoop van zijn ras het voortbestaan van zijn bedrijf. 

Maar uniformiteit heeft ook nadelen, namelijk het nodigt ziekten en plagen uit zich 
aan te passen aan het genotype van het ras. Er ontstaan nieuwe fysio's, die in het unifor-
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me ras epdemisch kunnen ontwikkelen en de opbrengst sterk doen dalen. Is één plant 
vatbaar voor een dergelijk nieuw fysio, dan zullen bij een ras, zoals bij die van zelfbe-
vruchters, vaak alle planten vatbaar zijn. De ziekte of plaag kan zich dan epidemisch 
ontwikkelen door alle planten aan te tasten. De opbrengst zal sterk dalen en de boer 
of tuinder zal omzien naar een nieuw resistent ras. Dit ras kan alleen gekweekt worden 
als genetische variatie bestaat voor resistentie, en de kweker zal zeker proberen een 
nieuw ras bij de hand te hebben. Heeft hij het niet, dan heeft zijn collega het wellicht 
en zal de consument zich tot de andere kweker wenden. 

Genencentra 

Genencentra zijn gebieden met een hoge diversiteit van vooral gemakkelijk waar
neembare eigenschappen binnen één soort. Deze diversiteit wordt veroorzaakt doordat 
binnen de populatie van een cultuurgewas per locus meer dan één allel voorkomt waar
door er verscheidene genotypen en daardoor ook verscheidene fenotypen kunnen ont
staan. De rijkdom aan fenotypen is niet altijd met het oog waarneembaar, want het 
kan bijvoorbeeld ook de eigenschap eiwitgehalte of eiwitsamenstelling betreffen. 

Waar er rijkdom aan genen bestaat kan men selecteren op individuen, die de mens 
nuttig vindt. Hier ontstaan de cultuurplanten uit de wilde planten, hier vindt de do
mesticatie van de wilde plant plaats. Daardoor werden en worden genencentra ook wel 
oorsprongscentra genoemd. We spreken liever over genencentra en in het Engels over 
'centres of variation' of over 'centres of diversity'. 

De Russische onderzoeker N. Vavilov was de man die ons wees op het bestaan van 
genencentra. Dank zij het feit dat hij zeer veel personeel had (misschien wel 500 men
sen) en dank zij zijn enorme werklust en werkkracht kon hij vele gegevens van zijn on
derzoekers toevoegen aan die hij zelf had verzameld. Tijdens het Vijfde Internationale 
Genetisch Congres te Berlijn in 1926 ontvouwde hij zijn ideeën over oorsprongscentra 
en genencentra van onze cultuurplanten. Zijn werkwijze is als volgt samen te vatten: 
1. neem een kaart, 
2. kies enige belangrijke cultuurplanten, 
3. geef elk waargenomen fenotype een bepaald tekentje en zet dat tekentje op de plaats 
op de kaart waar dat fenotype voorkomt, 
4. daar waar de grootste dichtheid van de verschillende tekentjes is is een genencentrum. 
Wanneer een genencentrum samenvalt met het domesticatiegebied van een cultuur
plant, dan noemen wij een dergelijk genencentrum een primair genencentrum. Onder 
bepaalde omstandigheden kunnen buiten de domesticatiegebieden ook genencentra 
ontstaan. Dergelijke genencentra noemen wij secondaire genencentra. Volgens Vavilov 
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zijn de primaire genencentra gekenmerkt door een hoge frequentie van dominante alle-
len en de secondaire door de hoge frequentie van recessieve allelen. 

Deze primaire genencentra liggen tussen 20° en 45° noorderbreedte en idem zuider
breedte in bergachtige gebieden en vaak in gebieden met een gematigd klimaat. Zij wor
den meestal gescheiden door grote woestijnen of oceanen. Omdat de landbouwmetho
den, -werktuigen en huisdieren voor elk gebied verschillend zijn, meende Vavilov te 
mogen concluderen dat in elk primair genencentrum landbouw afzonderlijk tot ont
wikkeling was gekomen. 

Het is mogelijk dat Vavilov beïnvloed werd door Willis' 'Age and Area hypothese' 
(Willis, 1922): vergelijken wij soorten met een soortgelijk verspreidingsmechanisme, 
dan is die soort met een groter verspreidingsgebied ouder, en dat hoe langer een soort 
in een bepaald gebied voorkomt, hoe diverser deze soort of van deze soort afgeleide 
soorten zijn. Vavilov kan ook beïnvloed zijn door het agro-geografische werk van En
gelbrecht (Zeven, 1973). Echter, tijdsduur is niet de enige belangrijke factor die ver
spreiding van een soort en zijn diversiteit bepaalt. 

In de dertiger jaren ontwikkelde Vavilov het zogenaamde ecologisch paspoort voor 
de nummers van de door hem en zijn collega's gemaakte grote verzamelingen. Dit deed 
hij door van het zelfde verzamelnummer materiaal op diverse gebieden te zaaien en ging 
het volgende na: 
- groei tijdens de vegetatieve periode, 
- duur van de ontwikkelingsfasen, inclusief het groeiritme, 
- economische eigenschappen zoals grootte van vrucht of zaad, 
- vegetatieve eigenschappen, 
- tolerantie tegen droogte, 
- koudetolerantie, 
- bloei-eigenschappen, 
- resistentie tegen bacteriën en virussen, 
- resistentie tegen schimmels, ziekten en plagen, 
- ecotype: xerofiet, hydrofiet, mesofiet. 

Vavilov ontdekte dat met toepassing van het ecologische paspoort de gewassen af
komstig van een bepaalde streek identieke of soortgelijke eigenschappen hebben. Op 
basis hiervan verdeelde hij de Oude Wereld met uitzondering van Afrika ten zuiden van 
de Sahara in 19 gebieden. Als voorbeeld dient gebied nummer 17, West-Europa, met 
voor granen als eigenschappen: lange vochtminnende planten; dikke stijve stengels; 
grote brede bladeren; grote dichtgeschakelde, zeer produktieve aren; middelgrote en 
grote korrels; laat rijpend; af en toe vroegrijpende rassen met een losgeschakelde aar. 
Beschrijvingen van de andere 18 gebieden worden gegeven in Zeven & De Wet (1982). 
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Het voordeel van deze indeling is, dat men meer gericht naar een bepaalde eigenschap 
kan zoeken. Men weet in welk gebied de eigenschap niet en in welk gebied de eigenschap 
wel voorkomt. 

Helaas heeft Vavilov zijn werk door zijn te vroege dood niet kunnen afmaken. Hij 
zou zeker zijn theorie aan nieuwe gegevens en ideeën hebben getoetst. Hierbij zou hij 
zeker zijn eerder genoemde conclusie, dat in primaire genencentra vooral dominante 
allelen en in secondaire vooral recessieve allelen voorkomen, hebben bijgesteld. Deze 
conclusie kon niet bevestigd worden bij tarwe, maïs, oliepalm en veldboon (Vicia faba). 

Er zijn talloze afwijkingen gevonden. Zo kan bij een gewas in een klein gebied een 
grote variatie aanwezig zijn, doordat in dat kleine gebied de omstandigheden zeer di
vers zijn. Harlan (1951) noemt een dergelijk gebied een microgenencentrum. Hij vond 
deze voor een aantal gewassen in Turkije. Verder kan er een explosie aan variatie ont
staan wanneer twee populaties van een kruisbevruchtend gewas elkaar 'ontmoeten'. 
Een dergelijke ontmoeting kan plaatsvinden als trekkende boeren met hun gewassen 
in een gebied komen waar één van deze gewassen al een eigen ontwikkeling heeft door
gemaakt. Een voorbeeld is de migratie van een gewas van het ene gewastype-gebied van 
Vavilov in een ander gewastype-gebied. 

Verder onderzoek gaf aan dat de idee landbouw niet in alle genencentra afzonderlijk 
tot ontwikkeling is gekomen, maar dat landbouw is ontstaan in China of Burma en om
liggende gebieden of het Nabije Oosten en West-Afrika in de Oude Wereld en in 
Centraal-Amerika in de Nieuwe Wereld. Wat de Oude Wereld betreft is het laatste 
woord nog niet gezegd. 

De ontwikkeling van de theorie over genencentra ging voort. Nieuwe gebieden zoals 
Europa en Noord-Amerika werden toegevoegd, andere gebieden werden uitgebreid. 
Een gehele nieuwe indeling werd door Anderson (1960) gemaakt. Hij verdeelde de we
reld in gebieden met siergewassen en gebieden zonder siergewassen. Voor diegenen die 
in Afrika gewerkt hebben is het gebrek aan belangstelling van de Afrikaan voor sierge
wassen zoals de gloriosa-lelie erg opvallend, terwijl in Europa, Azië of Amerika zelfs 
de armste boer nog enkele planten van een siergewas verbouwt. Ook in Nederland zijn 
wij gewend aan sierplanten in bijna elke tuin. Hoe het verschil in florale en non-florale 
landbouw is ontstaan is onbekend. 

Door het toevoegen van meer en meer gewassen moest ook het areaal en het aantal 
genencentra uitgebreid worden. Zo kwam Zhukovskij (1968) tot zijn megagenencentra, 
die zo groot zijn dat sommige een heel continent beslaan. Figuur 1 geeft een overzicht. 
De megagenencentra 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (Ethiopië), 10 en 11 zijn gebaseerd op Vavilov's 
genencentra. Nieuw zijn Australië-Nieuw Zeeland, Afrika als geheel en Siberië, terwijl 
Noord-Amerika en Europa al eerder door anderen werden toegevoegd. 
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Fig. 1. Megacentra van cultuurplanten volgens Zhukovsky (1968). 

Fig. 2. Centra en non-centra van landbouwkundige ontwikkeling volgens Harlan (1971). 
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De gedachten over genencentra en de plaatsen van ontstaan van landbouw blijven 
ons bezig houden. Zo kwam Harlan (1971) met zijn theorie over centra en bijbehorende 
non-centra. In een centrum is landbouw ontwikkeld en zijn daar aanwezige soorten ge
domesticeerd. In een non-centrum is de idee landbouw vanuit het bijbehorende cen
trum geïntroduceerd, waarna vele inheemse soorten zijn gedomesticeerd. Dus gebieden 
waar landbouw werd geïntroduceerd maar waar geen lokale cultuurplanten ontston
den, zijn geen non-centra. Figuur 2 geeft Harlan's centra (Al, BI en Cl) en bijbehoren
de non-centra (A2, B2 en C2). 

De idee landbouw werd vanuit Centraal-Amerika in Noord-Amerika geïntrodu
ceerd, maar aangezien in Noord-Amerika weinig aldaar voorkomende soorten werden 
gedomesticeerd is dat grote gebied geen non-centrum. Volgens Harlan is Europa-
Siberië ook geen non-centrum, ondanks het feit dat in dit gebied vele gewassen zoals 
voedergewassen en vruchtbomen werden gedomesticeerd. Deze gewassen zijn mis
schien in de ogen van Harlan te onbelangrijk om Europa tot een non-centrum te classi
ficeren. We zullen hierbij in gedachten moeten houden dat onze belangrijkste voedsel
gewassen, voordat de introductie van Zuidamerikaanse gewassen zoals aardappel en 
maïs plaatsvond, uit het Nabije Oosten kwamen. Dit waren emmer (Triticum dicoc-
cum), broodtarwe, durumtarwe, gerst, rogge, lijnzaad, erwt en veldboon (Vicia faba). 
(Zie ook het hoofdstuk van Van Zeist.) 

Bovenstaande geeft aan dat de theorieën over genencentra voortdurend aan verande
ringen onderhevig zijn. Het is niet onmogelijk dat wij op den duur door de veelheid 
van gegevens door de bomen het bos niet meer zien. 

Domesticeerbaarheid van de plant 

Men kan zich afvragen of alle plantesoorten domesticeerbaar zijn. Zijn alle plante-
soorten zodanig te vervormen dat zij als cultuurplant dienst kunnen doen? Eigenlijk 
is hierover weinig bekend. Misschien is het daarom goed eerst naar de dieren te kijken. 
Welke diersoorten zijn domesticeerbaar en welke niet? Hoe verschillen gedomesticeer
de dieren van hun wilde voorouders? Misschien zijn die diersoorten die in circussen ge
bruikt worden wel het gemakkelijkst te domesticeren. Dan zouden dat de hond, het 
paard, de leeuw, de olifant, de papagaai, het konijn, de duif en de dolfijn (en de mens) 
moeten zijn. Hebben deze dieren iets gemeenschappelijks? Ja, het zijn dieren die in gro
te of kleine groepen samenleven. Wellicht zijn dieren die solitair leven of in groepen 
leven zonder zich iets van elkaar aan te trekken moeilijk te domesticeren. 

Een typisch voorbeeld werd getoond in een televisiefilm, waarin een troep wilde hon
den samen één gnoekalf afzonderde. De enige die het ten dode opgeschreven gnoekalf 
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verdedigde was de moeder koe, terwijl de hele kudde toekeek. Sommige diersoorten 
voelen zich thuis in een antropogeen milieu zonder echt gedomesticeerd te zijn. Een 
voorbeeld is de kat, die het accepteert dat er een of meer mensen ook in zijn huis wonen. 
Het is een dier dat zich niet of nauwelijks laat dresseren. Ze kunnen zich (verwilderd) 
in grotere groepen in antropogeen milieus in stand houden. 

Mogelijk is het zo dat diersoorten die in groepen leven en samenwerken om de groep 
instand te houden, het best domesticeerbaar zijn en zijn dit de diersoorten die snel mu
teren en daardoor zich snel aan het anthropogene milieu kunnen aanpassen. In de 
USSR werd aangetoond dat in enkele generaties uit wolven, dieren met hondse eigen
schappen kunnen worden geselecteerd. Andere dieren zijn voor vele honderdduizenden 
jaren onveranderd gebleven. We noemen ze dan levende fossielen. Waarschijnlijk is 
hun genoom 'gestold'. Ook bij planten komen levende fossielen voor en het zou interes
sant zijn populaties van dergelijke soorten onder een sterke gerichte selectiedruk te stel
len. Zouden zij veranderen? Is hun genoom 'gestold'? We weten het niet want het is 
nooit onderzocht. Domesticeerbare plantesoorten moeten andere eigenschappen heb
ben dan domesticeerbare diersoorten. Zijn die plantesoorten gemakkelijk te domestice
ren die stralingsgevoelig zijn? Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 

Misschien mogen we voorlopig concluderen dat plantesoorten die geneigd zijn tot 
muteren op gen-, chromosoom- en genoomniveau en deze mutaties kunnen verdragen, 
domesticeerbaar zijn. Of ze gedomesticeerd worden hangt af van de behoefte van de 
mens. Zo dienden sommige grassen met eetbare, relatief grote, voedzame vruchten, die 
gemakkelijk bewaarbaar zijn, zich aan als aantrekkelijke plant om gedomesticeerd te 
worden. Deze grassen zijn nu onze graansoorten. 

Verspreiding van genen 

Vanuit de genencentra werden de daar gedomesticeerde gewassen samen met de idee 
landbouw verspreid. Dit zal gebeurd zijn door trekkende Neolitische boeren, die vanuit 
het Midden-Oosten via Turkije en de Balkan Centraal-Europa binnentrokken, en door 
overdracht van kennis en materiaal aan in de buurt levende jagers. Opmerkelijk is dat 
na de immigratie van deze boeren en hun gewassen er naderhand weinig verplaatst is. 
De boeren en hun tarwe bleven voor 4-6 millennia in dezelfde streek (Zeven, 1980). 

Ik vermeldde reeds Harlans gedachten over de verspreiding van landbouw. Van vele 
gewassen zijn de verspreidingswegen bekend, van vele ook niet, of alleen in grote lijn. 
Zo weten we niet hoe de gewone boon (Phaseolus vulgaris) en de pronkboon (Ph. cocci-
neus) vanuit Midden-Amerika naar de Oude Wereld zijn gebracht. Maar het zou moge
lijk zijn dat zeelieden de kleurige zaden mooi vonden en enkele ervan mee naar huis 
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namen. Een dergelijke verspreiding is niet in de archieven vastgelegd. Voor andere ge
wassen is het wel duidelijk hoe de verspreiding is geweest (zie ook het hoofdstuk van 
Van Zeist). 

Ik deed onderzoek naar de geografische verspreiding van de allelen van de loei 
Nei/nei en Ne2/ne2 in landrassen (zie p. 53) van broodtarwe en vond verspreidings-
'wegen', waarlangs de broodtarwe over de Oude Wereld door de mens verspreid werd 
(Zeven, 1980). De broodtarwe-landrassen die tot 1900 in Duitsland verbouwd werden, 
stamden rechtstreeks af van de broodtarwes die te zamen met emmertarwe door Neoli-
thische boeren in 5000-4000 v.Chr. in Europa geïntroduceerd werden. Ook 'Triticum 
antiquorum' die tijdens archeologisch onderzoek van oeverdorpen in Zwitserland en 
Oostenrijk van 3000 v.Chr. gevonden werd, is de directe voorouder van de T. 
compactum-tarwes die tot voor kort nog in de hoge Alpendalen in Oostenrijk werden 
verbouwd. 

Bij de verspreiding van gewassen en rassen worden genen verspreid die een sterk na
tuurlijk en/of menselijk selectievoordeel hebben. Een voorbeeld zijn de genen voor 
goede brouwkwaliteit van gerst voor de bereiding van pilsner bier. Deze genen zijn af
komstig uit een landras dat verbouwd werd in de buurt van Hanâ, nabij Plzen (vroeger 
Pilsen), Tsjechoslovakije. Met de bereidingswijze van deze biersoort werd dit landras 
(vaak Hännchen genoemd) en selecties eruit over de wereld verspreid. De meeste twee-
rijige gerstrassen in West-Europa stammen van dit landras af en dit kan de oorzaak 
zijn van genetische armoede in dit gewas. 

In Korea werden voor 1900 kortstro-tarwerassen verbouwd. Deze rassen bezitten de 
kortstrogenen Rhtl en Rht2. Omstreeks 1905 zijn deze tarwerassen naar Japan ge
bracht, waar ze Daruma werden genoemd. Daruma was een van de ouderrassen van 
het ras NÔRIN 10, dat beide genen bezat. NÔRIN 10 is de voornaamste ouder van alle 
kortstrorassen, die nu over de gehele wereld op grote schaal worden verbouwd. Men 
kan zich afvragen of één van deze genen sterk gekoppeld is aan een gen dat de vatbaar
heid voor een nog niet op grote schaal opererende ziekte (of plaag of een fysio ervan) 
bevordert. Hierdoor zou deze ziekte etc. een grote kans krijgen om zich op grote schaal 
te verspreiden. Hoewel dit moeilijk te onderzoeken is, gaan enkele onderzoekers ervan 
uit dat er zo vaak met NÔRIN 10 en zijn nakomelingen is gekruist, dat door recombina-
tie eventuele ongewenste koppeling verbroken is. Maar zekerheid is er niet en daarom 
is het veiliger ook andere kortstrogenen te gebruiken. 

De geografische verspreiding van de vier allelen van het Kunitz-trypsine-
onderdrukker locus Tl en van de twee allelen van het zaadeiwit-locus Sp en hun fre
quenties in 15 Aziatische landen of gebieden werd nagegaan. Uit de gegevens kon wor
den geconcludeerd hoe de sojaboon eerst in Azië en later over de wereld was verspreid. 
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De limaboon (Phaseolus lunatus) werd vanuit Guatemala en Peru verspreid. In deze 
twee genencentra bestaat een grote genetische variatie, die naar de periferie van het ver
spreidingsgebied afneemt. Het materiaal wordt dus minder heterogeen. De wegen 
waarlangs deze boon verspreid is zijn: 
- de Hopi-weg, die vanuit Guatemala noordwaards langs de westkust van Mexico 
naar Arizona (USA) liep; 
- de Carib-weg, die vanuit Guatemala naar West-Indië liep om zich dan te splitsen 
in een weg naar het noorden, die de Verenigde Staten bereikte, en een weg naar het zui
den, die het noorden van Zuid-Amerika bereikte; 
- de Incaweg, die vanuit Peru noordwaarts liep tot in de kustgebieden van Ecuador 
en zuidwaards naar de subtropische streken van noordelijk Argentinië. 

Invloed van domesticatie op genetische variatie 
In het algemeen gaat men ervan uit dat, aangezien slechts een klein deel van de wilde 

populatie wordt gedomesticeerd, de genetische variatie van de cultuurvorm geringer is 
dan die van de wilde oudersoort. Maar hierover is in feite weinig onderzoek gedaan en 
men kan ook beweren dat aangezien de mens nuttige mutanten van de cultuurplant be
houdt de genetische variatie van de cultuurplant groter is dan die van de wilde plant. 

Die onderzoeken van de verschillen in genetische variatie tussen populaties van de 
wilde plant en van de cultuurplant gaan mank aan het gebrek aan kennis van de totale 
genetische variatie van de wilde plant zoals die tijdens de domesticatie was en zoals die 
nu is en van de totale genetische variatie van de cultuurplant. In feite kunnen we dus 
niets vergelijken en kunnen we geen uitspraken doen. Ook als wij ons beperken tot de 
genetische variatie van een enkele eigenschap, dan nog weten we te weinig om conclu
sies te trekken. 

Genetische variatie in de wilde voorouder 
Men heeft vele wilde populaties op hun genetische variatie geanalyseerd, maar weinig 

onderzochte soorten behoren tot de wilde voorouder van één van onze cultuurplanten. 
Brown et al. (1978) onderzochten de genetische variatie van wilde gerst (Hordeum 

vulgare ssp. spontaneum) door de variatie van een aantal eigenschappen te bepalen. Dit 
wilde-gerstmateriaal was in Israël verzameld. Het bleek dat voor sommige eigenschap
pen de genetische variatie zeer groot was. Zo werden voor een bepaald enzym in bepaal
de populaties tot 14 allelen per locus aangetoond. Maar in dezelfde populaties kwamen 
andere loei voor die monomorf waren. Als zij de afzonderlijke populaties bekeken, dan 
bleek dat binnen kleine populaties de variatie gering was. Dit was te verwachten. Zo 
vonden zij het Pgm-a-allel (fosfoglucomutase) voornamelijk in wilde gerst op de 
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Mount Hermon terwijl het Pgm-c-allel in de Negev voorkomt. En het Adh-la-allel 
(alcoholdehydrogenase) vonden zij voornamelijk in de Hulevallei. Wanneer men naar 
de variatie van de allozymen keek, dan bleek de variatie binnen een populatie groter 
te zijn dan die tussen populaties afkomstig van een streek. En deze laatste was groter 
dan die van populaties afkomstig van verschillende streken. Maar bekeek men de varia
tie van de eigenschapppen van het pakje (het aartje) dan was deze volgorde omgekeerd. 

Vergelijking van wilde populaties en cultuurplantenpopulaties 
Er zijn enige studies, veelal beperkt in omvang, die de genetische variatie van de wilde 

voorouder vergelijken met die van de daaruit voortgekomen cultuurplant. Een voor
beeld is wilde emmer (Triticum dicoccoides). Gebleken is dat sommige collectienum-
mers van deze soort een zeer hoog eiwitgehalte (24% w/w) hebben en dat er nieuwe 
gele-roestresistentiegenen aanwezig zijn die voor de veredeling van broodtarwe interes
sant zijn. Maar er zijn aanwijzingen dat als wij alle rassen van broodtarwe toetsen op 
eiwitgehalte, wij ook enkele rassen vinden die een hoog eiwitgehalte hebben. Daarnaast 
is het maken van een vergelijking gevaarlijk, want bijvoorbeeld van eiwitgehalte is be
kend dat met toename van de dikte van de korrel het eiwitgehalte van die korrel daalt. 
De hoeveelheid eiwit wordt als het ware door toename van de hoeveelheid zetmeel ver
dund. 

Dit geldt ook voor wilde emmer, die een gemiddeld korrelgewicht heeft van 24 mg, 
terwijl dat van broodtarwe 35-50 mg is. Zou men de korrel van wilde emmer kunnen 
vergroten tot die van broodtarwe zonder dat meer eiwit wordt opgenomen, dan zou het 
eiwitgehalte dalen tot 15% en dat is ongeveer het eiwitgehalte dat broodtarwe al heeft. 
Verder onderzoek zal uitsluitsel moeten brengen. 

Bovenstaande geldt ook voor haver. Door middel van kruisingen van haver met wil
de haver (Avena strigosa) werden haverlijnen met een hoger eiwitgehalte dan het uit
gangsras verkregen. Maar ook hier geldt dat haver nog te weinig onderzocht is en dat 
misschien in andere haverrassen al een hoog eiwitgehalte aanwezig is. 

Van de grote collecties van broodtarwe is slechts een fractie op gele-roestresistentie 
onderzocht en het is zeer wel mogelijk dat alle in wilde emmer gevonden zogenaamde 
nieuwe resistentiegenen reeds in broodtarwe aanwezig zijn. 

Verrijking door domesticatie 
Het werk van de plantenveredelaar kan men zien als het meedogenloos onderdruk

ken van niet-aangepaste genen en genencomplexen. De strenge inteelt bij het verkrijgen 
van kwekerszaad en handhaven van isolatie tijdens de vermeerdering zijn vaste bezighe
den van een plantenveredelaar, evenals het opsplitsen van populaties in kleine, geïso-
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leerd vermeerderde subpopulaties of stammen met selectie op begunstigde eigenschap
pen (Levin, 1976). Een voorbeeld is de evolutie van de cultivars van de flox. In 1835 
werd vanuit Texas zaad van de wilde flox (Phlox drummondii) in Groot Britannië geïn
troduceerd en vandaaruit over de rest van Europa verspreid. Na ongeveer 80 jaar (of 
generaties) was uit de wilde populatie de Grandiflora-cultivargroep en uit deze de 
Dwarf-cultivargroep ontwikkeld. Deze ontwikkeling ging gepaard met overgang van 
een 'zelfincompatibele obligate kruisbevruchter' in een zelfcompatibele voornamelijk 
zelfbevruchter, en een verandering van de planthabitus, het vertakkingstype, en de 
bloemkleur, -grootte en -vorm. Door mutatie waren nieuwe allelen ontstaan, die door 
selectie in cultivars monomorf waren geworden, waardoor de cultivar zaadvast werd. 
Dus doelbewust heeft men deze nieuwe allelen bevoordeeld. Maar als men het aantal 
allelen van acht loei die allozymen conditioneren onderzocht, dan vond men in 10 wilde 
populaties 13 allelen en in 8 cultivars 15 allelen. Wellicht door het onderzoeken van 
meer cultivars en van meer wilde populaties zou men meer allelen kunnen vinden, maar 
klaarblijkelijk heeft de ontwikkeling van wilde plant tot 8 cultivars geen invloed gehad 
op de genetische diversiteit voor deze 8 loei. Kennelijk had de introductie van weinig 
planten en de daarmee gepaard gaande genetische verarming geen invloed gehad op de 
latere genetische rijkdom van de onderzochte allozym-loci. Niet onderzocht werd of 
deze allozymen een selectievoordeel bezitten of dat er koppeling bestaat met bevoor
deelde allelen van ander loei. 

Eigenlijk is de ontwikkeling van de cultivars van de flox soortgelijk aan die van een 
dierenpopulatie, geïntroduceerd in een eilandengroep. De eilanden zijn de kweekbe
drijven en de subpopulaties de kwekersstammen. 

Ook van andere gewassen is gevonden dat de gedomesticeerde populatie een grotere 
genetische variatie bezit dan de wilde. Misschien is wel de kool (Brassica oleracea) het 
meest overtuigende bewijs dat door domesticatie een grote variatie kan ontstaan. De 
wilde kool is een plant met een lange, iets vertakte stengel met gele bloemen. Bij de cul
tuurvormen komen we verdikte en verkorte stengels, vervormde bloeiwijzen, vervorm
de eindknoppen, vervormde bladeren en ook witte bloemen tegen. De zaad- en bloem-
grootte zijn de enige bovengrondse eigenschappen die onveranderd zijn. Ook bij die
ren, zoals hond, duif en rund is de cultuurvorm enorm rijk aan variatie, terwijl de wilde 
voorouder vrij uniform was. 

Genetische verarming 

Verlies aan genen 
In het algemeen leidt vervanging van een landras door een kwekersras tot een sterke 
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genetische verarming. Genetische verarming treedt ook op als een gewas zijn functie 
verliest en geen nieuwe functie krijgt: het wordt dan niet meer verbouwd. Zo werd het 
driekleurig viooltje vroeger verbouwd vanwege zijn geurige olie. Deze teelt vindt nu 
slecht op een enkel veldje plaats en veel genetisch materiaal van dit gewas moet verloren 
zijn gegaan. Het vingerhoedskruid werd vroeger veel verbouwd voor digitaline-pro-
duktie. Deze teelt is sterk ingekrompen, maar het kweken van siertypen leidt weer tot 
vergroting van het genenbestand. Hierbij wordt geselecteerd op eenjarigheid en op van 
de hoofdstengel afstaande bloemen, zodat het honingmerk van de bloem te zien is. Gra
nen werden vroeger verbouwd mede voor het stro, dat als voedsel en ligging van het 
vee diende en dat gebruikt werd voor het maken van strokarton. Door moderne ontwik
kelingen is de vraag naar stro gedaald, zodat het geen of weinig geldelijke waarde meer 
heeft. Men heeft daarop ingespeeld door het kweken van kortere tarweplanten, die een 
gedeelte van de energie, die voorheen gebruikt werd om het stro te maken, nu gebruiken 
voor het vormen van meer en zwaardere korrels. Maar door de stijging van de energie
prijs wordt de teelt van dergelijke granen door hun grote kunstmestbehoefte duur en 
wordt het misschien lonend om stro als brandstof te gaan gebruiken. Dat zou dan bete
kenen dat wij weer langere graanplanten gaan kweken en verbouwen. 

Saffloer is door moderne ontwikkelingen sterk genetisch verarmd. De saffloer-
landrassen in Centraal-Azië worden in drie typen onderverdeeld: (1) de siertypen, (2) 
de kleurstoftypen en (3) de olie-typen. Door veredeling elders worden hoogproduceren-
de rassen vandaar ingevoerd waardoor deze oude landrassen verdrongen worden en 
zullen verdwijnen. De kleurstoftypen zullen ook verdwijnen omdat hun teelt onecono
misch is geworden door de synthese van kunstmatige kleurstoffen. Met het verdwijnen 
van deze landrassen verdwijnt een onbekende hoeveelheid genetische variatie. De sier
typen zullen wel in tuintjes voortgeteeld worden en aangezien er geen veredeling in 
plaatsvindt zullen ze wel als zodanig blijven bestaan. Samenvattend: een sterke ver
arming van de genetische variatie van dit gewas. 

Helaas is in Nederland de teelt van voederpeen verdwenen en hiermee verdwenen ook 
de voederpeenrassen. Sommige ervan waren wit met een groene kop, andere waren geel 
of rood. Nu zijn deze kleuren niet meer bij de peen in Nederland terug te vinden en 
met het verdwijnen ervan verdwenen ook de genen die deze eigenschap conditioneerden. 

Coadapted gene complexes 
Een schijnbare verlaging van de genetische rijkdom wordt ook veroorzaakt door de 

'coadapted gene complexes'. (Voor deze term bestaat geen goede Nederlandse vak
term). Een coadapted gene complex is een complex van twee of meer allelen, die samen 
een gunstige eigenschap in een individu conditioneren. De allelen van een dergelijk 
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complex functioneren bijvoorbeeld in eenzelfde biochemische produktieweg. Dus allel 
A van locus A maakt van een precursor (voorloperstof) een produkt A en allel B van 
locus B maakt van dit produkt A een produkt B en allel C van locus C maakt van pro
dukt B een produkt C etc. Het laatste produkt is gunstig voor het individu. De allelen 
A, B, C etc. vormen samen een coadapted gene complex. Dergelijke produktiewegen 
zijn algemeen voorkomend en dan moeten ook de coadapted gene complexes algemeen 
zijn. Faalt een allel in een dergelijk complex, dan wordt het eindprodukt niet gemaakt 
en is het individu met een niet-goed werkend of onwerkzaam allel in het nadeel. Er wor
den stoffen niet gevormd en niet-nuttige stoffen worden opgehoopt. Loei van één co
adapted gene complex zijn zwak of sterk gekoppeld of niet gekoppeld of slechts enkele 
genen zijn wel en andere genen niet gekoppeld. 

Een coadapted gene complex wordt dus gevormd door een aantal allelen, één van 
elke locus, die samen functioneren. Men heeft vaak verondersteld dat wanneer allelen 
coadapted zijn, er een selectievoordeel voor de nakomeling van een individu is als de 
genen bijeen blijven en dat daardoor de allelen van een coadapted gene complex zwak 
tot sterk gekoppeld moeten zijn. Dus coadaptatie van allelen leidt tot hun aaneenkop-
peling. Maar een ogenschijnlijk ontstane koppeling of een versterking van de koppeling 
kan ook bevorderd worden door genen die de recombinatie tussen loei op eenzelfde 
chromosoom doen verminderen. Dus een genetisch bepaalde reductie van de recombi
natie tussen twee genen lijkt op een sterke koppeling, op een dichter bijeen liggen op 
het chromosoom. Echter, doordat deze twee coadapted genen door de aanwezigheid 
van een derde gen meer bijeen blijven dan voorheen en aangezien dit een selectievoor
deel is voor het individu en zijn nakomelingen, ontstaat er ook een selectievoordeel 
voor dit derde gen en zal deze in frequentie toenemen. Hierdoor zullen op den duur 
in alle individuen de beide coadapted genen sterker aan elkaar gekoppeld lijken te zijn 
(Nei, 1967) en zal daardoor de genetische variatie afnemen. 

Koppelingsgroepen van fitness-genen, waaronder resistentiegenen noemt Demarly 
(1977) linkats. Een individu met een verbroken linkat is een selectienadeel ten opzichte 
van een individu met een gehele linkat. De eerste en zijn nakomelingen zullen dan ook 
geleidelijk uit de populatie verdwijnen. 

Vergroting van de genetische variatie 

Genenbronnen 
In de Inleiding heb ik al aangegeven waarom een planten veredelaar, een kweker van 

rassen, genetische variatie nodig heeft. Daarbij maakt hij gebruik van wilde planten, 
onkruiden, het landras en verwante soorten. Genenbronnen van een soort die de vere-
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delaar ter beschikking staan zijn volgens Harlan & De Wet (1971): 
1. De primaire genenbron van een gewas, die correspondeert met de botanische soort. 
Er toe behoren de cultuurvormen, en de onkruidvormen en wilde vormen van die soort, 
die gemakkelijk met de cultuurvormen kruisen en fertiele Fi-planten opleveren. In het 
algemeen is de chromosoomparing en de genetische uitsplitsing normaal en is genen
overdracht eenvoudig. 
2. De secondaire genenbron van een gewas, die de andere soorten bevat die met de be
treffende soort kruisbaar zijn en die een Fi opleveren die op zijn minst enigszins fertiel 
is. Genenoverdracht is mogelijk als kruisingsbarrières overwonnen zijn. De chromoso
men in de Fi-planten paren tijdens de méiose weinig en vele Fi-planten vertonen 
bastaardzwakte en steriliteit. 
3. De tertaire genenbron van een gewas, die soorten bevat die alleen met zeer bewerke
lijke methoden met de betreffende soort kruisbaar zijn. Vaak wordt enig succes bereikt 
door middel van brugkruisingen, het verdubbelen van het aantal chromosomen, em-
bryocultuur, weefselkweek en enten. 
Hierna zullen we nader op enkele bronnen ingaan. 

Onkruidvormen als genenbron 
Onze akkers stonden vroeger vol planten die wij onkruid noemen omdat zij op die 

plaats niet gewenst zijn. Het onkruidprobleem moet al op de vroegste akkers groot zijn 
geweest. Als het onkruid nauw verwant is met het cultuurgewas kunnen tussen beide 
hybriden ontstaan, welke weer kruisen met cultuurvormen, waardoor genen vanuit de 
onkruidvorm in het cultuurgewas kunnen binnendruppelen (introgressie), waardoor de 
genetische variatie van de laatste toeneemt. 

Onkruidvormen kunnen op de volgende wijze ontstaan: 
de wilde voorouder van de cultuurplant evolueert in een onkruidvorm, 
de onkruidvorm ontstaat uit hybriden van de wilde vorm en de cultuurvorm, 
de cultuurvorm verwildert tot een onkruidvorm. 
De onkruidpopulatie en de cultuurplantpopulatie kunnen misschien door disruptieve 
selectie gescheiden blijven. 

Onkruidvormen van cultuurplanten hebben een zeer grote rol gespeeld bij de evolutie 
van de cultuurplant. Zij vormden belangrijke genenreservoirs. Onkruidvormen en hun 
verwante cultuurvormen zijn vaak door kruisingsbarrières gescheiden. Uit de popula-
tiegenetica weten we hoe belangrijk injectie van vreemde allelen van de ene populatie 
is voor de evolutie van een andere populatie. We mogen aannemen dat ook geneninjec
ties vanuit de onkruidvormpopulatie in de cultuurvormpopulatie van zeer groot belang 
is geweest voor de evolutie van de cultuurvormpopulatie. Wij kennen in onze landbouw 



51 

met één uitzondering geen onkruidvorm van onze grotere cultuurgewassen meer. Deze 
is de onkruidbiet, die is ontstaan uit een kruising tussen de cultuurvorm en de wilde 
vorm. Sinds enige jaren vindt de zaadteelt van gewone rassen en hybriderassen plaats 
in gebieden waar de wilde biet voorkomt en wordt het verkregen zaad in Noordwest-
Europa uitgezaaid. De eenjarige hybriden produceren zaad met een diepe kiemrust. 
Van dit zaad kiemt in de volgende 10-20 jaren een gedeelte en de eenjarige onkruid-
planten produceren weer nieuw zaad met een diepe kiemrust. Het onkruidbietepro-
bleem zou zo groot kunnen worden dat de teelt van suikerbiet niet meer mogelijk zal 
zijn. Hybriden kunnen ook ontstaan tussen suikerbiet en de kroot; deze hybriden vallen 
op door hun bladkleur en bladnerven. 

Onkruidvormen komen elders ook bij andere gewassen voor, zoals rode peper, aard
appel, zonnebloem, maïs, gerst, haver, sorghum om enkele te noemen (De Wet, 1981; 
Pickersgill, 1981). 

Landras als genenbron 
Zoals wij later zullen zien, vormen landrassen rijke bronnen van genetische variatie 

en daarom is het goed eerst na te gaan hoe landrassen zijn ontstaan. Landrassen zijn 
de oude rassen die door boeren, tuinders en tuiniers zijn ontwikkeld voordat veredelde 
rassen (de kwekersrassen) beschikbaar kwamen. Afhankelijk van de intensiteit van ver
edeling in een bepaald gebied of van de introductie van nieuwe kwekersrassen zijn land
rassen geheel of gedeeltelijk of niet vervangen. Maar zelfs in een land als Nederland 
met zijn hoge graad van industrialisatie en van plantenveredeling zijn nog landrassen 
van economisch onbelangrijke gewassen te vinden. 

Zo stond in 1979 nog het witte-klaverlandras Fries-Groninger op de Rassenlijst. Ver
der vinden wij in moestuinen en af en toe op akkers nog enkele landrassen van de droge 
zaadboon (Phaseolus vulgaris). Maar voor de meeste gewassen in Nederland zijn de 
landrassen verdwenen, helaas voordat zij bestudeerd werden en helaas voordat materi
aal in verzamelingen instand gehouden werd. De weinige collecties van landrassen van 
bijvoorbeeld broodtarwe van Nederland zijn niet representatief, omdat door 'drift' 
slechts één genotype van het landras over is. 

Wat is eigenlijk een landras? Een landras is een populatie die in een bepaalde streek 
van nature is gevormd onder invloed van de daar heersende klimaats-, bodem- en be
drijfsomstandigheden en waarop geen of slechts grove massaselectie is toegepast. Een 
landras is dus sterk streekgebonden en daarom worden ze vaak met een streeknaam 
aangeduid. Zo kennen wij van de boon Noord-Hollandse bruine, Walcherse witte en 
Groninger strogele, en van tarwe Zeeuwse witte en Gelderse Ris, en van rogge de Ame
lander. De Amelander rogge was aangepast aan de zilte omstandigheden en was een 



Daucus carote (peen). Van links naar rechts: ras Parijser bloei, wilde peen (2x) en ras Amster
damse Bak. 

Trifolium repens (witte klaver). Van links naar rechts: wilde plant, plant van het landras Fries-
Groninger, plant van het ras Gigant. 
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zogenaamde overgangsrogge. Dit houdt in dat het zowel als een winterrogge in de herfst 
als een zomerrogge in het voorjaar uitgezaaid kon worden. Voor een Amelander schip
per was dit belangrijk als hij in de herfst niet op tijd thuis was. Dus deze rogge was zout-
tolerant, winterhard en weinig koudebehoeftig. Geen boer heeft doelbewust op deze 
eigenschappen geselecteerd. De fenotypen die deze eigenschappen niet bezaten waren 
in een selectienadeel en produceerden geen of weinig korrels, en verdween geleidelijk. 

Landrassen zijn zeer oud en de eerste gedomesticeerde populaties waren landrassen. 
Van de Romeinen weten wij dat zij de grotere korrels van granen als zaaizaad gebruik
ten. Zij hadden ervaren dat dan een beter gewas, dus een hogere opbrengst werd verkre
gen. Maar wat houdt dit in? Wat houdt dus het selecteren op een grotere korrel in? Ten 
eerste heeft men hierbij geselecteerd op genen die de ontwikkeling van grotere korrels 
bevorderen. Daarnaast komen grotere korrels in het algemeen van planten die disoom 
zijn. Immers kleinere korrels zijn afkomstig van aneuploîde planten. Verder zijn grote
re korrels vaker afkomstig van gezonde planten dan van zieke planten. Er vond selectie 
op resistentiegenen plaats. Grotere korrels zijn vaak afkomstig van planten die boven 
het gewas uitsteken, dus van lange planten. Dan vangen zij meer zonlicht en kunnen 
beter assimileren en de korrels vullen. Dus selectie op genen die de lengte van de halm 
bevorderen. Daarnaast kan een lange vullingsperiode (vroege bloei en laat afrijpen) tot 
grotere korrels leiden. Dus de Romein selecteerde onbewust op genen die een grotere 
korrel, euploïdie, resistentie, grote strolengte, vroege bloei en laat afrijpen bevorderen. 
Men selecteerde niet op hogere opbrengst, want dat zou ten koste kunnen gaan van 
oogstzekerheid. En oogstzekerheid was de belangrijkste eigenschap van een gewas. 
Want een misoogst betekende honger en in het ergste geval de hongerdood. Opslagmo
gelijkheden waren slecht en transportmiddelen om voedsel van elders aan te voeren wa
ren afwezig. 

De genetische variatie van landrassen is groot. Bij veredelde rassen is die juist sterk 
verkleind. Dit geldt ook voor kruisbevruchtende gewassen, waar men door selectie op 
een grotere mate van uniformiteit van bijvoorbeeld plantlengte de genetische variatie 
voor deze eigenschap heeft verminderd. Ook zal de selectie op hoger opbrengend ver
mogen en resistentie voor ziekten en plagen geleid hebben tot een verenging van de ge
netische variatie. Bij zelfbevruchters heeft men door lijnselectie slechts één of enkele 
genotypen overgehouden om die na vermeerdering als nieuw ras of nieuwe rassen in 
het verkeer te brengen. 

Wanneer een landras voor vele jaren onder min of meer dezelfde omstandigheden 
wordt vermeerderd of nageteeld, dan gaan de planten fenotypisch op elkaar lijken. Ge
netisch iets kortere planten groeien door etiolatie iets langer uit en bereiken daardoor 
ongeveer dezelfde lengte als de meeste andere planten. Iets eerder of iets later rijpende 
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genotypen 'trekken' als het ware wat tijdstip van afrijpen betreft naar elkaar toe. Extre
me fenotypen, erg korte planten, zeer vroeg of zeer laat rijpende planten zijn in een 
selectienadeel en verdwijnen uit het landras waardoor het landras fenotypisch en geno
typisch uniformer wordt. Veranderen de omstandigheden, bijvoorbeeld doordat het 
landras in een ander gebied wordt verbouwd of als de boer een ander oogstregime in
voert, dan past het landras zich aan de nieuwe omstandigheden aan. 

Hoewel landrassen nog weinig onderzocht zijn - in de meer ontwikkelde gebieden 
werden zij vervangen door kwekersrassen voordat zij verzameld werden - wordt sinds 
enige tijd meer aandacht aan hen besteed. De weinige gegevens verrassen ons. Zo wer
den 39 korrels van het wintertarwelandras van Haunsberg in Oostenrijk op gliadine-
patronen onderzocht. Men vond 10 verschillende patronen, hetgeen duidt op een gene
tische variatie voor deze eigenschap, bepaald door enkele genen met een nog onbekend 
aantal allelen per locus, in dit landras. Bepalen we echter de gliadine-patronen bij 
Noordpakistaanse tarwelandrassen, dan vinden we slechts enkele gliadine-patronen. 
Hoe komt dit? Wat is de evolutie van deze laatste landrassen geweest? Gingen de land
rassen uit Noord-Pakistan door een 'genetische bottleneck', door bijvoorbeeld droog
te, waardoor slechts enkele vermoedelijk verwante planten overbleven? 

Een factor die een hoge diversiteit instand kan houden is de lage reproductie, waar
door een relatief groot gedeelte van het oogstzaad als zaaizaad dienst moet doen. In 
Nederland oogst men 5000 kg wintertarwe indien men 100 kg zaaizaad heeft gebruikt. 
De vermenigvuldigingsfactor is hier dus 50. Voor een landras is deze factor 10 of lager. 
Dus 10% van het oogstzaad wordt gebruikt als zaaizaad, terwijl in Nederland dat nu 
2% is. Het relatief groot gedeelte van het oogstzaad dat bij een landras gebruikt wordt 
als zaaizaad houdt waarschijnlijk de genetische variatie van dit landras instand. Maar 
waarom zijn dan andere landrassen voor bepaalde eigenschappen uniform? 

Onder moderne omstandigheden wordt er meer met landrassen gesleept en worden 
kwekersrassen geïntroduceerd. Deze worden vaak gemengd of raken gemengd, waar
door het oude landras als het ware verontreinigd wordt met rasvreemd materiaal. Een 
verontreinigd (vuil) landras is genetisch rijker dan een niet verontreinigd (schoon) land-
ras en eigenlijk daarom voor de veredeling interessanter dan een landras. Men heeft 
enkele landrassen op hun genetische variatie onderzocht, maar vaak wordt niet aange
geven of men een schoon dan wel een vuil landras heeft bekeken. Door jarenlange na-
teelt van een vuil landras kan deze zich aan de plaatselijke omstandigheden gaan aan
passen om dan een schoon landras te worden. Hoeveel jaren daarmee gemoeid gaan 
is onbekend. 

In Nederland vindt men nog landrassen van de gewone boon (Phaseolus vulgaris). 
Zo heb ik gedurende 10 jaar bonerassen uit de 'achtertuintjes' van boeren, tuinders en 
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Fig. 3. Geografische verspreiding van de gewone boon (Phaseolus vulgaris) in Nederland (Ze
ven, 1979a). 

tuiniers verzameld (figuur 3). Ik beperkte mij tot het droge-zaad-type en daarvan de 
stamvormen (Zeven, 1979a). Opvallend was - wat ook al eerder was gevonden - de 
geografische verspreiding van bepaalde typen. Een verspreiding die in eerste instantie 
opviel door de kleur van de boon en in tweede instantie door andere eigenschappen als 
zaadvorm, bladgrootte en vroegheid. Zo vonden we in Noord-Holland de Noordhol
landse bruine, de witte krombek en de gele citroenboon. In Friesland en Groningen 
wordt de strogele boon (de Friese woudboon, de Groninger strogele) verbouwd. En in 
de Betuwe vinden we de witte eiboon, in Noord-Brabant en Limburg de witte eenboon 
en vroeger op Walcheren en ander eilanden de Walcherse witte. Op de Veluwe en elders 
komt de purpergespikkelde kievitsboon voor, en in de Gelderse Vallei komen we de 
purpergemarmerde Transvaalse tegen. 

Hoe komt deze geografische verdeling van kleurtypen? Het is best mogelijk dat men 
de boon van de buren verbouwd, omdat die - hoewel onafhankelijk van de kleur van 
de boon - het in die bepaalde streek goed doet. Zo is van de Transvaalse boon bekend, 
dat die enige resistentie bezit tegen een ziekte die in de vooral vroeger vochtige Gelderse 
Vallei voorkomt. Dus er treedt een menselijke en ook een natuurlijke selectiedruk op 
ten gunste van de resistentiegenen voor deze ziekte. Menselijke en natuurlijke selectie-
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druk treedt ook op ten gunste van de genen, die kievitsboon met een bepaalde groeiwij-
ze (de stamvorm) in een kievitsboon met een onbepaalde groeiwijze (de klimvorm) doen 
veranderen. Deze laatste worden in Roelofarendsveen gebruikt als windbrekers. Met 
dit doel werden zij vroeger ook op de Veluwe verbouwd om de tabak tegen windschade 
te beschermen; met het verdwijnen van de tabaksteelt verdwenen deze bonen ook van 
de Veluwe. 

Verwante soorten als genenbron 
In het algemeen worden gewas-vreemde genen ingekruist om de resistentie tegen 

ziekten en plagen te verbeteren, het adaptatievermogen te verhogen, de kwaliteit te ver
hogen en het cytoplasma te verwisselen met het oogmerk cytoplasmatische mannelijke 
steriliteit te verkrijgen en hybriderassen te kweken. Veelal wordt de opbrengst niet ver
hoogd, maar er is een enkel geval bekend waarbij uit de kruising van haver met een 
wilde verwant Avena strigosa hoger opbrengende rassen worden verkregen. 

In feite werd op Java de eerste doelbewuste, toegepaste kruising met een wilde ver
want gemaakt om een resistentiegen van deze wilde verwant in te kruisen in een cultuur
vorm. Dit was de kruising van suikerriet met wilde suikerriet. De suikerrietcultuur werd 
toen ernstig bedreigd door de sereh-ziekte. Uit deze kruising kwam in 1921 het nader
hand op grote schaal verbouwde ras P.O.J. 2878, waardoor de suikerrietcultuur op Ja
va was gered. 

Voor een gewas zijn niet altijd alle genenbronnen aanwezig. Zo ontbreekt voor de 
broodtarwe de primaire genenbron, want men kent van dit gewas geen onkruidvormen 
en wilde vormen. Tot de secondaire genenbron van broodtarwe behoren tetraploïde 
Triticum-soorten zoals durumtarwe en emmer (T. dicoccum), rogge en Aegilops- en 
Agropyron-soorten. Zo werden kruisingen tussen broodtarwe en rogge gemaakt, welke 
resulteerden in nieuwe rassen. Achteraf bleken deze tarwerassen substitutielijnen en 
translokatielijnen te zijn. De hexaploïde tarwe is ontstaan in de natuur uit een kruising 
van emmer en het wilde gras Aegilops squarrosa. Deze laatste soort bevat zeer veel 
bruikbaar genetisch materiaal om de broodtarwe te verbeteren. Kruisingen tussen 
broodtarwe en Ae. squarrosa lukken slecht en ontstane Fi-embryo's kunnen alleen 
door middel van embryocultuur opgekweekt worden. Deze hybride is steriel, maar 
door middel van verdubbelen van het aantal chromosomen met colchicine verkrijgt 
men een plant die enigszins fertiel is en kruisbaar is met broodtarwe. Een wellicht betere 
weg is de broodtarwe te hersynthetiseren, dus opnieuw te maken door emmer met Ae. 
squarrosa te kruisen. De Fi is steriel, maar door verdubbeling van het aantal chromoso
men verkrijgt men zeer fertiele hybriden. Deze kruisen gemakkelijk met broodtarwe 
en men kan gemakkelijk genetisch materiaal vanAe. squarrosa èn van emmer in brood-
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tarwe inkruisen. 
De eerste wilde soort die gebruikt werd bij de veredeling van de aardappel was Sola

num démission. Deze was een bron van resistentiegenen tegen de aardappelziekte. La
ter heeft men andere Solanum-soorten gebruikt en regelmatig worden nieuwe her
komsten van deze soorten en andere soorten gebruikt om de genetische variatie van de 
aardappel te verhogen. Daarbij hoort ook de verwante andigenum-aardappel, die eerst 
is 'voorveredeld' tot de Neotuberosum-aardappel. Deze lijst van voorbeelden kan ge
makkelijk uitgebreid worden. We zullen het hierbij laten. 

Hybridisatie en recombinatie 
Door hybridisatie en recombinatie wordt de genetische variatie als zodanig niet ver

anderd. Wel kunnen door nieuwe genencombinaties nieuwe geneninteracties ontstaan, 
welke aanleiding geven tot toename van de fenotypische variatie. Door gen-, 
chromosoom- en genoommutatie ontstaan in de natuur mutanten, waardoor de geneti
sche variatie van een populatie toeneemt. Voor diegene die zich willen oriënteren ver
wijs ik naar Broertjes & Van Harten (1978), De Wet (1979a) en Zeven (1979b). 

Somatische hybridisatie 
Een toename van de genetische variatie kan ook bereikt worden door somatische hy

bridisatie, waarbij twee somatische cellen zodanig worden behandeld dat hun celwand 
verdwijnt en de protoplasten fuseren. Beide oudercellen dragen bij tot het 'genotype' 
van het cytoplasma van de somatische celhybriden: de cytobriden. 

Voor de plantenveredeling is het noodzakelijk dat zich uit een cytobride een plant 
ontwikkelt. Het onderzoek is in volle gang en conclusies van gisteren worden door re
sultaten van vandaag herroepen. Tot nu toe zijn cytobriden verkregen tussen soorten 
die ook geslachtelijk kruisbaar zijn. In dit laatste geval ontstaan er echter planten met 
het celplasma van de moeder. (Zie verder het hoofdstuk van Schilperoort.) 

Vermeerdering in vitro 
De praktijk leert ons dat de instandhouding van rassen van Saintpaulia (Kaaps viool

tje) lang niet gemakkelijk is omdat er nogal wat veranderingen optreden. Het ras beant
woordt dan niet meer aan zijn rasbeschrijving en kan dus niet onder zijn rasnaam ver
handeld worden. Kennelijk is de Saintpaulia instabiel. Verder is bekend dat vermeerde
ring in vitro leidt tot genoommutaties, of, ik moet dit anders zeggen, leidt tot uiting 
komen van de reeds aanwezige endoploïdisatie. Ook door vermeerdering in vitro wordt 
polyploïdisatie veroorzaakt, ook bij gewassen die in vivo geen endoploïdisatie kennen. 
Ook bij rijstplanten die geregenereerd zijn uit callusweefsel vond men mono-, di-, tri-, 
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tetra- en pentaploïden in verschillende frequenties. 
Wat voor de vegetatieve instandhouding van een ras een bezwaar is - men verliest 

immers zijn oorspronkelijk ras - kan een voordeel zijn wanneer men over genetische 
variatie wenst te beschikken. Verder zijn bepaalde genen in vivo cryptisch, dat wil zeg
gen hun aanwezigheid komt niet tot uiting. Maar wel kan men ze aantonen in planten 
die door middel van cultuur in vitro zijn ontwikkeld. Deze tot uiting gebrachte genen 
zijn eigenlijk geen mutaties. Ze waren reeds als zodanig aanwezig. Nagegaan moet nog 
worden of zij stabiel zijn of dat zij terugvallen in hun inactieve staat. 

Genotrofen 
Genotrofen zijn planten die erfelijke veranderingen hebben ondergaan door teelt in 

bepaalde milieus. De eerste die hierover schreef in 1962 was Durrant (1981), die geno
trofen in het (plastische) vlasras Stormont Cirrus vond. Hij teelde volgens toeval be
paalde zaailingen van dit ras op vruchtbare, gewone en arme grond, en niet verwonder
lijk is, dat de volwassen planten op de rijke grond groter en die op de arme grond kleiner 
waren dan de controleplanten op gewone grond. Maar wel opzienbarend en onver
wacht was dat wanneer de grote en de kleine planten onder gelijke omstandigheden 
voor vele generaties werden geteeld, deze verschillen in ontwikkeling bleven. Men heeft 
deze proef opnieuw gedaan en hetzelfde gevonden. Men heeft het materiaal onderzocht 
en vond dat de grote planten 16% meer nucleair DNA en 50% meer ribosomaal DNA 
bevatten dan de kleine planten. De bandenpatronen van enkele isozymen waren ver
schillend en het tussenschot van de vrucht was bij de kleine planten behaard en bij de 
grote planten onbehaard (Durrant, 1981). Er treden dus erfelijke veranderingen op en 
dit leidt tot een genetische verrijking. Vooral het groter worden van de plant kan voor 
de domesticatie van grote betekenis zijn geweest. Immers, de eerste primitieve cultuur
vormen zullen nabij het erf verbouwd zijn en om dit erf is de grond door afval vrucht
baarder geworden. Hieraan en aan de genotrofen in het algemeen is nog (te) weinig aan
dacht besteed (Zeven, 1975). 

Bewaring van genetische variatie in genenbanken 

Hoe behouden wij de genetische variatie zonder door selectie, drift en ontmenging 
genen te verliezen? Er zijn een aantal methoden. 

Wilde populaties kunnen in stand gehouden worden in natuurparken en natuurlijke 
genenbanken. De te behouden planten groeien daar of van nature of men heeft exoti
sche planten ingevoerd om te laten verwilderen. Men zal wel regulerend moeten optre
den om te voorkomen dat bepaalde soorten of botanische variëteiten verdwijnen. Men 
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kan dit doen door bijvoorbeeld een deel van het land regelmatig te ploegen om soorten 
die graag op braakland groeien een kans te geven. Men moet wellicht ook wieden om 
de te agressieve soorten onder de duim te houden. Zo ervoer men in Israël dat, nadat 
Bedoeïnen bepaalde overgraasde en aan erosie bloot gestelde gronden hadden verlaten 
er een enorme explosie ontstond van vele grassoorten, waaronder de voorouders van 
onze tarwe, rogge en gerst. Maar na verloop van tijd werden deze grassoorten weer ver
drongen door bomen. Door kap kon men de grassen behouden. Verder zal men een 
natuurlijke genenbank regelmatig moeten evalueren uitgaande van de vragen: Welke 
genen komen voor in de wilde plantenpopulaties? En waarom komen die voor? 

Men kan ook wilde planten als plant of als zaad in een (kunstmatige) genenbank op
slaan. Deze instellingen hebben tot hoofdtaak genetische variatie van wilde planten en 
cultuurplanten te bewaren. Genenbank-personeel zal materiaal moeten verzamelen, 
evalueren, beschrijven en levend instandhouden. Men kan eenjarige soorten elk jaar 
uitzaaien en oogsten. Men kan ook zaad diepvriezen en na verloop van tijd door uitzaai 
en oogst verversen. Meerjarige soorten kunnen in permanente tuinen worden geteeld 
en hierbij moeten wij ook denken aan plaatsen als botanische tuinen en parken met 
bijv. een collectie oude cultivars van de roos, en aan wegbermen waar bepaalde boom-
cultivars kunnen worden aangeplant (Frankel & Soulé, 1981). Daarnaast komt een be
waring van weefsels in weefselcultures opgang. 

Moderne ontwikkelingen zijn genenopslag in plastiden en als DNA. Indien deze ont
wikkeling bruikbaar is, dan kan men zich voorstellen dat genomen in brokstukken in 
plastidechromosomen worden opgeslagen. Maar al zou men één plantechromosoom in 
één plastide kunnen opslaan, dan hebben wij per genotype van bijvoorbeeld broodtar
we 21 chromosomen op deze wijze op te bergen. Verder zijn er van broodtarwe mis
schien wel 100 000 genotypen en dit betekent dat de genenbank van broodtarwe in 2,1 
miljoen plastiden moeten worden opgeborgen. Zou dit lukken? Men zou ook kunnen 
proberen per plastide één allel op te slaan. Ook dan hebben we zeer veel plastiden nodig 
en apart te houden om alle allelen te bergen. 

Men kan zich ook voorstellen broodtarwegenen als DNA op te slaan in DNA-genen-
banken. Ook dan moeten we per genotype 21 chromosomen apart opslaan. Ook dit 
betekent dat we dan zo'n 2,1 miljoen chromosomen apart moeten bergen. En dan pra
ten we nu alleen nog maar over tarwe. 

Er zal nog veel werk verricht moeten worden en mijn verwachting is dat voor een 
aantal plantesoorten genenopslag in plastiden of als DNA wel mogelijk is en voor ande
re niet. Wellicht zal ook ontdekt worden dat binnen een soort sommige genotypen zich 
gemakkelijk doen opslaan en dat de mogelijkheid tot opslag genetisch bepaald wordt. 
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Toekomst 

Uit de ontwikkelingen in de zeventiger jaren is naar voren gekomen dat wilde planten, 
landrassen en oude rassen van groot belang zijn voor de plantenveredeling en daarom 
voor onze voeding. Zonder genetische variatie kunnen geen betere rassen gekweekt 
worden. In dat geval zou alleen door teeltverbeteringen en uitbreiding van het land
bouwareaal meer voedsel geproduceerd kunnen worden. 

Men is het er over eens dat de langverwachte Genenbank Nederland moet worden 
opgericht. Deze genenbank zou de nog laatste restjes genetische variatie in Nederland 
kunnen verzamelen en in stand houden, en het genenbank-werk alhier coördineren. Be
langrijke collecties moeten wettelijk beschermd worden. Niet alleen om de genetische 
variatie te behouden, maar ook omdat onze landrassen en oude rassen samen met ste
nen monumenten, klederdrachten, volksverhalen etc. tot onze culturele erfenis beho
ren. Daarom moet de Genenbank Nederland er heel snel komen. 
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Coëvolutie en de implicaties ervan voor de 
plantenveredeling 

J.E. Parlevliet 

Wederzijdse aanpassing 

Dat het leven vrijwel iedere uithoek van onze aardbol heeft weten te veroveren is te 
verklaren met het ongekende vermogen tot aanpassing, zo kenmerkend voor het leven. 
Deze aanpassingen richten zich op de fysische (klimaat, topografie), zowel als op de 
biotische (concurrentie, parasitisme) aspecten van de omgeving. De veranderingen 
voortspruitend uit deze aanpassingen duidt men aan met evolutie. Er is sprake van coë
volutie wanneer twee verschillende organismen aanpassingen (ontwikkelingen) verto
nen die wederzijds op elkaar zijn afgesteld. Deze wederzijds beïnvloede aanpassingen 
kunnen tot afhankelijkheid leiden, zowel wederzijdse als éénzijdige. Mutualistische 
symbiosen, zoals tussen de vlinderbloemige planten en de stikstofbindende Rhizobium-
bacteriën, vertegenwoordigen de wederzijdse afhankelijkheid. Antagonistische symbi
osen, zoals tussen de granen en hun obligate bladpathogenen de meeldauw en de roest-
schimmels, vertegenwoordigen de eenzijdige afhankelijkheid. 

Voor de landbouwbedrijvende mens is coëvolutie niet alleen een interessant weten
schappelijk verschijnsel, het heeft ook een verstrekkende betekenis voor hem. Het ver
mogen van de Rhizobium-bacteriën luchtstikstof te binden en ter beschikking te stellen 
van zijn gastheer-partner is door de eeuwen heen door de mens benut via het telen van 
vele vlinderbloemige gewassen, zoals slabonen, tuinbonen, sojabonen, erwten, linzen, 
kekererwten, luzerne, diverse klaversoorten en aardnoten. 

Van nog veel groter belang voor de mens is de waard-parasietcoëvolutie. Ieder gewas, 
huisdier en ook de mens zelf wordt belaagd door een aantal, vaak sterk gespecialiseer
de, parasieten. De plantenveredelaar die rassen produceert die resistent zijn tegen der
gelijke parasieten grijpt in dit gecoëvolueerde waard-parasietsysteem in. Het is verba
zingwekkend te zien hoe snel parasieten op deze voor hem drastische veranderingen in
spelen. In slechts enkele jaren en soms nog sneller verliest de resistentie zijn effectiviteit 
door aanpassingen in de parasietpopulatie, men zegt dan 'de resistentie is doorbroken'. 

In dit hoofdstuk zullen voorbeelden van zowel mutualistische als van antagonistische 
symbiose besproken worden. De nadruk ligt op de laatste, omdat juist daar de planten
veredeling met zulke ernstige problemen wordt geconfronteerd. 

Mutualistische symbiose 

Fraaie voorbeelden van wederzijdse evolutie, waar beide partners voordeel van de 
associatie hebben, zijn te vinden bij planten en hun obligate bestuivers. Deze bestuivers 
kunnen insekten zijn, maar ook vogels. Soorten van het vijgegeslacht Ficus en van de 
vijgewesp leven vaak in een obligate soort-om-soort-symbiose. De wesp zorgt voor 
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bestuiving, de vijg met zijn bekervormige bloeiwijzen (de 'vrucht') voor voedsel en 
huisvesting (Wiebes, 1970). Vooral in de warmere streken worden veel planten door vo
gels bestoven. Meer dan 1000 soorten ontlenen hun voedsel grotendeels aan bloemen. 
De kolibri's (Trochilidae) uit Amerika, de honingeters (Meliphagidae) uit Australië en 
Nieuw-Guinea en de nectar-vogels (Nectariniidae) uit Afrika en Azië behoren hiertoe. 
De vogels hebben zich goed aangepast bij de bloemen via o.a. de lengte en vorm van 
de snavel, de planten bij de vogels via opzichtige, reukloze nectarrijke bloemen (de vo
gels zien uitstekend, maar ruiken slecht) waarvan de diepte van de bloem en de stand 
van de meeldraden en stempels zodanig is dat de vogels wel voor kruisbestuiving zorg 
moeten dragen (Meeuse, 1961). 

Niet alle nauwe associaties echter zijn een bewijs van coëvolutie. Sterke eenzijdige 
aanpassing kan hier ook toe leiden. De bloemen van diverse orchideeënsoorten uit het 
geslacht Ophrys zijn zodanig op de vrouwtjes van bepaalde insektesoorten gaan lijken, 
dat de mannetjes ervan pogingen tot copulatie op die bloemen uitvoeren. Dit leidt voor 
de plant tot de gewenste bestuiving; voor de insekten is er echter geen beloning. Hun 
voedsel dienen zij elders te zoeken. 

Een fraai voorbeeld van mutualistische symbiose is die tussen acacia's en mieren. 
Het plantengeslacht Acacia omvat honderden soorten die voornamelijk in de drogere 
gebieden van de tropen en subtropen voorkomen. Een aantal van deze soorten heeft 
een symbiotische samenleving met bepaalde mieresoorten aangegaan. Janzen (1966) 
heeft deze symbiose in Centraal-Amerika bestudeerd. De 'mierenacacia's', of ook wel 
'gezwollen-doornacacia's, zijn gekenmerkt door: 
- sterk vergrote doornen, die doorgaans bewoond worden door bepaalde soorten van 
het mieregeslacht Pseudomyrmex, 
- beltse lichaampjes of mierebroodjes aan de uiteinden van de blaadjes, 
- sterk vergrote honingklieren, nectariën aan de bladbasis en 
- een bijna jaar-rond aanwezigheid en produktie van blad, zelfs bij een langere droge 
periode. 

Experimenteel is vastgesteld dat deze 'gezwollen-doornacacia's' vrijwel obligaat af
hankelijk zijn van deze Pseudomyrmex-vcàzrçsoorten. Van de ruim 150 Pseudomyrmex-
soorten uit tropisch Midden- en Zuid-Amerika leeft slechts een klein aantal in symbiose 
met de 'gezwollen-doornacacia'. Deze obligate symbiose is niet soortspecifiek; de ver
schillende mieresoorten zijn volledig aangepast aan de levenswijze in en op de 
gezwollen-doornacacia's, een levenswijze die van soort tot soort (zowel mier als acacia) 
niet veel verschilt. 

Een jonge mierekoningin zoekt een nog niet bezette zaailing of scheut van een 
gezwollen-doornacacia. Het zachte parenchym wordt uit een nog jonge groene doorn 
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verwijderd om ruimte te maken voor de af te zetten eieren. De larven worden vooral 
met de beltse lichaampjes gevoed. Deze zijn rijk aan eiwitten en mineralen. Naarmate 
de kolonie groeit worden meer doornen voor bewoning in gebruik genomen, eerst van 
de eigen plant, later ook van buurplanten vaak ontstaan via wortelopslag. Daar er vol
doende voedsel is, nectar als energiebron en de beltse lichaampjes voor de groei; kan 
een hoge populatiedichtheid aangehouden worden. De mieren zijn uiterst beweeglijk 
en agressief. De bewoonde planten worden dag en nacht bewaakt door een groot aantal 
mieren (gemiddeld 25% van de gehele populaties). Zij vallen ieder bewegend object, 
groot of klein, aan en trachten het, doorgaans met succes, te verdrijven via bijten en 
steken. De gezwollen-doornacacia's hebben dan ook opvallend weinig last van vraat. 
Maar ook de concurrentie met andere planten wordt door de mieren voorkomen. Alle, 
niet tot de gezwollen-doornacacia's behorende vegetatie die in contact komt met of 
kiemt onder de bewoonde planten wordt weggebeten. 

Niet door mieren bewoonde gezwollen-doornacacia's hebben weinig kans te overle
ven. Zij worden op veel grotere schaal belaagd door een veel grotere verscheidenheid 
aan insekten dan de overige acacia's. Blijkbaar is het niveau van chemische bescher
ming tegen insekten beduidend lager. Ook het concurrentievermogen met ander plan
ten blijkt dan gering te zijn. 

In hoeverre de gezwollen-doornacacia's en de van hen afhankelijke mieren gecoëvo-
lueerd zijn in vergelijking met de onafhankelijk levende soorten uit hetzelfde geslacht 
laat tabel 1 zien. Deze tabel geeft de voornaamste verschillen weer, waar de eerste vier, 
zowel bij de acacia als bij de mier, essentieel zijn voor de symbiose. Nog enkele andere 
aanpassingen aan de symbiose zijn bijvoorbeeld de hogere groeisnelheid, de grotere fre
quentie van wortelopslag en de zaadverspreiding verder van de moederplant (vrijwel 
geheel d.m.v. vogels) van de gezwollen-doornacacia's in vergelijking met de overige 
acaciasoorten. 

Beide partners in de symbiose hebben zich via veranderingen in vele eigenschappen 
vrijwel geheel afhankelijk van elkaar gemaakt. De genetische veranderingen die aan 
deze wederzijdse aanpassingen ten grondslag liggen, zijn complex. 

Antagonistische symbiose 

Consumenten, die andere organismen als voedselsubstraat gebruiken, hebben steeds 
geraffineerder methoden ontwikkeld om andere organismen als voedselsubstraat te 
kunnen exploiteren, terwijl deze op hun beurt mechanismen ontwikkelden om dit te 
voorkomen. Vooral in de waard-parasietrelaties is hier van nog veel terug te vinden 
(Parlevliet, 1979). 
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Tabel 1. Verschillen in eigenschappen bij ,4cßc/'«-soorten en Pseudomyrmex-mieresoorten in 
Centraal-Amerika tussen soorten die onafhankelijk en soorten die in symbiose leven (naar 
Janzen, 1966). 

Eigenschap Expressie van eigenschap bij Acacia- of 
Pseudomyrmex-soorten levend 

Acacia 
Doornen 

Nectariën aan bladbasis 
'Beltse lichaampjes' (gemodificeerde bladtopjes) 
Duur bladloze periode in droge tijd 
Smaak van blad 
Concurrentievermogen 

Pseudomyrmex 
Agressiviteit 
Beweeglijkheid 
Vegetatie, niet-gezwollen-doornacacia 

Activiteit buiten nest 
Koloniegrootte 
Werkers per eenheid plantoppervlak 

in 
onafhankelij kheid 

persistent 

vrij klein 
afwezig 
vrij lang 
bitter 
matig tot goed 

gering 
groot 
genegeerd 

overdag 
klein 
weinig 

in symbiose 

zeer persistent, hou
tig met zachte kern 
zeer groot 
aanwezig 
zeer kort tot afwezig 
mild, aangenaam 
gering 

groot 
zeer groot 
vernietigd bij contact 
met of nabij Acacia 
dag en nacht 
groot 
veel 

De waard ontwikkelde in eerste instantie breedwerkende verdedigingsmechanismen, 
mechanismen die hele groepen van parasieten afweren. Stekels, doornen, beharing, on
aangename smaak en toxische stoffen behoren hier toe. Bijvoorbeeld de hertshooiach-
tigen van het geslacht Hypericum bevatten hypericinen, onsmakelijk en toxisch voor 
de meeste insekten. Kevers van het geslacht Chrysolina ondervinden echter geen hinder 
van de hypericinen; zij zijn gespecialiseerd op deze groep waardplanten. Tegen micro
organismen stelt de plant zich te weer via de produktie van fyto-alexinen. Iedere waard 
vormt na celbeschadiging zijn eigen fyto-alexinen, die effectief zijn tegen de meeste 
micro-organismen. Deze breedwerkende verdedigingsmechanismen vormen de eerste 
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Tabel 2. Coëvolutie tussen Pass/e/tora-soorten en Heliconiin('-vlinders en tussen granen en hun 
roestschimmels teruggebracht tot vier stappen. 

Stap Passiflora en Heliconüni Granen en roesten 

1 Giftige stoffen (tegen insekten) Fyto-alexin (tegen micro-organismen) 
2 Detoxificatie Inductie fyto-alexinen onderdrukt 
3 Gele uitstulpingen op blad en rank, Heli- Voor iedere roest speciale resistentiegenen 

cort/ïw-eitjes nabootsend 
4 alle gele bultjes aftasten Specifieke virulentiegenen (gen-om-gen) 

stap in de waard-parasiet-coëvolutie. 
De tweede stap wordt gevormd door de aanpassing van parasieten aan zo'n breed 

verdedigingsmechanisme. Voorbeelden zijn: de Chrysolina-kevers aan de hypericinen 
van de hertshooiachtigen, de Heliconiini-vlinders (passiebloemvlinders) aan de toxische 
stoffen van de Passiflora-soorten (tabel 2) en de graanroestschimmels, die de fyto-
alexinenproduktie van hun waard onderdrukken (tabel 2). In de waard zullen nu, als 
derde stap, meer gespecialiseerde verdedigingsmechanismen een kans krijgen om op 
hun beurt (vierde stap) weer door verdere evolutie van de parasiet geneutraliseerd te 
worden. 

Verschillende Passiflora-soorten ontwikkelden gele uitstulpingen op blad en rank, de 
eitjes van de Heliconiini-vlinders nabootsend. De vlinders leggen geen eitjes op planten 
die reeds bezet zijn. Sommige Heliconiini-soorten echter pasten zich ook hier weer bij 
aan door te leren hoe echte en pseudo-eitjes te onderscheiden (tabel 2). In dit proces 
van wederzijdse aanpassing trad er veelal een vergaande specialisatie van de parasiet 
op. De graanroesten vormen een goed voorbeeld. Zelfs binnen de roestsoort treedt spe
cialisatie naar de waardsoort op in de vorm van formae specialis (dat zijn verder aange
paste vormen binnen de soort). Een gewas kan echter door formae van verschillende 
roesten worden aangetast (tabel 3). Dit gebeurt zelden tegelijk, daar de roestsoorten 
verschillende eisen aan het milieu stellen. Bijvoorbeeld, zwarte roest is warmtemin-
nend, gele roest wordt in koele klimaten aangetroffen. 

De coëvolutie tussen waard en gespecialiseerd pathogeen is zelfs tot het niveau van 
individuele genen terug te sporen. De granen dragen roestsoortspecifieke resistentiege
nen. Tarwe heeft resitentiegenen tegen zwarte roest (Sr-genen), tegen bruine roest (Lr-
genen) en tegen gele roest (Yr-genen). De roesten op hun beurt dragen specifieke viru-
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Tabel 3. De vijf meest bekende roesten en hun formae specialis van de granen. Deze roesten 
komen vaak ook nog op verwante grassen voor al of niet met meer formae. Een + geeft een com
patibele waard-pathogeenrelatie aan, ( + ) betekent dat het patogeen weinig voorkomt, een • geeft 
aan dat er geen waard-pathogeen-relatie is. 

Roest 

Zwarte roest 

Bruine roest 

Dwergroest 

Gele roest 

Kroonroest 

Puccinia-soort 

P. graminis 

P. recondita 

P. hordei 

P. striiformis 

P. coronata 

Forma specialis 

tritici 
secalis 
avenae 
tritici 
recondita 

• 

avenae 

Tarwe 

+ 
-
-
+ 
-
-

+ 
— 

Gerst 

( + ) 
( + ) 
-
-
-

+ 

+ 
— 

Rogge 

-

+ 
-
-
+ 
-

( + ) 
— 

Haver 

— 

-
+ 
-
-
-

-
+ 

lentiegenen. Zo bevat de dwergroest virulentiegenen die de Pa-resistentiegenen in gerst 
tegen dwergroest kunnen uitschakelen. Deze resistentie- en virulentiegenen zijn in een 
'gen-om-gen-manier' werkzaam, zoals in tabel 4 is te zien. Elk van de resistentieallelen 
R en S beschermt de plant tegen pathogenen die geen bijbehorende virulentieallelen 
dragen. Het effect van resistentieallel R kan echter opgeheven worden door virulentie-
allel a, dat van S door b. S wordt daarentegen niet beïnvloed door a en R niet door 
b. De resistentie van een waardras is afhankelijk van en specifiek voor het aanwezige 
of gebruikte pathogeenfysio (RRss is resistent tegen AABB maar vatbaar voor aaBB 
in tabel 4). Zo'n resistentie, slechts werkzaam tegen bepaalde fysio's, wordt fysiospeci-
fieke resistentie genoemd. Van Dijck & Samborski (1968) namen deze gen-om-gen
relatie waar voor de resistentieallelen Lr 17 en Lr 18 in tarwe en de virulentieallelen pl7 
en pi8 in bruine roest. Ieder resistentieallel in de waard correspondeert met één bepaald 
virulentieallel in het pathogeen. 

Flor (1971) toonde deze gen-om-gen-interactie als eerste aan met zijn klassieke on
derzoek aan de vlas-vlasroest-combinatie. Hij vond in de vlas 26 resistentieallelen (later 
werden er nog drie gevonden) en in de vlasroest (Melampsora Uni) 26 virulentieallelen. 
Ieder resistentieallel kan slechts door één van de virulentieallelen geneutraliseerd wor
den en door geen van de anderen. De resistentieallelen bleken geconcentreerd op vijf 
loei. Nader onderzoek toonde aan dat drie ervan in feite zones van nauwgekoppelde 
loei zijn (complexe loxi). Mayo & Shepherd (1980) bestudeerden de resistentieallelen 
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Tabel 4. Interactie tussen de allelen op twee waardplantloci (R,r en S,s) en twee pathogeenloci 
(A,a en B,b). R en S zijn de allelen voor resistentie, a en b de allelen voor virulentie. + is vat
baar/virulent, - is resistent/avirulent. De waard- en pathogeen-genotypen zijn homozygoot 
verondersteld. In werkelijkheid kan er heterozygotie voor resistentie (bijvoorbeeld Rr) en voor 
avirulentie (Aa) bestaan, daar resistentie en avirulentie doorgaans dominant zijn over respec
tievelijk vatbaarheid en virulentie. 

Genotype waarplant (rassen) Genotype pathogeen (fysio's) 

AABB aaBB AAbb aabb 

rrss + + + + 
RRss - + - + 
rrSS + + 
RRSS + 

M, Ml, M3 en M4. Deze bleken een zeer nauw gekoppelde groep van vier loei te verte
genwoordigen, waarvan de lineaire volgorde vermoedelijk M, M4, M3, Ml is. Alleen 
de L-locus lijkt één ondeelbare locus met een reeks van 13 resistentieallelen te zijn. Ook 
de virulentieallelen komen in nauwgekoppelde groepen voor. Tussen de koppelings-
groepen van de resistentieallelen en die van de virulentieallelen lijkt ook een overeen
komst aanwezig te zijn. De virulentieallelen van één koppelingsgroep corresponderen 
met resistentieallelen op één al dan niet complexe locus. De virulentieallelen vp, vp2, 
vpl en vp3, vermoedelijk in deze volgorde (Lawrence et al., 1981b), corresponderen 
respectievelijk met de resistentieallelen P, P2, PI en P3 van de complexe P locus. 

Deze gen-om-gen-relatie is een fraai voorbeeld van een coëvolutie die zich stap voor 
stap ontwikkelde. En zelfs op het niveau van koppelingsgroepen lijkt deze coëvolutie, 
althans bij de vlas-vlasroestrelatie, opgetreden te zijn. 

De sterk gespecialiseerde parasieten zijn vaak volledig afhankelijk van hun waard ge
worden. Een bedreiging van de waard betekent dan ook een bedreiging van de parasiet. 
Maar dit houdt in, dat de parasiet niet al te virulent mag zijn. In de coëvolutie tussen 
waard en gespecialiseerde parasiet evolueert de waard naar steeds resistenter, de para
siet naar een optimale, niet-maximale, virulentie, een virulentie waarbij de parasiet zich 
goed kan handhaven zonder de waard ernstig te bedreigen. Dit wordt fraai gede
monstreerd in de coëvolutie tussen het konijn en het myxoma-virus in Australië (Fen-
ner, 1965). In 1950 werd een uiterst virulente stam van dit, uit Zuid-Amerika afkomsti-
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ge, virus op de Australische konijnen losgelaten. De ziekte verliep catastrofaal. Slechts 
0,59b van de blootgestelde konijnen overleefde deze eerste epidemie. Acht jaar later 
was de situatie al sterk gewijzigd. Het overlevingspercentage van konijnepopulaties die 
nog niet eerder met deze ziekte in contact waren geweest, was gestegen naar 15%, een 
dertigvoudige verhoging maar liefst; na reeds acht jaar was de overleving van bloot
gestelde populaties meer dan 75%. De verandering was dus tweeledig; de virusstammen 
waren aanzienlijk minder virulent, de konijnen duidelijk resistenter geworden. Er trad 
een snelle coëvolutie op. 

Resistentie in de landbouw 

Wat zijn nu de gevolgen van de waard-parasietcoëvolutie voor de landbouwende 
mens? Voor de aanvang van de doelgerichte, bewuste plantenveredeling, 100 tot 150 
jaar geleden, werden onze gewassen door vele parasieten belaagd, maar door natuurlij
ke selectie hadden de toenmalig geteelde landrassen een zekere weerstand opgebouwd 
tegen deze belagers. Deze weerstand werd echter als onvoldoende beschouwd in de zich 
ontwikkelende moderne landbouw. Men zocht naar en selecteerde voor beduidend ef
fectievere niveaus van resistentie. Dit lukte vaak verrassend goed. Ieder jaar publiceert 
het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek lijsten van aanbevolen rassen voor onze land
en tuinbouwgewassen. Op deze lijsten wordt een cijfermatige waardering voor alle be
langrijke eigenschappen gegeven waaronder voor resistentie tegen de meest voorko
mende ziekten. Hoe hoger het cijfer (van 1 tot 10) hoe resistenter. 

Verlies van resistentie 
Het verloop van de resistentieveredeling van tarwe tegen gele roest (Puccinia striifor-

mis), geeft een goed beeld van wat er in vele waard-parasietsystemen gebeurde. Rond 
1950 kwam het eerste echt resistente tarweras (Heines VII) op de markt. Deze resistentie 
bleek vanaf 1955 niet meer effectief; de gele-roestschimmel had zich aangepast met be
hulp van een nieuw fysio dat de ingevoerde resistentie neutraliseerde. Tabel 5 geeft het 
resistentieverloop van zes tarwerassen weer. De effectieve periode van de ingebrachte 
resistentie blijkt sterk te variëren, van één tot meer dan 15 jaar. De resistentie van Ma-
nella en Felix bleek op meer dan één gen te berusten. Dit verklaart de beduidend langere 
periode van effectieve resistentie. Felix werd zelfs van de rassenlijst afgevoerd (niet 
goed genoeg meer) voordat de gele roest zich aan dit ras had aangepast. Overbrengen 
van de resistentie van Felix naar nieuwere rassen bleek lastig en vermoedelijk niet zo 
zinvol. De genen waren individueel al niet meer effectief, wel nog in combinatie, maar 
voor hoe lang. 
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Dit probleem, het verloren gaan van de effectiviteit van de resistentie door aanpas

sing van de parasietpopulatie, 'de resistentiedoorbraak', komt veel voor. Zo is bij tarwe 

het gemiddeld resistentieniveau voor drie belangrijke bladpathogenen, ondanks een 

flinke inspanning, niet gestegen in de laatste 20 tot 25 jaar (tabel 6). Gelukkig is dit lang 

Tabel 5. Verloop van de resistentie van zes wintertarwerassen tegen gele roest in Nederland over 
een aantal jaren volgens de 'Rassenlijsten voor landbouwgewassen' 1954 t/m 1980. Hoe hoger 
het cijfer hoe hoger de resistentie. Een - betekent dat het ras nog niet was toegelaten tot of alweer 
afgevoerd was van de rassenlijst. 

Ras 1954 1958 1962 1966 1969 1973 1977 1980 Aantal jaren 
dat resistentie 
effectief was 

Heines VII 
Felix 
Manella 
Flevina 
Tadorna 
Clement 

10 
9 

4 
>15 

14 
5 
1 
1 

Tabel 6. Het gemiddeld resistentieniveau van de wintertarwe- en groene erwtenrassen in Neder
land volgens de 'Rassenlijsten voor landbouwgewassen' 1956, 1966, 1974 en 1982. 

Ziekte 

Tarwe 
Gele roest 
Bruine roest 
Meeldauw 

Groente erwten 
Topvergeling 
/Iscoc/ryto-vlekkenziekte 
Amerikaanse vaatziekte 

1956 

6,9 
6,0 
-

5,3 
5,9 
2,5 

1966 

6,7 
6,2 
6,2 

7,9 
6,6 
3,6 

1974 

6,6 
6,1 
5,4 

8,0 
7,6 
4,6 

1982 

6,6 
5,9 
5,6 

8,0 
8,0 
7,8 
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Tabel 7. Het verloop van de resistentie in de limaboon (Phaseolus lunatus) en de resistentie neu
traliserende fysio's van de valse meeldauw (Phytophthora phaseoli) in het noordoosten van de 
Verenigde Staten. Tussen haakjes is aangegeven tegen welke fysio's de rassen Thaxter, Dover en 
Dr. Martin resistent zijn. 

Jaar 

1948 
1958 
1959 
1960 
1967 
1969 
1970 
1971 
1975 

Fysio 

over
heersend 

A 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
C 

nieuw 

_ 

B 
B 
B 
-
C 
C 

c 
D 

Resistente rassen 

geteeld 

_ 

-
-
'Thaxter' (A) 
-
-
-
'Dover' (A + B) 
— 

uitgifte 

_ 

-
'Thaxter' (A) 
-
-
-
'Dover' (A + B) 
-
— 

eindfase toetsing 

_ 

'Thaxter' (A) 
-
-
-
'Dover' (A + B) 
-
-
'Dr. Martin' (A + B + C) 

niet altijd zo. Bij de groene erwt (tabel 6) is het resistentieniveau voor het topvergelings-
virus, de y4scocAyta-schimmel (Ascochyta pisi) en de vaatverstoppende bodemschim
mel Fusarium oxysporum f.sp pisi, fysio 1, flink gestegen in dezelfde periode. 

Hoe de resistentiedoorbraak plaatsvindt en hoe een veredelingsprogramma hierop 
inspeelt wordt goed gedemonstreerd aan de veredeling van de limaboon in de U.S.A. 
(tabel 7). In 1948 werd besloten tot het invoeren van resistentie tegen de valse meel
dauw, een schimmelziekte van de bovengrondse delen. De geteelde rassen waren alle 
vatbaar. De eerste stap was het zoeken naar genotypen die resistent waren tegen het 
normaal voorkomende type, fysio A, van de valse meeldauw. Een dergelijk resistent 
genotype werd gekruist met vatbare, commerciële rassen om de positieve eigenschap
pen van deze rassen te combineren met de gewenste resistentie. Dit lukte en in 1958, 
na tien jaren van kruisen en selecteren, had men een ras Thaxter in de laatste fase van 
toetsing. Een paar planten vertoonden echter enige aantasting en de hiervan geïsoleerde 
valse meeldauw bleek een nieuw type, fysio B, te vertegenwoordigen. 'Thaxter' dat re
sistent was tegen A, bleek normaal vatbaar voor B. Vanaf 1959, het jaar van uitgifte, 
tot 1967 werd 'Thaxter' met afnemend succes geteeld. In de eerste jaren was het overal 
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nog resistent, maar naarmate het nieuwe fysio toenam in frequentie nam de effectivi
teit van Thaxter's resistentie af. Ondertussen was men in 1959 al gaan zoeken naar ge-
notypen die resistent moesten zijn tegen de fysio's A en B. Deze werden vrij spoedig 
gevonden. Via kruising en selectie slaagde men er wederom in goede landbouwkundige 
eigenschappen en resistentie te combineren in 'Dover'. In het laatste toetsingsjaar vond 
men wat lichte aantasting op 'Dover'. Dit bleek een nieuw fysio, fysio C, virulent op 
'Dover'. De geschiedenis herhaalde zich. Vanaf 1970 kon 'Dover' enkele jaren geteeld 
worden totdat het fysio C het dominante fysio was geworden (in 1975). De veredeling 
had ondertussen niet stilgestaan en typen met resistentie tegen de fysio's A, B en C wa
ren in de eindfase van toetsing en net als voorheen vond men op deze resistente typen 
het vierde fysio, fysio D. Ook tegen de vier gezamenlijke fysio's heeft men inmiddels 
resistentie gevonden, maar de strijd lijkt toch wel hopeloos (Webster, 1970; Thomas 
& Blount, 1976). 

Voorkomen van resistentieverlies 
Soms is deze strijd inderdaad hopeloos. Bij de aardappel is men gestopt met het in-

kruisen van fysiospecifieke resistentiegenen tegen de aardappelziekte, veroorzaakt 
door de schimmel Phytophthora infestans. Het pathogeen paste zich te snel aan. In sla 
tegen de valse meeldauw (Bremia lactucae), in de tomaat tegen bladvlekkenziekte (Ful-
viafulva) in tarwe tegen de gele roest en in gerst tegen de meeldauw (Erysiphe graminis 
f. sp. hordei) is de situatie iets minder nijpend. De veredeling kan de aanpassing van 
de schimmelpathogenen nog net voorblijven. 

Er zijn echter ook voorbeelden waar de introductie van fysiospecifieke resistentiege
nen een veel blijvender bescherming heeft gegeven. In Noord-Amerika en in Australië 
is al sinds meer dan 20 jaar geen epidemie van enige betekenis van zwarte roest in tarwe 
voorgekomen dank zij het gebruik van fysiospecifieke resistentiegenen. Hetzelfde geldt 
voor de resistentie van groene erwten tegen de Amerikaanse vaatziekte (tabel 6). Het 
gebruikte resistentiegen is slechts werkzaam tegen fysio 1 van dit pathogeen, maar nieu
we fysio's zijn, ook na ruim 20 jaar, nog niet van belang in Nederland. 

Wanneer de veredeling, zaaizaadvermeerdering, voorlichting en de teelt goed geor
ganiseerd zijn, kan men een blijvende resistentie verwerven door steeds op tijd de re
sistentie te vervangen. Het vlas in de USA is op deze wijze al zo'n 50 jaar beschermd 
tegen epidemieën van vlasroest (Parlevliet, 1981). De resistentieveredeling begon in de 
twintiger jaren en rond 1930 werd het eerste resistente ras, Bison met gen L9, geïntrodu
ceerd. Met vooruitziende blik begon men ook alvast aan de produktie van een ras met 
een ander effectief resistentiegen, gen P. Toen fysio's virulent op Bison te algemeen 
werden (in 1939) had men het ras Koto met resistentie P bij de hand (tabel 8). En deze 



73 

Tabel 8. Jaar waarin bepaalde resistentiegenen in vlas ineffectief 
werden tegen vlasroest in Noord-Amerika. 

Ras 

Bison 
Koto 
Dakota 
Ottawa 770B e.a. 
Diverse 
Diverse 

rassen 
rassen 

Resistentie
genen 

L9 
P 
M 
L 
NI 
L6, Li l 

Jaar 

1939 
1944 
1949 
1962 
1973 
nog effectief (1982) 

methode is men blijven volgen. Steeds, wanneer de resistentie van de geteelde rassen 
bezweek had men rassen met nieuwe resistentiegenen beschikbaar. Deze methode kan 
goed werken, maar heeft als bezwaar dat de resistentiegenen verbruikt worden; de ein
dige voorraad resistentiegenen zal eens op zijn. 

Hoe ontstaan, of vanwaar komen deze nieuwe fysio's zo snel? De virulentiefactoren 
corresponderend met de ingevoerde nieuwe resistenties komen steeds in lage tot uiterst 
lage frequenties voor en deze zeer lage frequenties worden door mutaties van avirulent 
naar virulent op de betreffende loei onderhouden. Het enorme reproductiepotentieel 
van vele pathogenen zorgt hiervoor. Pathogenen als de graanroesten of meeldauw kun
nen 1012 of meer sporen per ha gewas per seizoen produceren. Zelfs bij een mutatiefre
quentie per locus van 10" 8 - een lage schatting — worden er vele sporen per ha per 
seizoen gevormd, die virulentie voor een nieuw ingevoerde resistentie dragen. Komen 
zulke sporen op het nieuw-resistente ras terecht, dan kan zich daar een haard van een 
nieuw aangepast fysio vormen. Als de fitheid (aangepastheid) van dit fysio niet te veel 
te wensen overlaat en het nieuwe ras wordt al wat meer geteeld, dan kan dit nieuwe fysio 
zich uitbreiden tot het niveau waarop het waarneembaar, merkbaar, wordt; er is een 
nieuw fysio zegt men. 

Duurzame resistentie 
Het moet duidelijk zijn dat het verbruiken van resistentiegenen geen blijvende oplos

sing biedt. Tijdelijk, en dit tijdelijke kan vrij lang zijn, is men op een betrekkelijk een
voudige en goedkope wijze uit de brand. Is er dan geen alternatief voor deze fysiospeci-
fieke, weinig duurzame resistenties? Die is er wel, althans in vele gevallen. Naast de hier 
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besproken eenvoudig te manipuleren resistenties komt er veelal een andere resistentie 
voor. Deze resistentie is werkzaam tegen alle varianten (fysio's) van de parasiet; is dus 
fysio-onafhankelijk of ook wel fysio-niet-specifiek genoemd. De overerving van deze 
resistenties is polygeen van aard; meerdere genen, ieder met slechts een gering effect, 
bepalen gezamenlijk het niveau van de resistentie (Parlevliet, 1978). 

Voorzover bekend is de aanpassing van pathogenen aan deze polygeen bepaalde re
sistenties zo traag, dat zij, in het korte tijdsbestek dat wij onderzoektechnisch kunnen 
overzien, niet te meten is; de resistentie is, gezien over voor de huidige mens van belang 
zijnde perioden, erg duurzaam. Zo zijn bij gerst beide vormen van resistentie tegen 
dwergroest uitgebreid bestudeerd. De monogeen overervende fysiospecifieke resisten
ties worden snel doorbroken, de polygene resistentie, fysio-niet-specifiek van aard, 
niet. De dwergroest is in feite een weinig belangrijke ziekte in West-Europa omdat vele 
gerstrassen een redelijk tot behoorlijk niveau van polygene resistentie hebben. De selec
tie van polygene eigenschappen is meestal beduidend lastiger dan die van monogeen be
paalde eigenschappen. Het is daarom begrijpelijk dat de veredelaar een voorkeur voor 
eenvoudig overervende resistenties heeft. 

Via dergelijke polygene systemen, waarbij de coëvolutie tussen waard en parasiet 
blijkbaar zeer veel trager verloopt, zou een veel duurzamere en daardoor tevens stabie
lere bescherming van onze gewassen verkregen kunnen worden. Het hoogste niveau 
van duurzame en stabiele bescherming van onze gewassen zal echter pas verkregen wor
den wanneer wij alle ter beschikking staande beschermingsmiddelen als een goed geïn
tegreerd systeem toepassen; geïntegreerde bescherming. De parasiet wordt dan in tijd 
en ruimte aan een veelheid van beperkende factoren onderworpen, te veel en te variabel 
om zich er snel bij aan te kunnen passen. 
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Plantenveredeling vandaag 

J. Sneep 

Definities 

De plantenveredeling kan men definiëren als het totaal aan inspanningen die erop 
gericht zijn dat voortdurend planten met een betere erfelijke aanleg voor de voorziening 
in de menselijke behoeften beschikbaar komen. 
- De plantenveredeling kan worden onderverdeeld in: 
- Het kweken; dit zijn de werkzaamheden die direct zijn gericht op het verkrijgen van 
nieuwe rassen. Kwekers (ook wel veredelaars genoemd) laten derhalve genen veel bewe
gen, emigreren en immigreren en in een nieuwe omgeving aanpassen. 
- Het veredelingsonderzoek dat de kweker nieuwe methoden en uitgangsmateriaal 
moet verschaffen om efficiënt en met nieuwe perspectieven betere rassen te kunnen 
kweken. 

Een kweker is dus iemand die nieuwe rassen maakt. Iemand die gewoon zaait, poot 
en oogst heet een teler (vaak ten onrechte kweker genoemd, vooral in de tuinbouw). 
Een teler heeft niets van doen met het bewegen van genen. Een echte kweker des te 
meer. 

We noemen een cultuurgewas een teeltkundige eenheid die één of meer specifieke 
Produkten levert en die - voorzover het om voedsel- en voederproduktie gaat - taxo-
nomisch binnen een botanische soort (bijvoorbeeld rogge: Secale cereale) dan wel een 
botanische variëteit (bijvoorbeeld bloemkool: Brassica oleracea var. botrytis) valt. Een 
ras is een groep van planten binnen een cultuurgewas, waarin zij een niet verder te split
sen, onderscheidbare eenheid vormt en die in haar karakteristieke eigenschappen op de 
voor het gewas gebruikelijke wijze constant reproduceerbaar is. 

Een lijn omvat de nakomelingschap van één plant na zelfbevruchting. Een familie 
is tenslotte de nakomelingschap van één plant na kruisbevruchting. Is er maar één va-
derplant geweest, dan heet die nakomelingschap een 'full-sib'; zijn er twee of meer va
ders geweest, dan heet die nakomelingschap een 'half-sib'. 
Bij het streven naar een 'betere' erfelijke aanleg kunnen we een vijftal uitganspunten 
onderscheiden: opbrengst, kwaliteit, oogstzekerheid, vroegheid en goedkope teeltwijzen. 

Opbrengst 
Iedere teler wil veel oogsten van het produkt dat hij teelt. De plantenveredeling is er 
in geslaagd hier opmerkelijke resultaten te verkrijgen. De wilde voorouders van onze 
tarwe zouden maar 4% opbrengen van onze huidige rassen; de laatste 60 jaar wordt 
bij een aantal van de belangrijke voedingsgewassen door veredeling een jaarlijkse op
brengstverhoging van Vi à 3/4% bereikt. De moderne teeltwijzen hebben aanzienlijk 
bijgedragen de goede genotypen tot hun volle recht te laten komen. 
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Kwaliteit 
Hieronder vallen eigenschappen zoals smaak, maar ook kleur, houdbaarheid en trans-
porteerbaarheid en nog vele andere. 

Oogstzekerheid 
Zowel abiotische als biotische factoren kunnen de oogst bedreigen, een ernstige te
rugslag veroorzaken of zelfs doen mislukken. Het inbrengen van resistentiegenen is dan 
gewenst, zoals voor winterhardheid bij onze wintergranen of voor het gesloten blijven 
van peulen en hauwen tijdens de rijping. Vooral weerstand tegen ziekten en plagen is 
van uitermate groot belang voor de teler. Hoewel successen zijn behaald op het gebied 
van de resistentieveredeling is de vorming van nieuwe fysio's (stammen) door de 
pathogeen-populatie waardoor de ingebrachte resistentie weer doorbroken wordt, een 
doorlopende zorg van kweker en onderzoeker (zie hiervoor het hoofdstuk over coëvo-
lutie van Parle vliet). 

Vroegheid 
Vroegheid is van belang voor verse groenten (primeur) omdat deze hoge prijzen opleve
ren. Hetzelfde geldt voor zeer laat aanbod (derneurs). Vroegheid geeft soms ook de mo
gelijkheid van het telen van een tweede gewas. In de tropen is vroegheid van eminent 
belang, opdat men voor het ongunstige seizoen de oogst kan bergen. Wanneer men met 
behulp van irrigatie en waterafvoer het gehele jaar door kan telen, dan is vroegheid even
eens van belang opdat bijvoorbeeld per jaar op hetzelfde stukje grond tweemaal rijst 
kan worden geteeld en soms zelfs driemaal. De opbrengst per oppervlakte-eenheid is 
daarmee zeer gebaat. 

Goedkope teeltwijzen 
Het gewas moet, vooral in de Westerse landen, gemechaniseerd geteeld kunnen wor
den. Zo is de sorghum-teelt sterk uitgebreid na de introductie van nieuwe, korte rassen, 
die mechanisch geoogst kunnen worden. Bij bieten is door het introduceren van onge-
kluwde vruchten (zogenaamd eenkiemig zaad) en de verbetering van de wortelvorm een 
geheel gemechaniseerde teelt in de plaats gekomen van het zweet en ruggen kostende 
handwerk. 

De realisatie van al deze uitgangspunten vormen alles bij elkaar een veelomvattende 
opgave, die bijna onmogelijk zwaar wordt omdat niet één afzonderlijke eigenschap 
moet worden overgebracht, maar steeds een hele combinatie van eigenschappen, die 
soms met elkaar op gespannen voet staan. De taak wordt nog verder verzwaard omdat 
een aantal belangrijke eigenschappen (zoals opbrengst) op polygene factoren berusten 



78 

en in hun expressie sterk milieu-afhankelijk zijn. 
De veredeling is helaas geen kwestie van overzichtelijke kwalitatieve eigenschappen, 

die berusten op één of enkele factoren en een hoge erfelijkheidsgraad. De kennis van 
populatiegenetica, van kwantitatieve genetica, proefveldtechniek en -verwerking, be
rustend op wiskundige statistiek en variantie-analyse, zijn daarom belangrijke hulp
middelen voor de veredelaar. 

Globale werkwijze wan de plantenveredeling 

Ondanks alle verschillen in veredelingsmethoden die van gewas tot gewas bestaan, 
zijn algemene principes aan te geven voor het kweken van bestendige rassen. 

De eerste stap is het opzoeken of induceren van idiotypische variatie in het betrokken 
gewas (onder idiotype verstaan we de combinatie van genotype plus plasmatype). Wil 
men genen combineren, dan zal men daar eerst de beschikking over moeten hebben. 
Daarvoor is het aanhouden van een diversiteit van genen van belang. Genendiversiteit 
om uit te putten houden we ondermeer aan in de vorm van: 
- grote rassencollecties, collecties van mutanten (spontaan en geïnduceerd); 
- collecties van landrassen en primitief geteelde typen; 
- collecties uit genencentra van wilde en halfwilde planten binnen de soort van het be
trokken gewas of verwante soorten en geslachten daarvan. 
Het induceren van nieuwe idiotypische variatie gebeurt meestal met behulp van X-
stralen of mutagene chemicaliën. 

Het direct selecteren in een populatie van geïnduceerde mutanten heeft in de sierteelt, 
vooral bij de vegetatief vermeerderde gewassen, successen geboekt. Vele voorbeelden 
zijn te vinden bij de chrysanth. Bij de gewassen uit de groenteteelt en de akker- en wei
debouw zijn daarentegen geen geïnduceerde mutanten op de rassenlijsten van de Neder
landse kwekers te vinden. Ook bij de mutatieveredeling zijn de verwachtingen aanvan
kelijk te hoog gespannen geweest, net als bij de ontdekking van de mogelijkheden en 
de toepassing van colchicine. Thans wordt de geïnduceerde mutatie beschouwd als één 
van de vele hulpmiddelen in de plantenveredeling, die vooral toepasbaar is bij vegeta
tief vermeerderde gewassen in de sierteelt. 

Bij het opzoeken behoort ook verzamelen van genen in de genencentra en het opslaan 
in de genenbanken. Voor velen is dit verzamelen het spectaculairste deel van het genen-
bank-werk. Maar wat dan volgt is wel zo belangrijk en zo moeilijk. Het gaat daarbij 
achtereenvolgens om: 
- de instandhouding van de verzamelde populaties zonder dat de genotypische samen
stelling daarbij wordt gewijzigd; 
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- het systematische onderzoek naar de eigenschappen van de verzamelde populaties, 
zoals resistentie tegen biotische en abiotische factoren, daglengtegevoeligheid en 
kwaliteit; 
- het opbergen met langdurig behoud van kiemkracht (en de controle daarop) van alle 
zaadpartijtjes en het gemakkelijk kunnen afhandelen van aanvragen om zaad; 
- het catalogiseren van alle monsters met hun eigenschappen, en het verspreiden van 
deze gegevens. 

De vrees dat de volkomen in het wild groeiende verwanten van onze cultuurgewassen 
snel verloren zullen gaan, lijkt niet erg gefundeerd. Zo leven we in het overbevolkte Ne
derland in een deel van het genencentrum van bijvoorbeeld Engels raaigras (Loliumpe-
renne). Het is nog steeds niet verdwenen en het lijkt er niet op dat dat voorlopig zal 
gebeuren. Veel grotere gevaren bestaan er voor de primitief geteelde planten en de land-
rassen. Deze worden door de bevolkingsdruk en de noodzakelijke intensivering van de 
landbouw bedreigd. Aan het bewaren van deze groepen moet voorrang worden gegeven 
bij het werk tot behoud van de genetische diversiteit. In de sierteelt zoekt men in de 
diverse genencentra ook vaak naar bruikbare soorten, die mogelijk voor de cultuur als 
nieuw gewas kunnen worden geïntroduceerd. Een voorbeeld hiervan is de alstroemeria 
(de Incalelie) die een versnelde domesticatie heeft ondergaan. 

Is de gewenste idiotypische variatie verkregen, d.w.z. dat alle als bouwstenen te be
schouwen genen en plasmata aanwezig zijn, dan wordt het beste uitgangsmateriaal ge
selecteerd en vervolgens wordt getracht de nodige recombinaties te maken. Dit gebeurt 
in vrijwel alle gevallen langs generatieve weg: kruisen is nog steeds de recombinatieme-
thode, ook tussen soorten, ondanks de opkomst van nieuwe technieken, waarover 
straks meer. 

De uit kruising voortkomende populaties moeten weer worden geselecteerd: op het 
fenotype van de individuele planten, gevolgd door beoordeling van de nakomeling
schappen. Deze procedure herhaalt zich enkele generaties, zeker wanneer het kwantita
tieve eigenschappen zoals opbrengst betreft. Is langs deze weg een verengde, veelbelo
vende populatie ontstaan, dan moet hieruit nog een ras worden opgebouwd, dat te on
derscheiden is van het bestaande rassensortiment, dat voldoende homogeen of uniform 
is en dat bestendig is. Dan pas kan het, indien het een verbetering is, in de rassenlijst 
worden opgenomen en worden aanbevolen bij boer en tuinder. De opname op de ras
senlijst is voor landbouwgewassen wettelijk verplicht wil het nieuwe ras op de markt 
kunnen komen. 

Hiermee is het werk van de kweker nog niet afgelopen: het ras moet in stand worden 
gehouden en vermeerderd, zodat er voldoende zaaizaad- of plantgoed tegen redelijke 
condities voor boer en tuinder beschikbaar komt. Door velen wordt dit deel van het 
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werk als van bijkomende aard gezien. Dit mag men echter niet onderschatten. 
Het traject van kruisen tot de plaatsing op de rassenlijst neemt vaak 10-11 jaar in 

beslag. Voor de gewassen die onder glas worden geteeld en waarvan meer dan één gene
ratie per jaar kan worden verkregen, gaat dit wel sneller, maar het gaat met meer kosten 
gepaard. De instandhoudings- en vermeerderingscyclus van bijvoorbeeld een tarweras 
duurt ongeveer 6-7 jaar, d.w.z. dat het brood dat wij vandaag eten is geproduceerd uit 
de oogst 1981, waarvan de opzet voor het zaaizaad al is gemaakt in 1975. De kruising 
waaruit het betrokken ras is voortgekomen zal dan al vele jaren eerder hebben plaatsge
had. Bij aardappelen is deze termijn nog langer. Reeds in 1972 is iemand begonnen met 
de eerste voorbereidingen te treffen opdat de boeren pootgoed van hoge kwaliteit ter 
beschikking zouden kunnen hebben voor de teelt van de aardappel die ons in 1982 moet 
voeden. Als het een nieuw ras betrof, dan is de kruising daartoe rond 1965 of eerder 
uitgevoerd. 

Het is derhalve een lange weg van kruising tot zaaizaad of plantgoed en een grote 
investering. Het kweken van bijvoorbeeld een nieuw tarweras kost omstreekt 1 Vi à 2 
miljoen gulden. De kweker moet dit via de exploitatie van het kwekersrecht en de ver
koop van hoogwaardig gekeurd zaaizaad terug verdienen. 

Aan alle, in deze paragraaf beschreven zaken wordt in Nederland, zowel door over
heidsinstellingen als particuliere veredelingsbedrijven, eendrachtig en voortdurend 
gewerkt. 

Verband tussen voortplantingswijze en algemene veredelingsmethode 

De voorplantingswijze van een gewas is bepalend voor de veredelingsprocedures die 
kunnen worden toegepast. Vandaar dat de veredelaar de gewassen indeelt naar het type 
van voortplanting. Hier volgt een overzicht. 

1. De vegetatief vermeerderde gewassen (aardappel, aardbei, suikerriet, cassave 
vruchtbomen, vele siergewassen als chrysanth, anjer, roos). 

2. De zaadvormende apomicten of agamospermen (veldbeemgras, een aantal tropi
sche grassen). Bij deze groep is de sexuele cyclus uitgeschakeld doordat zich 
- een embryo ontwikkelt, direct uit een somatische cel, of 
- een embryozak is ontstaan uit een diploïde cel van het weefsel rond de oorspronke
lijke embryozakmoedercel (De 'onregelmatige' embryozak is dan diploid en uit een van 
zijn cellen ontwikkelt zich een embryo zonder dat versmelting met een mannelijke ga-
meet heeft plaatsgehad) of 
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- de eigenlijke embryozakmoedercel ontwikkelt zich tot een diploïde embryozak 
waarin de eicel, zonder versmelting met een mannelijke gameet, een embryo vormt. Ve
le apomicten vormen wel kiemkrachtig stuifmeel. 

3. De zelfbevruchters (tarwe, gerst, rijst, tomaat, sla, erwt). 

4. De kruisbevruchters (maïs, rogge, biet, oliepalm, wortelen, kool). De kruisbevruch-
tende gewassen kunnen nog worden onderverdeeld in: 
- vóór de bloei op waarde te beoordelen planten (biet, kool, wortelen), waarbij onge
wenste planten verwijderd zijn voor de bloei optreedt, en 
- nà de bloei pas volledig op waarde te beoordelen (maïs, rogge). In dat geval kunnen 
de ongewenste planten niet voor de bloei worden verwijderd en bestuiven zij met hun 
minderwaardige stuifmeel ook de planten die later bij de oogst goede eigenschappen 
in hun vruchten, zaden of vezels blijken te hebben. Deze groep is daardoor voor de kwe
ker een bijzonder moeilijke. 

Een andere indeling over deze twee groepen heen is: eenmaal (maïs, rogge, kool) of 
meermalen vruchtdragend (oliepalm, cocosnoot, bomen). In het laatste geval is een be
paald idiotype gemakkelijk in stand te houden en kan ieder seizoen weer voor kruisings
doeleinden worden gebruikt. Men tracht met vegetatieve instandhouding van de plan
ten (al dan niet in vitro) de eerstgenoemde groep wel meermalen vruchtdragend te ma
ken. Maar bij vele gewassen is dat nog niet gelukt (maïs, rogge). 

5. Gedeeltelijk kruis- en gedeeltelijk zelfbevruchtende gewassen (veldboon (tuinboon), 
koolzaad). 

De veredelingsmethoden voor het verkrijgen van stabiele rassen 

We zullen nu nagaan welke veredelingsmethoden bij de vijf voortplantingswijzen 
mogelijk en uitvoerbaar zijn. 

Vegetatief vermeerderde gewassen 
De in de teelt vegetatief vermeerderde gewassen hebben in principe een eenvoudig 

veredelingsschema. Men kruist en zoekt in de Fi de gewenste typen uit. Vindt men zo'n 
type, dan wordt dit vegetatief vermeerderd tot een kloon, die dan een nieuw ras verte
genwoordigt. Het genotype, hoe heterozygoot het ook moge zijn, blijft hierdoor onver
anderd en homogeen in stand. Wanneer één van de ouders sterk afwijkt van het gang
bare cultuurgewas, dan zijn één of meer terugkruisingen van de Fi, respectievelijk van 
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de volgende terugkruisingsgeneratie met het (een) ras van het cultuurgewas nodig. Het 
beste type uit de terugkruisingspopulatie kan dan weer tot een kloon worden vermeer
derd en als ras in de handel worden gebracht. 

Zo eenvoudig als het principe lijkt, is de werkelijkheid echter niet. Vele moeilijkhe
den liggen op 's kwekers pad: 
- Een aantal van onze belangrijke vegetatief vermeerderde gewassen is autopolyploïd 
(aardappel, aardbei, suikerriet) met alle genetische gevolgen van dien. 
- Door de autopolyploïdie is de generatieve fase vaak gestoord. De natuurlijke selectie 
op fertiliteit kan bij dit soort gewassen niet erg effectief werken, omdat de instandhou
ding van de soort vegetatief verzekerd is. Vele van onze aardappe.lrassen bloeien maar 
matig en vele produceren geen levensvatbaar stuifmeel. 
- De vermeerdering gaat bij een deel van deze groep gewassen langzaam, zodat de 
kweker lang moet wachten voor hij op grote schaal de waarde van het uitgezochte kan 
toetsen en vervolgens in de handel brengen. 
- Een besmetting met virus van jonge klonen is fataal omdat het virus als regel door 
de vegetatieve vermeerdering meegaat naar de nakomelingen. 

Doordat de nieuwe rassen in spé aan velerlei eisen moeten voldoen, zoals resistenties 
tegen ziekten, aan kwaliteitseisen en aan eisen die de teelt stelt, duurt het bijvoorbeeld 
bij de aardappel van het moment van de kruising af tot de opname in de rassenlijst on
geveer 11 jaar. 

Apomicten 
De apomicten zouden we, omdat zij ondanks de vermeerdering via zaad toch een on

geslachtelijke voortplanting hebben, in principe bij de vegetatief vermeerderde gewas
sen kunnen indelen, toch vormen zij een aparte groep. Hun neiging om zonder bevruch
ting embryo's te vormen is namelijk een wanhoop voor de kweker. Daardoor kan hij 
niet recombineren en moeten bijzondere fysiologische technieken worden toegepast om 
de generatieve processen (tijdelijk) weer op gang te brengen. Ook moeten de te recom
bineren genomen wel worden ingevoerd via brugkruisingen, waarbij de apomict als va-
derplant wordt gebruikt. 

Zelfbevruchters 
Bij zelfbevruchters groeit een kruisingspopulatie iedere verdere generatie meer naar 

een mengsel van homozygote genotypen. Ruwweg mogen we zeggen, dat in de Fs dit 
mengsel van homozygoten reeds is ontstaan. De kweker zou derhalve zijn populatie ie
der seizoen kunnen vermeerderen en in de Fs het beste (homozygote) type uitzoeken 
en dit als een zuivere lijn vermeerderen tot een nieuw ras. 
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Deze methode, hoe goedkoop ook, wordt maar weinig meer toegepast omdat er aan
zienlijke nadelen aan zijn verbonden: 
- In het mengsel kan een verdringing optreden, waarvan waardevolle genotypen het 
slachtoffer worden. 
- De kweker moet 8 seizoenen wachten alvorens hij kan gaan selecteren. En dan is 
het onmogelijk aan de hand van de fenotypen van duizenden individuele planten het 
beste genotype eruit te halen. Zou hem dit al lukken, dan heeft hij één plant die dan 
in de daarop volgende seizoenen nog vermeerderd moet worden alvorens er met het ge
notype opbrengstproeven genomen kunnen worden. 
- De kweker heeft voordien nog geen enkele indruk kunnen opdoen van de interactie 
tussen het genotype en het milieu en zeker niet met de interacties tussen genotype, mi
lieu, jaar en plaats. 

Een deel van genoemde nadelen zou vermeden kunnen worden door massaselectie 
toe te passen: de niet-geschikte planten worden iedere generatie verwijderd en het zaad 
van de goed lijkende planten gaat, in massa geoogst, door naar de volgende generatie. 

Het nadeel van deze methode is, dat alleen op het individuele fenotype wordt geselec
teerd (en dat is sterk afhankelijk van micro-milieu en concurrentie), terwijl de nakome
lingschap die inlichtingen kan geven over het genotype in de massa verloren gaat. De 
vooruitgang met de verwijdering van ongewenste recessieven gaat daardoor ook vrij 
langzaam. Ook hier kan men weinig te weten komen over de interactie tussen genotype, 
milieu, jaar en plaats, en die is vaak erg groot. 

De meest toegepaste selectiemethode bij zelfbevruchters is de lijnselectie, meestal in 
de F3 te beginnen. In die generatie kiest men op het fenotype aantrekkelijke planten 
uit en oogst die apart. Het zaad wordt in het volgende seizoen ook apart uitgezaaid (de 
nog onzuivere lijn). Uit de beste lijnen kan men de beste planten kiezen en die apart 
oogsten en weer apart uitzaaien. Vaak vermeerdert men dan één of twee seizoenen iede
re goedbevonden lijn als totaal, om voldoende zaad voor opbrengstproeven te verkrij
gen. Later gaat men dan weer opnieuw met plantenselecties beginnen om zo een zuivere 
lijn te krijgen, die eventueel tot zaaizaad voor een nieuw ras kan dienen. Figuur 1 geeft 
het schema van de lijnselectie. 

De lijnselectie is bewerkelijk en kostbaar, maar is wel effectief. De ongewenste reces-
sieve allelen worden snel teruggedrongen, de interactie tussen genotype en jaar kan van 
de F5-generatie af goed worden gevolgd, zodat de kweker in de Fs wel weet of zijn ras 
in spé voldoende kansen bezit om ieder jaar voldoende oogstzekerheid te bieden. 

Bij zelfbevruchters wordt de methode van de herhaalde terugkruising vaak toegepast 
wanneer een ras met vele goede eigenschappen verrijkt moet worden met één of enkele 
allelen (bijvoorbeeld voor resistentie) uit een andere niet-waardevol genotype. Het goe-
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DIM II 
TT I TT 

1ste kruisingsgeneratie (uniform) spontane zelfbe-
vruchting 

2de kruisingsgeneratie = 1 ste splitsende generatie 

Planten individueel geteeld en beoordeeld. Van de 
beste planten wordt zaad geoogst. 

De lijnen worden eerst als geheel beoordeeld. Daar
na worden van de beste lijnen de beste planten ge
kozen. 

De lijnen worden als geheel uitgekozen en geoogst. 

De veldjes kunnen al enigermate onder normale 
teeltomstandigheden worden beoordeeld. 

Fig. 1. Schema van de lijnselectie bij zelfbevruchters. 

de ras wordt daarbij als 'recurrent parent' (terugkruisouder) gebruikt en in de diverse 
terugkruisingsgeneraties wordt op het gewenste allel geselecteerd. Na ongeveer 6 terug
kruisingen komt het uitgangsras met het nieuwe allel eruit rollen. Koppelingen van fac
toren op hetzelfde chromosoom kunnen echter roet in het eten gooien. De praktische 
kweker zal meestal na 4 terugkruisingen ophouden en dan overgaan op lijnselectie, 
daarbij ook nog selecterend op mogelijke bijkomende gunstige eigenschappen. 
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Kruisbevruchters 
Bij kruisbevruchters kan vanwege de meestal heterozygote kruisingsouders reeds in 

de Fi met de selectie worden begonnen. Groei naar homozygotie in de opeenvolgende 
populaties vindt niet plaats, terwijl wel concurrentie optreedt en gevaar van verbaste
ring met stuifmeel van buiten de populatie bestaat. Bij te kleine omvang van de popula
tie bestaat bovendien de kans op 'genetic drift', genetische verenging. Om al deze rede
nen is het nodig om bij deze groep van gewassen van generatie tot generatie in te grij
pen, te beginnen in de Fi. 

De eenvoudigste en mildste selectiemethode is ook hier weer de massaselectie, die, 
mits met enig overleg toegepast, niet gauw tot verenging zal leiden. Maar snel en effi
ciënt is deze bij kruisbevruchters beslist niet. Ongewenste recessieve allelen worden 
maar langzaam verdrongen. De halveringstijden van de beginfrequentie (go) van de on
gewenste recessieve allelen kunnen, bij massaselectie vóór de bloei, worden weergege
ven als het aantal generaties nodig voor halvering (/): t = \/go. Hieruit valt af te leiden, 
dat voor een terugdringing van de frequentie go = Vi naar gt = !4 twee generaties 
massaselectie nodig zijn, maar voor een terugdringing van go = V* naar gt = 1/8 vier 
generaties. Massaselecties heeft dus alleen zin, wanneer de frequentie van de onge
wenste recessieve allelen hoog ligt. Bij lage frequenties is massaselectie inefficiënt. 

De selectie bij half-sibfamilies wordt bij het kweken van klassieke rassen in de groep 
van kruisbevruchters het meest toegepast: in de populatie selecteert men de goede feno
typen, oogst die apart en beoordeelt in het volgende seizoen de nakomelingschap die 
afkomstig is van één moederplant en meer dan één vaderplanten. Men selecteert dus 
niet zozeer planten dan wel nakomelingschappen. Hiermede krijgt men niet alleen zicht 
op de genetische eigenschappen die de moeder had, maar ook op haar algemene combi-
natiegeschiktheid met de eigen populatie. Dit laatste is van groot belang bij kwantitatie
ve eigenschappen. Zo mogelijk grijpt men terug op de vegetatief in stand gebleven moe-
derplanten met een goede nakomelingschap. Als dit niet mogelijk is, gaat men nood
gedwongen verder met de beste planten uit de goede half-sibfamilies. 

Wanneer pas nà de bloei geselecteerd kan worden, hebben ook de zich bij de oogst 
manifesterende ongewenste fenotypen reeds aan de bestuiving en bevruchting van de 
aan te houden planten meegedaan. In dit geval is de massaselectie zeer inefficiënt en 
dan verliest ook de half-sibfamilieselectie een aanzienlijk deel van haar aantrekkelijk
heid. Zij moet dan worden verfijnd met één of meer aanvullende werkwijzen om te 
voorkomen dat de goede fenotypen op het tijdstip van herkenning als zodanig (bijvoor
beeld omdat zij goede zaden leveren) al niet bestoven zijn door, ook pas bij de oogst 
ontdekte, minderwaardige buurplanten. 

Als vegetatieve instandhouding na de bloei en oogst mogelijk is, kan men in het twee-



Kolven van ingeteelde maïslijnen (onder) en de hybride met grote groeikracht (boven). 



87 

de seizoen de goedbevonden planten bij elkaar laten afbloeien. Is de vegetatieve in
standhouding niet mogelijk (maïs, rogge), dan moeten andere kunstgrepen worden 
toegepast. 

Een zeer ingrijpende afscherming tegen de bestuiving door planten die bij de oogst 
tegenvallen is de geforceerde zelfbevruchting, die bijvoorbeeld bij maïs goed mogelijk 
is. Daarna moet dan wel een cyclus van kruisbevruchting tussen de nakomelingen van 
de geselecteerde planten plaatshebben om de opgelopen inteelt weer ongedaan te 
maken. 

Wanneer geforceerde zelfbevruchting niet mogelijk is of teveel inteelt oplevert (rog
ge), kan ook een soortgelijk principe worden gevolgd met de reservezaadmethode. 
Daarbij wordt in het eerste seizoen het zaad van de fenotypische goede planten apart 
geoogst en het tweede seizoen voor de helft gezaaid en voor de helft bewaard. De dan 
ontstane half-sibfamilies worden beoordeeld en voor het derde seizoen grijpt men terug 
op de bewaarde helft van het zaad van de moederplanten die een goede half-sibfamilie 
hadden geleverd. In dat derde seizoen staan er derhalve alleen goede planten op het veld 
die elkaar bestuiven en bevruchten. 

Een andere, dure methode is de gesepareerde teelt van half- of full-sibfamilies. De 
families die dan bij de oogst goed blijken te zijn, kunnen dan ook niet door de slechte 
bestoven zijn. Met dit soort bewerkelijke methoden wordt getracht om de doeltreffend
heid van de selectie - in het geval pas na de bloei volledige waardering kan plaatsheb
ben — weer op te vijzelen. Bij kruisbevruchters moet dit alles op voldoend grote schaal 
gebeuren om genetic drift te ontgaan en daarmee een depressie van de prestatie als po
pulatie te voorkomen. 

Wanneer een duidelijke overdominantie aanwezig is, kan een sterke selectie tegen on
gewenste allelen eveneens tot een verlaging van de prestaties van de populatie leiden. 
De kweker zal, wanneer hij dit bemerkt, trachten naar veredelingsmethoden over te 
gaan waarin de overdominantie zo goed mogelijk wordt benut. Het beste gebruik van 
overdominantie heeft plaats bij het kweken van hybriderassen. 

Andere veredelingstechnieken 

Hybriderassen 
Bij hybriderassen wil men gebruik maken van: 

- de verhoogde groeikracht (heterosis- of bastaardgroeikracht, overdominantie); 
- de gemakkelijke inbreng van het effect van dominante genen, (bijvoorbeeld domi
nante resistentiegenen); 
- de natuurlijke bescherming tegen nateelt; 



- een grote uniformiteit, die bij kruisbevruchters zoals spruitkool moeilijk langs ande
re weg is te bereiken. 

Het maken van heterosiszaad gebeurt soms met de hand, zoals bij tomaat en een aan
tal zaaibloemen. Dit is een kostbare procedure, die economisch alleen verantwoord is 
wanneer achtereenvolgens: 
1. de bloemen van het betrokken gewas gemakkelijk zijn te emasculeren en te kruisen; 
2. per kruising veel zaden worden gevormd; 
3. het zaad voor de teler een relatief gering deel van de produktiekosten per ha 
uitmaakt. 
Zo kost 1 kg handgemaakt hybridezaad van tomaat minimaal ƒ 12 000. Toch zijn alle 
tomaten die hier worden geteeld hybriderassen. 

Bij de meeste gewassen is de handkruising fysiek en economisch niet haalbaar. Bij 
de landbouwgewassen en de groententeelt in de volle grond, waar de bruto-opbrengst 
in geld per ha veel lager ligt, is dit vrijwel steeds het geval. Om toch van de voordelen 
van de hybriden te kunnen profiteren is, vooral na de successen met maïshybriden, 
naarstig naar andere wegen gezocht, en niet zonder resultaat. 

Aan de voorwaarden 1 en 2 voldoet ook maïs door de bijzondere bouw van de een-
huizigheid bij dit gewas. Bij de moederlijn zijn de mannelijke bloemen in de top gemak
kelijk met één slag van een mes te verwijderen. Als windbestuiver verzorgt het gewas 
dan zelf de kruisbestuiving. 

De mannelijke steriliteit op cytoplasmatische grondslag is één van de oplossingen 
voor het economisch verantwoord produceren van hybriderassen bij andere gewassen. 
Een cytoplasmatisch steriele plant kan door kruising met een isogene, maar cyto-
plasmatisch fertiele partner, identiek gereproduceerd worden: het genotype van de bei
de partners is gelijk en het cytoplasma van de moeder gaat (ongewijzigd) op de nakome
lingschap over. Zo kan jaarlijks een mannelijk steriele moederstam worden gekweekt. 
Wordt daar een stuifmeelleverende vaderstam bij gezaaid, en is er spontaan stuifmeel-
transport door de wind of door insekten, dan kan het hybridezaad goedkoop op de 
moederstam worden verkregen. Met behulp van cytoplasmatische mannelijke steriliteit 
worden alle in Nederland in omloop zijnde suikerbieten gekweekt. Het gehele rassen-
sortiment van dit gewas bestaat namelijk uit hybriden. En het aantal gewassen waar 
hybriderassen van worden geïntroduceerd neemt nog steeds toe. 

Wanneer het gewas om de zaden wordt geteeld, zoals bijvoorbeeld Sorghum, dan 
moet de vaderstam genen bevatten die de steriliserende invloeden van het cytoplasma 
van de moeder bij de hybride weer ongedaan maken, zogenaamde fertiliteitsherstellen-
de genen. Eenvoudig weergegeven komt het neer op het volgende kruisingsschema: 
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Bij gewassen waar het de boer om vegetatieve delen is begonnen, is dit fertiliteitsherstel 
via de vaderstam niet nodig. 

Onderzoek van de laatste jaren heeft bij enige gewassen aannemelijk gemaakt, dat 
de basis van de cytoplasmatische mannelijke steriliteit in de mitochondriën ligt. Deze 
organellen krijgen daardoor nog meer aandacht dan zij uit anderen hoofde reeds ont
vingen. Organeltransplantatie is een gedachte die op haar realiseerbaarheid wordt 
getoetst. 

Ook al onze komkommerrassen zijn hybriden. Deze worden langs een ander procédé 
gemaakt. Op genetische grondslag lukt het in dit éénhuizige gewas totaal vrouwelijke 
planten te verkrijgen. Voor de hybridezaadproduktie wordt een eveneens geheel vrou
welijke lijn, die als mannelijke partner moet dienen, behandeld met gibberelline of een 
zilverzout, waardoor enige mannelijke bloemen ontstaan. Deze leveren het stuifmeel 
voor de bestuiving en bevruchting van de moederlijn, en die levert het hybridezaad. Dit 
hybridezaad is genetisch onveranderd vrouwelijk en alle planten die de tuinder teelt zijn 
derhalve geheel vrouwelijk. Stuifmeel komt in zijn teelt niet voor. Dat is een voordeel 
want de nederlandse komkommer moet parthenocarp uitgroeien en mag géén zaad 
bevatten. 

Er wordt naarstig gezocht naar stoffen die een tegenovergestelde werking hebben als 
de zojuist genoemde, namelijk planten van een moederstam voor hybridezaadproduk
tie geheel mannelijk steriel maken (chemische emasculatie). Vorderingen worden op dit 
gebied gemaakt, maar de volledig, onder alle omstandigheden werkende stof is er op 
dit moment nog niet. 

Weer een ander systeem, waarbij hybridezaad zonder kruising door een mensenhand 
wordt gemaakt, is de zelf-incompatibiliteit, waarbij het eigen stuifmeel door de stamper 
niet wordt geaccepteerd, of althans zwaar wordt afgeremd. Deze zelf-incompatibiliteit 
werkt meestal alleen wanneer de bloem spontaan geopend is. Opent men daarentegen 
de knop 2 dagen voor de natuurlijke opening, dan is zelfbevruchting mogelijk. Zodoen
de kan men langs deze weg (en ook langs nog andere wegen) een inteeltlijn kweken. 
Gesteld dat de ene inteeltlijn het incompatibiliteitsallel Si homozygoot draagt en een 
andere het allel S2 homozygoot, dan zal er binnen de lijnen geen bevruchting optreden, 



90 

maar tussen de lijnen wel. En hiermee wordt dan hybridezaad geproduceerd. Deze me
thode wordt bij Brassica toegepast. Zo zijn alle spruitkoolrassen thans hybriden en ook 
bij de andere koolsoorten neemt het aantal snel toe. 

Tot hiertoe zijn de procétlés voor de produktie van hybridezaad beschreven. Hoewel 
de toepassing ervan op zichzelf al veel kweekwerk vraagt, is het toch slechts een onder
deel van het totaal. Essentieel is vanzelfsprekend, dat het hybrideras ook superieure 
prestaties levert. Daartoe moeten de ouders goed met elkaar combineren en elkaar goed 
aanvullen. Niet elk paar inteeltlijnen levert goede hybriden. Het is veeleer uitzondering 
dan regel dat dit gebeurt. Het kweken van geschikte ouders en het onderzoek naar hun 
combinatie-geschiktheid is een zeer omvangrijk en tijdrovend werk. En is er een goede 
combinatie gevonden, dan moeten er nog cytoplasmatische mannelijke steriliteit, in
standhoudende eigenschappen en eventueel hersteller-genen in gebracht worden, om 
op economisch verantwoorde wijze op grote schaal hybridezaad te produceren. 

Bij de aardappel hebben we in feite ook met hybriderassen te maken. Al onze rassen 
zijn Fi's, waarvan het beste individu is aangehouden en vervolgens vegetatief vermeer
derd tot een kloonras. Op deze manier blijft het heterosis-effect bewaard, omdat tij
dens de vegetatieve vermeerdering het geno- en plasmatype ongewijzigd blijft. 

Er zijn ook gewassen, zoals de belangrijke grassoort Poapratensis (veldbeemdgras), 
die hun heterozygotie ook via het zaad ongewijzigd overdragen op de nakomelingen 
(apomixie). Daarom wordt wel gedroomd van de introductie van apomixie bij andere 
gewassen en dan zodanig, dat zij naar behoeven kan worden uitgeschakeld wanneer er 
recombinaties moeten plaatshebben en weer ingeschakeld wanneer een goedbevonden 
genotype vermeerderd moet worden. 

Bij een synthetisch ras tracht men enerzijds te profiteren (zij het niet uitputtend) van 
heterosis-effecten en anderzijds kosten en moeite te besparen, die inherent zijn aan het 
maken van hybriderassen. Een synthetisch ras ontstaat door onderlinge kruising van 
een aantal (meestal 5 à 6) genotypen die goed met elkaar combineren in de prestatie 
van de nakomelingschappen. Deze nakomelingschappen kunnen zonder ernstige terug
val in produktie enige malen worden vermeerderd. Dit houdt in dat een groot aantal 
genotypen eerst moet worden onderzocht op die combinatiegeschiktheid, de goede 
combineerders vervolgens onderling moeten worden gekruist en tenslotte enige malen 
vermeerderd. Dat kan, op populatie- en kwantitatief genetische grondslagen, zonder 
dat de produktiviteit na de F2 nog van betekenis terugloopt. Voorwaarde is wel dat het 
aantal componenten (genotypen, lijnen of families) waaruit het synthetische ras is sa
mengesteld uit vijf of meer bestaat. Het hoeft geen betoog dat het selecteren van vijf 
of meer goede combinaties, die ook qua andere eigenschappen zodanig bij elkaar pas
sen dat zij een redelijk uniform produkt leveren, een omvangrijke karwei is. Vele van 
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onze grasrassen zijn momenteel systhetische rassen, evenals de huidige roggerassen. 

Vegetatieve vermeerdering en instandhouding 
De vegetatieve vermeerdering en instandhouding spelen in de veredeling een belang

rijke rol. Daarbij moeten we niet zozeer denken aan de gewassen die in de normale teelt 
vegetatief worden vermeerderd, zoals aardappelen, suikerriet en vruchtbomen, maar 
meer aan een bijzondere wijze van vegetatief vermeerderen en instandhouden als 
veredelingsmaatregel. 

Door zelfbevruchting kan men de genfrequentie gemakkelijk generatief in stand 
houden. Maar bij strikte kruisbevruchters is dit niet mogelijk. Daar kan vegetatieve in
standhouding uitkomst brengen, bijvoorbeeld in die gevallen waar eerst het genotype 
moet worden geanalyseerd op combinatiegeschiktheid alvorens het ingebouwd kan 
worden in een nieuwe combinatie of populatie. 

De vegetatieve vermeerdering in vitro wint aan belangstelling omdat zij in een aantal 
gevallen grote aantallen kan opleveren en bepaalde klonen tegen ziekten kan vrijwaren 
of zelfs van opgelopen ziekten kan bevrijden. Bij aardappelen, anjers en enkele andere 
gewassen wordt deze techniek toegepast. De vegetatieve vermeerdering in vitro lukt 
soms wel waar die langs andere wegen niet lukt. In zo'n geval kan zelfs bij bepaalde 
gewassen een ommekeer in de veredeling en teelt teweeg worden gebracht. 

Een fraai voorbeeld hiervan is de oliepalm: een nogal heterogeen éénhuizig gewas 
met circa 130 planten per ha, die zo'n twintig jaar mee moeten. Tot voor kort was de 
generatieve vermeerdering de enige voortplantingswijze. Toen na lang experimenteren 
de vegetatieve vermeerdering in vitro een relatief gemakkelijke voortplantingsmoge-
lijkheid werd, sloot de veredelaar in het veld zich hierbij aan en ging de beste palmen 
in zijn populatie uitzoeken en die als kloon verkopen. Nu kan de boer op de plantage 
gegarandeerd hoogwaardige klonen aanplanten in plaats van geselecteerde, maar toch 
altijd heterogene, populaties zaaien zoals tot dusver de enige mogelijkheid was. Verge
lijkbare ontwikkelingen zijn aan de gang in de bosbouw. 

De cultuur in vitro wordt ook vaak toegepast bij zogenaamde verwijderde kruisin
gen, namelijk tussen soorten en geslachten. Het endosperm ontwikkelt zich dan niet 
altijd even goed, waardoor het embryo aborteert. Vroegtijdige isolatie en overbrenging 
van het embryo op een steriele voedingsbodem biedt dan uitkomst om de genen toch 
te behouden. 

Technieken op cellulair en subcellulair niveau 
De celcultures, celfusies en celregeneraties krijgen grote aandacht in de veredelings-

wereld. De celfusies, die in de populaire pers veel aandacht krijgen, leveren in principe 
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de mogelijkheid om verwijderde soorten en geslachten die niet langs generatieve weg 
tot een kruisingsprodukt kunnen komen, somatisch te verenigen. Cocking en medewer
kers hebben van zo'n celfusie een modelvoorbeeld gegeven binnen het geslacht Petunia 
(Cocking, 1979). 

Maar we moeten niet te wild gaan dromen van allerlei totaal nieuwe gewassen die 
langs deze weg zouden kunnen ontstaan. Melchers et al. (1978) hebben een somatische 
hybride van aardappel en tomaat gemaakt, maar het produkt draagt aardappelen noch 
tomaten. Zelfs bij vele, langs klassieke, generatieve weg tot stand gekomen soort- en 
geslachtskruisingsprodukten is het vaak dubieus of er een bruikbaar gewas uit te halen 
is. En zeker gaat dat niet op korte termijn. Een voorbeeld vormt de Triticum (tarwe) 
x Secale (rogge) -» triticale. Een gemakkelijk te maken kruising, die pas na 100 jaar 
experimenteren wat vooruitgang boekt in de agrarische toepassing ervan. Veeleer ligt 
de toekomst op het gebied van het recombineren van enige waardevolle genen uit een 
vreemde soort of geslacht met een bestaand gewas, waarvan de hoofdkenmerken daar
bij ongewijzigd blijven. 

Een andere sector van de celfusie, van belang voor de veredeling, is de vorming van 
'cybriden': de kern van de ene cel wordt gecombineerd met het cytoplasma van een an
dere. Hierdoor kan wellicht de overbrenging van cytoplasmatische mannelijke sterili
teit vereenvoudigd worden. 

De vraag of in celsuspensies geselecteerd kan worden op resistentie tegen pathogenen 
moet, ondanks het verschijnen van enige optimistische artikelen (Shepherd, 1981), nog 
worden bewezen. Protoplasten gedragen zich namelijk ten opzichte van pathogenen 
vaak anders dan cellen, cellen anders dan weefsels, weefsels weer anders dan planten 
en binnen één plant is de resistentie in een jong stadium vaak verschillend van die in 
het volwassen stadium. De voordelen van een mutagene behandeling op celniveau zal 
afhangen van de mogelijkheid tot selectie in dat stadium op landbouwkundig interes
sante eigenschappen. 

De desintegratie van weefsels tot cellen en vervolgens de regeneratie tot planten blijkt 
enige nieuwe planttypen op te kunnen leveren (Shepherd, 1981). Over de bron van deze 
variatie bestaat nog geen duidelijkheid. Is het uitgangs weef sel genotypisch niet uni
form? Gebeurt er iets bij de regeneratie-weg, bijvoorbeeld in het callusstadium? Is het 
produkt het gevolg van een nieuw genotype? Is het regelmechanisme verstoord? In het 
laatste geval zouden er alleen perspectieven liggen voor de in de teelt vegetatief vermeer
derde gewassen, omdat een generatieve fase dit mechanisme in de oude toestand pleegt 
terug te brengen. De regeneratie van cel tot plant is nog maar bij een beperkt aantal 
plantesoorten mogelijk, maar de lijst groeit gestaag. We mogen erop vertrouwen, dat 
deze groei zich door zal zetten. 



Diploide watermeloen met zaden in het vruchtvlees (onder) en een steriele triploide hybride 
zonder de hinderlijke zaden (boven). 
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Manipuleren met het ploïde-niveau 
Na de ontdekking van de werking van colchicine op de kerndeling bij planten in 1937 

waren de verwachtingen hoog gespannen. Nu zouden naar believen hoog-opbrengende 
reuzenplanten gemaakt kunnen worden. Zoals met vele speculaties bij de introductie 
van nieuwe technieken, bleken zij te wild te zijn; laten we ons aan dit en enige andere 
historische voorbeelden ook vandaag de dag blijven spiegelen. 

Wat is er van de verdubbeling van natuurlijke diploïdeplanten in de landbouw te
rechtgekomen? Van de zelfbevruchtende groente- en akkerbouwgewassen staat geen 
enkele kunstmatige autopolyploïd op de rassenlijst. Bij de kruisbevruchtende gewassen 
die terwille van de vegetatieve delen worden geteeld, hebben enkele rassen het wel zover 
gebracht: enkele rassen van raaigrassen (Lolium spp.), stoppelknollen (Brassica cam-
pestris var. rapa L.), klavers (Trifolium spp.), het overgrote deel van de suikerbieten
rassen, een groot aantal voederbietrassen en een aantal bij de siergewassen. Bij de 
meeste gewassen zijn het autotetraploïden, bij suikerbieten triploïden, ontstaan uit een 
kruising van cytoplasmatisch mannelijk steriele diploïden, met mannelijke tetraploï-
den. Het triploïde niveau blijkt bij bieten qua opbrengst erg gunstig te zijn. 

Een andere toepassing van triploïdie is het zaadloos maken van bijvoorbeeld water
meloen (Citrullus vulgaris). De zaden zitten hier in het vruchtvlees en zijn daardoor hin
derlijker dan bij de gewone meloen (Cucumis melo L . ) . Tetraploïden gekruist met di
ploïden leveren triploïden die steriel zijn en dus geen zaden bevatten. 

De vermindering van het aantal genomen is in de plantenveredeling een vrij belang
rijk aandachtsgebied (genetische analyse, snel bereiken van maximale inteelt, kruis-
baarheid met lagere ploïdieniveaus, etc). Wegen om tot haploïdie te geraken zijn onder 
meer: 
- antheren- en pollencultuur ('androgenese in vitro'); 
- androgenese (na de bevruchting wordt het moederlijk genoom verdrongen); 
- gynogenese (de haploïde cel van de embryozak, meestal de eicel, groeit onbevrucht 
uit); 
- genoomeliminatie na soort- of geslachtskruising; 
- tweelingzaden, waarbij in een bepaald percentage van de gevallen één zaad is ge
vormd door een onbevruchte haploïde cel van de embryozak; 
- semigamie (de eicelkern en de generatieve mannelijke kern delen onafhankelijk van 
elkaar). 

Haploiden leveren aan het genetisch onderzoek en de plantenveredeling een welkom 
hulpmiddel om eenvoudiger structuren te maken en hieruit weer het oude ploïdieniveau 
terug te krijgen met een gewijzigde genotypische samenstelling. Daarbij kunnen we ook 
denken aan het verkrijgen van homozygote lijnen die weer gebruikt kunnen worden in 
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de selectie-procedures bij zelfbevruchters, of aan componenten voor hybriderassen bij 
kruisbevruchters. 

Bij onze autotetraploïde aardappel (Solanum tuberosum) is het gelukt om van een 
tetraploïd naar een diploid en vervolgens tot een haploid te komen met behulp van gy-
nogenese en een daarbij geselecteerde prikkelbestuiver (uit de diploïde Solanum phure-
ja). De haploiden kunnen vaak bijzondere diensten bewijzen bij de snelle inteelt van 
tweehuizige of strikt zelf-incompatibele gewassen en ook van mannelijk steriele rassen, 
zoals die frequent bij onze aardappel voorkomen. 

De veredeling maakt gretig gebruik van allerlei afwijkingen van normale delingspa
tronen van de celkern: delings-restitutie, aneuploïdie, e.d. Het zou in dit kader te ver 
voeren al deze onderwerpen te behandelen. Dit wil niet zeggen, dat het belang ervan 
gering zou zijn. 

Besluit 

De huidige ontwikkelingen in de plantenveredeling kunnen als volgt kort worden 
samengevat. 
- Er is een zwaartepuntverschuiving opgetreden van de relatief eenvoudige kwalitatie
ve veredelingssystemen naar gecompliceerde kwantitatieve op basis van polygene syste
men. Deze verschuiving doet zich ook voor bij de veredeling op resistentie tegen ziekten. 
- Er wordt grote aandacht gegeven aan de prestaties van het individu in concurentie-
situaties en bij stress. 
- Het aantal hybriderassen groeit. 
- Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen en toepassen van cellulaire en subcellu-
laire technieken. 
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Mogelijkheden voor 'morgen' 

R.A. Schilperoort 

De plantengenetica maakt momenteel een belangrijke ontwikkeling door. Deze ont
wikkeling betreft met name de toepassing van de verworvenheden van de moleculaire 
biologie, de dierlijke celbiologie en de bacteriële genetica in het experimenteel plant-
kundig onderzoek. Hierdoor heeft zich een nieuw wetenschapsgebied gevormd, dat we 
de somatische plantecelgenetica noemen. In plaats van gebruik te maken van intacte 
planten en hun geslachtscellen wordt onderzoek verricht met losse lichaamscellen, die 
ook wel somatische cellen worden genoemd. Deze cellen worden gebruikt in de vorm 
van de zogeheten protoplasten. Dit zijn cellen waarvan de celwand met enzymen is ver
wijderd en dus alleen nog maar omgeven zijn door een membraan. Om dat uit één plan-
teorgaan, bijvoorbeeld één blad, miljoenen losse cellen zijn te isoleren en in vaste en 
vloeibare voedingsbodems zijn te kweken, kunnen we met deze gelijksoortige cellen ex
perimenteren zoals we dat gewend zijn te doen met micro-organismen. Dit betekent dat 
zeldzaam optredende spontane en geïnduceerde mutanten kunnen worden geselecteerd 
op cellulair niveau in de weefselkweek. Het houdt ook in dat genetische manipulatie 
(genetic engineering) nu niet meer alleen met micro-organismen en dierlijke cellen mo
gelijk is, maar ook met planten. 

Door het ontbreken van een hinderlijke celwand kunnen protoplasten op verschillen
de manieren genetisch worden gemanipuleerd. Grofweg kunnen hierbij twee benade
ringswijzen worden onderscheiden: 
- Het asexueel mengen van min of meer complete genomen. Dit geschiedt door fusie 
van protoplasten met een techniek die somatische celhybridisatie wordt genoemd en 
door protoplasten geïsoleerde celdeeltjes met een genetische inhoud te laten opnemen. 
Dit kunnen chromosomen, kernen, chloroplasten en mitochondriën zijn. 
- Inbouw van gedefinieerde genen. Dit vindt plaats met behulp van recombinant-
DNA, bestaande uit een plantevector en geïsoleerde genen, dat in protoplasten wordt 
ingebracht. 

Het belangrijkste van genetische manipulatie is het gegeven, dat het hiermee moge
lijk is gebleken genen over te dragen tussen heel verschillende organismen en zelfs tus
sen eukaryoten en prokaryoten. Hierdoor zou het ook bij planten in principe mogelijk 
moeten zijn belemmeringen bij het overdragen van genen die inherent zijn aan conven
tionele methoden te doorbreken. De genoemde technieken zijn echter, zeker voor wat 
betreft planten, nog in een zeer vroeg experimenteel stadium. Veel moeilijke problemen 
zullen nog moeten worden opgelost alvorens genetische manipulatie algemeen kan wor
den toegepast als één van de hulptechnieken in de plantenveredeling en voor de produk-
tie van hoogwaaridge verbindingen door middel van gekweekte plantecellen in de plan-
ten-biotechnologie. 

Als we denken aan de mogelijkheden voor 'morgen', dan zullen die in eerste instantie 
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voornamelijk moeten worden gezocht in de ingrijpende invloed die deze nieuwe techno
logie zal hebben op het wetenschappelijk plantkundig onderzoek. Genetische manipu
latie stelt ons voor het eerst in staat op moleculair niveau zeer nauwkeurig de regulatie 
van gen-expressie te bestuderen in gekweekte cellen naast volledige planten. Hierdoor 
is reeds een grote versnelling ontstaan in het onderzoek dat leidt tot het verdiepen van 
onze fundamentele kennis van de moleculaire biologie, biochemie en fysiologie van 
planten. Alhoewel planten van zo'n wezenlijk belang zijn voor ons milieu en onze voe
ding, is onderzoek en daarmee onze kennis op genoemde gebieden bij planten tot dus
ver sterk achtergebleven bij vergelijkbaar onderzoek aan micro-organismen en dierlijke 
systemen. Er kan nauwelijks worden verwacht dat genetische manipulatie op gerichte 
wijze uitgebreid kan worden toegepast voor praktische doeleinden als we op moleculair 
niveau nog zo weinig weten over functie en identiteit van plantengenen, die van belang 
zijn voor de landbouw en voor de biosynthese van hoogwaardige produkten. Boven
dien gaan de toepassingsmogelijkheden door gebrek aan kennis ons voorstellingsver
mogen op dit moment beslist te buiten. Gelet op de resultaten die reeds zijn verkregen 
met micro-organismen en dierlijke systemen wordt van de genetische manipulatie bij 
planten over 15 tot 20 jaar een aanzienlijke invloed op diverse toepassingsgebieden ver
wacht. We kunnen wat betreft de toepassing van deze nieuwe technologie in opbouw 
dan ook maar beter spreken over 'overmorgen'. 

In dit verhaal zal na paragrafen over protoplasten, weefselkweek en regeneratie na
der worden ingegaan op beide benaderingswijzen voor genetische manipulatie bij 
planten. 

Protoplasten en hun regeneratie tot planten 

Weefselkweek en regeneratie 
Protoplasten kunnen uit alle planteorganen worden verkregen, maar in het algemeen 

wordt het meest gebruik gemaakt van jonge blaadjes. Ten einde verontreiniging met 
micro-organismen zo veel mogelijk te vermijden, worden bij voorkeur scheuten ge
bruikt die in de weefselkweek worden aangehouden. De enzymen die voor de isolatie 
van protoplasten worden gebruikt, zijn zodanig gekozen, dat ze in een daarvoor speci
aal samengestelde vloeistof waarin kleine stukjes blad worden gebracht, de bladcellen 
van elkaar los maken en vervolgens de cellulose celwand afbreken. 

Voor de meeste plantesoorten is het geen probleem meer protoplasten te isoleren. 
Om ze echter verder te kunnen gebruiken, moeten de protoplasten in staat zijn in een 
daarvoor bestemd kweekmedium weer een nieuwe celwand te vormen en daarna te de
len. Er ontstaan dan kleine celklompjes, die alle afkomstig zijn van één cel en die kun-
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nen uitgroeien tot grote brokken ongeorganiseerd weefsel. Dit soort weefsel in weefsel
kweek wordt callusweefsel of kortweg callus genoemd. 

Bovendien is het vaak wenselijk dat de uit de protoplasten verkregen cellen hun 'toti-
potentie' niet hebben verloren. Totipotentie wil zeggen dat iedere plantecel, van welk 
orgaan ook afkomstig, in principe in staat is uit te groeien (te regenereren) tot een nor
male, fertiele plant die dezelfde genetische informatie bezit als de oorspronkelijke 
plant. Plantecellen behouden dus de totipotentie van de eicel en onderscheiden zich 
hierin met name van de somatische cellen afkomstig uit hogere dieren. Via protoplasten 
en de daaruit verkregen callus kunnen talloze planteklonen worden verkregen. We noe
men ze klonen, omdat de cellen waaruit ze zijn voortgekomen afkomstig zijn uit één 
plant en dus alle in principe dezelfde genetische informatie bevatten. Dit is een zeer be
langrijk gegeven waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt bij het zoeken naar nieuwe 
methoden om op gerichte wijze de erfelijke eigenschappen van planten te veranderen. 

Tot dusver is het echter zeker niet zo dat voor alle bekende plantesoorten uit proto
plasten weer planten zijn te regenereren. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de plan
ten waarvoor via protoplasten weer planten zijn verkregen. De beste resultaten worden 
vooral voor dicotielen (tweezaadlobbigen) verkregen. De vlinderbloemigen, waartoe 
o.a. erwten, boonsoorten en klavers behoren, vormen in dit opzicht nog steeds een pro
bleem evenals de meeste monocotielen (éénzaadlobbigen) waaronder de graansoorten 
behoren die voor ruim 80% van het voedselpakket van mens en dier zorgdragen. Uitge
zonderd bepaalde planten zoals tabak en petunia, die veel als studiemodel worden ge
bruikt, moet jammer genoeg geconstateerd worden dat er vaak geen eenduidige richtlij
nen bestaan voor het reproduceerbaar regenereren van planten uit protoplasten. Veel 
blijkt met onduidelijke oorzaken af te hangen van de fysiologische condities waarin de 
planten verkeren. Daarnaast blijken genetische factoren een rol te spelen in de variabili
teit van het regeneratievermogen, niet alleen tussen verschillende plantesoorten, maar 
ook binnen één soort (Kao et al., 1979). Er zijn echter geen redenen om aan te nemen 
dat genetische factoren in overwegende mate de regeneratie van protoplasten uit welke 
plantesoort dan ook op irreversibele wijze blokkeren. Ook zijn er nooit aanwijzingen 
gevonden dat er delen van de genetische informatie die voor regeneratie van belang zijn, 
bij de ontwikkeling van de plant uit een bevruchte eicel verloren gaan (deleteren). 

Wel moeten we ons goed realiseren dat het DNA in een cel veel dynamischer is dan 
tot voor kort werd aangenomen. De volgorde en plaats van genen in chromosomen 
hoeft niet per sé altijd dezelfde te blijven. Zo nu en dan kunnen in lichaamscellen kleine 
of grote delen van het DNA tussen Chromatiden van chromosomen worden uitgewis
seld (somatische recombinatie), zoals we dat kennen van de 'crossing-over' tijdens de 
méiose bij de vorming van geslachtscellen. Vermoedelijk zelfs frequenter komt het 
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Tabel 1. Planten waarvan regeneratie uit protoplasten mogelijk is gebleken. De lijst is in april 1981 opgesteld 
door B. de Groot en S. Roest (ITAL, Wageningen). * alleen scheuten, ** alleen embryo's. 

Monocotielen 

Dicotielen 

Familie 

Graminae 

Liliaceae 
Compositae 
Cruciferae 

Euphorbiaceae 
Papilionaceae 

Ranunculaceae 
Rutaceae 
Scrophulariaceae 

Solanaceae 

Umbelliferae 

Geslacht 

Bromus 
Panicum 
Pennisetum 
Asparagus 
Senecio 
Arabidopsis 
Brassica 
Manihot 
Medicago 
Trifolium 
Ranunculus 
Citrus 
Anthirrinum 
Nemesia 
Atropa 
Browallia 

Datura 

Hyoscyamus 
Lycopersicon 

Nicotiana 

Petunia 

Salpiglosis 

Solanum 

Daucus 

Soort 

Inermis 
Maximum 
Americanum 
Officinalis 
Vulgaris 
Thaliana 
Napus 
Esculenta* 
Sativa 
Repens 
Sceleratus 
Sinensis** 
Ma jus** 
Strumosa 
Belladonna 
Viscosa 
Innoxia 
Metel 
Meteloides 
Muticus 
Esculentum 
Acuminata 
Alata 
Debneyi 
Glauca 
Langsdorfii 
Longiflora 
Nesophila 
Otophora 
Paniculata 
Plumbaginifolia 
Repanda 
Rustica 
Stocktonii 
Suaveolens 
Sylvestris 
Tabacum 
Axillaris 
Hybrida 
Inflata 
Parodii 
Parviflora 
Violacea 
Sinuata 
Dulcamara 
Nigrum 
Phureja 
Tuberosum 
Carota 
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voor, dat vast omlijnde stukken DNA, die we vanwege hun gedrag transposons noe
men, van de ene plaats naar de ander plaats in het genoom springen. In dit geval zijn 
de genetische veranderingen vaak reversibel. Dank zij de recombinant-DNA-techniek 
(Bootsma, 1979) zijn zulke 'springende genen', zoals transposons ook wel worden ge
noemd, het eerst geïdentificeerd en gekarakteriseerd in de bacterie E. coli (Nevers & 
Staedler, 1977). Alhoewel er nog niet zoveel van bekend is blijken dergelijke transpo
sons ook werkzaam te zijn in eukaryoten en zijn ze beschreven voor o.a. gist, Drosophi-
la en zelfs maïs (Burr & Burr, 1982). Transposons kunnen een regulatorische werking 
hebben op het al dan niet tot expressie komen van andere genen, of zelf genen dragen 
die pas op een bepaalde plaats in de lange ketens van het DNA, die het chromatine vor
men, tot expressie komen. Het is gebleken dat de plaats van een gen in het chromatine 
van grote invloed kan zijn op zijn expressie (Feinstein et al., 1982). Zo kan ook somati
sche recombinatie leiden tot een veranderd patroon van genexpressie. 

Genetische veranderingen 
In geïsoleerde protoplasten kunnen dus onvermoede genetische veranderingen aan

wezig zijn die zijn opgetreden bij de ontwikkeling van de plant uit het zaad. Daarnaast 
kunnen ze tot stand komen tijdens het verblijf van de cellen in de weefselkweek. Reeds 
lang is bekend dat cellen in weefselkweek niet alleen op den duur hun regeneratievermo
gen verliezen, maar ook dat ze een opvallende genetische instabiliteit vortonen. Veran
deringen in ploïdiegraad, in de structuur van chromosomen (chromosoom-mutaties) en 
in individuele genen (punt- of genmutaties) zijn waargenomen. Als zulke veranderde 
cellen bij weefselkweek veel beter gaan groeien, zullen ze de oorspronkelijke cellen zelfs 
gaan overgroeien. 

Al deze genetische variabiliteit kan niet alleen van invloed zijn op de mate van regene
ratie van protoplasten, maar ook tot resultaat hebben dat sommige van de geregene
reerde planten andere eigenschappen hebben dan de oorspronkelijke plant. Heel anders 
dan doorgaans wordt verondersteld, kunnen klonen afkomstig uit weefselkweek dus 
onderling in eigenschappen verschillen. Dit werd op verrassende wijze voor het eerst 
duidelijk bij een systematisch onderzoek met aardappelprotoplasten (Shepard, 1982). 
Per kloneringsexperiment werden een aanzienlijk aantal planten verkregen die diverse 
veranderingen bleken te hebben ondergaan van in economisch opzicht belangrijke ei
genschappen. Verschillende planten waren veel meer ongevoelig voor de ziekteverwek
kers Alternaria solani en Phytophthora infestons. Ook werden veranderingen ge
constateerd in aardappelgrootte en in het tijdstip waarop de aardappel werd gevormd. 

Als dit soort klonale variatie meer algemeen voorkomt en bovendien de genetische 
veranderingen zo stabiel zijn dat ze langs sexuele weg overerfbaar zijn, dan zou klone-
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ring via protoplasten misschien een extra hulpmiddel kunnen betekenen bij de verede
ling van bepaalde gewassen. Voor de ontwikkeling van methoden ten behoeve van de 
plantenveredeling, waarbij het de bedoeling is via genetische manipulatie slechts enkele 
genen te veranderen in een anderszins onveranderd genoom, kan het beschreven feno
meen een ongewenste en daarom complicerende factor betekenen. Teneinde deze zo
veel mogelijk te vermijden is het noodzakelijk de weefselkweekfase in de procedure zo 
kort mogelijk te houden. Dat wil zeggen dat zo snel mogelijk planten uit de genetisch 
gemanipuleerde cellen moeten worden geregenereerd. Als dit niet spontaan gebeurt kan 
regeneratie soms worden gestimuleerd door veranderingen in het groeimedium aan te 
brengen. Dit is vaak een volledig empirische aangelegenheid en zoals al eerder werd op
gemerkt wordt lang niet altijd een positief resultaat geboekt. 

Plantehormonen 
Eén van de wezenlijke veranderingen in het medium, die met redelijk succes altijd 

wordt geprobeerd, betreft de concentratie van de gebruikte plantehormonen. Deze 
plantehormonen zijn natuurlijk voorkomende of kunstmatig gesynthetiseerde verbin
dingen die voor de vorming van callus uit plantecellen vrij algemeen aan het medium 
moeten worden toegevoegd. Hun betekenis voor de groei van cellen in de weefselkweek 
werd voor het eerst duidelijk in weefselkweek met stukjes merg uit stengels van een ta
baksplant. Aanvankelijk gebruikte men mengsels met een onbekende samenstelling, 
zoals kokosmelk. Na verloop van tijd werd duidelijk dat niet alle bestanddelen de groei 
stimuleren maar slechts een aantal componenten, de zogeheten plantehormonen, in 
zeer lage concentraties werkzaam zijn. De gezuiverde plantehormonen, die de verza
melnamen auxinen en cytokininen dragen, bleken de groei evenzeer te stimuleren als 
de natuurlijke groeimengsels. Het natuurlijk voorkomende auxine is indoolazijnzuur 
(IAA) terwijl één van een aantal verschillende in de natuur voorkomende cytokininen 
het fr-ans-ribosylzeatine is (figuur 1). Bij bepaalde concentraties auxine en cytokinine 
groeit tabaksweefsel, ook als het verkregen is uit protoplasten, continu door en vormt 
een callus waaruit zich geen scheuten of wortels ontwikkelen. Dit ongedifferentieerde 
weefsel kan aangezet worden tot scheut- en wortelvorming, dus tot regeneratie, door 
de concentratie van de hormonen in de voedingsbodem te veranderen. Er ontstaan wor
tels als er relatief meer auxine aanwezig is en scheuten bij meer cytokinine. Door een 
juiste keuze van hormoonconcentraties kunnen zo volledige planten uit enkele cellen 
worden geregenereerd. Voor een overzicht van de werking van plantehormonen wordt 
verwezen naar het boek 'Plantehormonen' (Bruinsma, 1979). 

Zeer globaal kan gezegd worden dat de fysiologische effecten van auxine zijn: de 
strekking van cellen, het stimuleren van wortelvorming en de remming van het zich ont-
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Fig. 1. Indolazijnzuur en //-ßMs-ribosylzeatine zijn respectievelijk een auxine en een cytokinine 
die in de natuur voorkomen. 

wikkelen van zijscheuten uit okselknoppen. Dit laatste wordt apicale dominantie ge
noemd en is voor een groot deel te verklaren door de produktie van auxinen in het top-
meristeem van de plant. Auxinen worden via een cel tot celcontact door een beneden-
waarts gericht transport verplaatst. 

Fysiologische effecten van cytokininen zijn: een synergistische werking met auxine, 
waardoor celdelingen die leiden tot ongedifferentieerd callusweefsel plaatsvinden, en 
een werking die de genoemde activiteit van auxine tegengaat. Dat wil zeggen een rem
ming van wortelvorming en de stimulering van de ontwikkeling van zijscheuten. Cyto
kininen worden o.a. in worteltopje geproduceerd en worden in opwaartse richting in 
de plant getransporteerd via het xyleem in het vatenstelsel. In planten zijn echter ook 
diverse andere hormonen aanwezig, waarop hier niet verder zal worden ingegaan, die 
interfereren met de activiteiten van auxinen en cytokinenen en het totaal beeld ver
oorzaken. 

Belangrijk is te constateren dat in de weefselkweek voor diverse plantesoorten het 
ontwikkelingspatroon van cellen valt te sturen met twee in chemisch opzicht relatief 
eenvoudige hormonen: auxine en cytokinine. Over hun moleculaire werkingsmecha
nisme is jammer genoeg nog maar weinig bekend. Toepassingen van genetische mani
pulatie ten behoeve van de plantenveredeling kunnen alleen dan worden verwacht als 
de complexe problematiek rond de regeneratie van plantecellen beter wordt begrepen 



a. Vers geïsoleerde protoplasten uit blaadjes van in weefselkweek aangehouden tabaksscheu
ten. 
b. Protoplasten uitgeplaat in een 'zachte' voedingsbodem verstevigd met agar. Elk losliggende 
callus is afkomstig uit één protoplast en is dus uit een kloon. 
c. Klonen kunnen worden aangezet tot de vorming van scheuten bij voldoende hoge concentra
tie aan cytokinine t.o.v. auxine in het medium. 
d. Individuele scheuten vormen wortels, hetgeen kan worden bevorderd door toevoeging van 
alleen auxine aan het medium. 

Somatische celhybridisatie waarbij met elkaar zijn gefuseerd bladprotoplasten van tabak (a) en 
protoplasten uit een met regenerende crown gall tumorcallus (c). In de heterokaryon (b) zijn nog 
vaag de cytoplasmatische strengen van de tumorcel zichtbaar en de chloroplasten, die hier een 
zwart gekleurd gebied vormen, die afkomstig zijn van de bladprotoplasten. In tegenstelling tot 
het oorspronkelijke tumorweefsel blijken sommige somatische hybriden te regenereren tot scheu
ten. De scheuten hebben dezelfde bijzondere kenmerken als scheuten die uit bepaalde welregene-
rende tumorweefsels worden verkregen. 

tv X - ' V 
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en opgelost. Het is daarom een eerste vereiste dat kennis wordt verkregen over de mole
culaire processen die in de cel regeneratie bepalen en die onder invloed staan van geneti
sche en fysiologische factoren. 

Haploïdie 
Genetische manipulatie bij planten zou voor bepaalde doeleinden makkelijker uit

voerbaar zijn als we de cellen genetisch minder complex kunnen maken, dat wil zeggen 
als we haploïde cellen met maar één enkelvoudige set chromosomen zouden kunnen ge
bruiken. Vaak hebben we te maken met diploïde cellen of voor sommige gewassen zelfs 
met polyploïde cellen. Bij een normale diploïde plant, die ontstaan is uit twee verschil
lende ouders na versmelting van een vrouwelijke en een mannelijke haploïde geslachts
cel, ontstaat een heterozygoot. De genetische informatie voor de erfelijke eigenschap
pen van beide ouders is opgeslagen in paren van gelijksoortige chromosomen, die elk 
afzonderlijk afkomstig zijn van één van de ouders. In ieder van de chromosomen in 
een paar zitten dezelfde soort genen. Dit heeft als nadelige bijkomstigheid dat een aan
gebrachte verandering in één gen van één van de chromosomen door een overeen
komstig gen in het andere chromosoom van het paar kan worden tenietgedaan. 

Het resultaat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat een eventuele resistentie tegen 
een ziekteverwekker niet tot uitdrukking komt. Bij haploïde cellen kan dit niet optre
den. Een verandering in een gen zal direct zijn waar te nemen, omdat het betreffende 
gen slechts enkelvoudig aanwezig is. Door verdubbeling van de enkelvoudige set chro
mosomen van een haploïde cel wordt weer een diploïde cel verkregen, maar in dit geval 
is de cel homozygoot; de chromosomen in de paren zijn nu onderling identiek. Een aan
gebrachte genetische verandering in één van de chromosomen van de haploïde cel zal 
na verdubbeling van de chromosomen in beide chromosomen van een paar aanwezig 
zijn. Homozygote planten zijn van groot belang voor de plantenveredeling. 

De enorme vlucht die de moleculaire genetica van bacteriën heeft gemaakt is onder 
meer te danken aan het gegeven dat bacteriën doorgaans haploid zijn. Voor de somati
sche plantecelgenetica is het dan ook erg prettig dat voor een toenemend aantal plante-
soorten, waaronder zich belangrijke gewassen bevinden, haploïde planten beschikbaar 
zijn. Deze haploïde planten worden verkregen door nog onrijpe helmknoppen (anthe-
ren) van meeldraden of stuifmeelkorrels (de haploïde mannelijke geslachtscellen) op 
daarvoor speciaal ontwikkelde voedingsbodems te brengen, waarna zich uit een aantal 
van de individuele stuifmeelkorrels embryo's gaan ontwikkelen. Uit deze embryo's ko
men vervolgens haploïde planten voort. Deze haploiden zijn een goed uitgangsmateri
aal voor de isolatie van protoplasten. Gebleken is dat uit deze protoplasten weer plan
ten zijn te regenereren. 
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Het asexueel mengen van genomen 

Belangrijke genomen 
Wanneer we plantecellen genetisch willen manipuleren, dan is het goed te weten dat 

de erfelijke eigenschappen van de cel wel grotendeels worden bepaald door genen in 
de kern, maar dat er ook belangrijke genen aanwezig zijn in celorganellen, die zich on
afhankelijk kunnen vermenigvuldigen. Bij plantecellen hebben we daardoor te maken 
met drie totaal verschillende genomen (kern, plastiden en mitochondriën), die we ach
tereenvolgens kort de revue zullen laten passeren. 

In de kern van de cel bevinden zich de chromosomale genen, het karyoom. De hoe
veelheid DNA per kern is voor verschillende plantesoorten zeer uiteenlopend. Grofweg 
kan dit variëren tussen 5 en 60 pg (1 picogram = 10"12 gram) en tussen 4,5 x 109 en 
54 x 109 baseparen. Het is interessant hierbij te bedenken dat in de darmbacterie E. 
coli de hoeveelheid DNA ongeveer 4,5 x 106 baseparen vertegenwoordigt. Het grote 
verschil in het aantal baseparen tussen de eukaryotische plantecel en de prokaryoot E. 
coli betekent echter niet dat er een evenredig groter aantal genen in de chromosomen 
van de plant aanwezig zijn. Het zou te ver voeren om hier in detail in te gaan op de 
oorzaak van het grote verschil. Wel kan gezegd worden dat een groot deel van het DNA 
niet voor eiwitten codeert en dus geen genen bevat. Bovendien komen in eukaryoten, 
en dus ook in de plant, bepaalde genen in vele kopieën voor en hebben de genen een 
geheel andere opbouw, waardoor ze vaak veel groter zijn dan prokaryotische genen. 

Evenals voor dierlijke genen, is voor een aantal chromosomale plantegenen gevon
den dat ze stukken DNA bevatten, de zogeheten introns, die niet in het boodschapper-
RNA, dat voor de eiwitbiosynthese wordt gebruikt, voorkomen. Ze worden wel van 
het DNA overgeschreven in een RNA-molecuul dat de voorloper is van het boodschap-
per-RNA. Uit dit RNA-molecuul wordt het boodschapper-RNA gemaakt door de van 
de introns overgeschreven gebieden te verwijderen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt 
van een in de kern aanwezig 'splicing'-mechanisme dat niet voorkomt in prokaryoten. 
Ook bevatten eukaryotische genen vergeleken met prokaryotische genen, naast de 
DNA-gebieden die voor aminozuren en dus voor een eiwit coderen, veel grotere DNA-
gebieden die nodig zijn voor de regulatie van de genexpressie (Darnell, 1982). Al met 
al kan worden gesteld dat de genen in eukaryoten en prokaryoten niet alleen anders zijn 
opgebouwd, maar ook dat het hele mechanisme voor de expressie van de chromosoma
le genen in eukaryoten veel complexer is. Hierdoor zal de introductie van een natuurlijk 
bacteriegen in een plantechromosoom niet zomaar tot een werkzaam eiwit leiden. Het
zelfde geldt voor een plantegen dat in de bacterie wordt ingebouwd. Tegenwoordig is 
het met de recombinant-DNA-technieken in principe mogelijk ieder gen zo te construe-
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ren dat het in een bepaald organisme tot expressie kan komen (Old & Primrose, 1980). 
De plastiden, zoals chloroplasten, bevatten elk verscheidene kopieën van een circu

lair DN A-molecuul, waarin een deel van de cytoplasmatisch overerfbare generf zijn ge
lokaliseerd (het plastidoom). Dit DN A-molecuul bevat ongeveer 1,5 x 105 baseparen. 
De opbouw en de wijze van expressie van genen in een plastidoom lijken verrassend 
veel op die in bacteriën. Verder kunnen er wel 50 to 200 chloroplasten per cel aanwezig 
zijn. 

Het DNA in plantemitochondriën is heterogener dan in chloroplasten. Er zijn zowel 
grote, circulaire als lineaire DNA-moleculen aangetoond naast kleine circulaire DNA-
moleculen. Het totaal aantal baseparen ligt in de orde van grootte van 105. De resteren
de cytoplasmatisch overerfbare genen zijn in de mitochondriën gelegen, waarvan er wel 
500 tot 2000 per cel aanwezig kunnen zijn; deze vormen samen het chondrioom. Diver
se langs biochemische en genetische weg verkregen gegevens wijzen erop dat mannelijke 
steriliteit in verscheidene plantesoorten zijn basis vindt in mitochondriale genen. Dit fe
nomeen staat bekend als cytoplasmatische mannelijke steriliteit (cms). Deze steriliteit 
kan worden tenietgedaan door herstelgenen die in het karyoom zijn gelegen. Dit laatste 
is een mooi voorbeeld van de wisselwerking die er bestaat tussen de activiteit van genen 
in de kern en in organellen. Ook bestaat er een wisselwerking tussen plastiden en mito
chondriën. 

Somatische celhybridisatie 
Bij sexuele kruisingen wordt doorgaans het karyoom van beide ouders overgedragen 

naar de volgende generatie. Enige uitzonderingen daargelaten, wordt echter alleen van 
de moederplant het plastidoom en chondrioom aan het nageslacht doorgegeven. We 
zouden daarom kunnen zeggen dat bij sexuele vermeerdering van planten wat dit be
treft slechts een beperkt aantal combinaties van genetische informatie kan optreden. 
Het zou kunnen zijn dat somatische celhybridisatie o.a. hier een doorbraak kan beteke
nen. Daarnaast geeft de fusie van protoplasten de mogelijkheid hybriden te verkrijgen 
die niet langs sexuele weg kunnen worden verkregen, omdat de ouders niet of moeilijk 
kruisbaar zijn. Soms worden nieuwe, gewenste chromosoomcombinaties gevonden, 
maar ook zou somatische celhybridisatie in bepaalde gevallen een versnelling van plan-
tenveredelingsprogramma's, die vaak vele jaren beslaan, kunnen betekenen. 

Bij de fusie van protoplasten gaat het erom dat de membranen versmelten waarna 
de celinhouden zich vermengen. Protoplasten hebben echter een negatieve lading aan 
hun oppervlak, waardoor ze niet spontaan zullen versmelten. Door het toevoegen van 
calciumionen en polyethyleenglycol (PEG) wordt deze lading geneutraliseerd en wor
den de protoplasten in nauw onderling contact gebracht. Na versmelting van twee pro-
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Fig. 2. Fusie van twee verschillende ouderprotoplasten kan leiden tot een heterokaryon die als 
nageslacht óf een cybride óf een somatische hybride kan geven. Bij fusie van protoplasten kunnen 
ook gelijke oudercellen samensmelten en dan een homokaryon geven. De kernen van verschillen
de ouderprotoplasten zijn zwart en wit getekend; puntjes en plusjes vertegenwoordigen de chlo-
roplasten van verschillende ouderprotoplasten. 

toplasten, die elk afkomstig zijn van een verschillende ouder, ontstaat een heterokary
on (figuur 2). Zijn de protoplasten die fuseren hetzelfde, dan wordt een homokaryon 
gevormd. Door gelijktijdige kerndeling kan versmelting van de twee kernen in één cel 
optreden. De homokaryon geeft dan een homozygote, polyploïde hybride. Als de beide 
kernen in het geval van de heterokaryon niet versmelten, kan door segregatie van de 
kernen of door degeneratie van één van de kernen een celtype ontstaan dat we een cyto-
plasmatische hybride of kortweg cybride noemen. 

Als de fusie eenmaal heeft plaatsgevonden moet de hybrideprotoplast op de een of 
andere manier onderscheiden worden van de vele niet gefuseerde oudercellen en de ho-
mokaryons. Een van de grootste obstakels daarbij is het nog steeds ontbreken van vol
doende, biochemisch, goed gekarakteriseerde mutanten, die door afwezigheid van een 
enzym bijvoorbeeld een bepaald aminozuur voor hun groei in de weefselkweek nodig 
hebben. Auxotrofe mutanten, zoals we dit soort mutanten noemen, zijn voor plantecel-
len veel moeilijker te selecteren en te isoleren dan het geval is bij micro-organismen. 
Recent zijn echter wel al enige auxotrofen verkregen. 

Als men beschikt over twee mutantcellijnen met een verschillende deletiemutatie in 
het karyoom, die zich uit in het ontbreken van een verschillend enzym, dan is het moge-
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lijk dat in de hybridecel de genetische informatie die wel aanwezig is in de ene cel het 
defect in de andere cel opheft en omgekeerd. Dit wordt genetische complementatie ge
noemd. Een dergelijke hybridecel is in staat te groeien in een medium dat voor beide 
oudercellen en homokaryons niet geschikt is. Het liefst wordt gebruik gemaakt van 
spontaan verkregen mutanten aangezien bij het gebruik van mutagentia en straling de 
kans groot is dat ook vele verborgen mutaties ontstaan die aanleiding kunnen geven 
tot onverwachte complicaties. Zo kunnen zij een reden zijn voor het verlies van 
regeneratie-vermogen van de cellen. 

De meeste van de tot op heden gebruikte selectieprocedures zijn gebaseerd op micro
scopisch herkenbare eigenschappen en verschillen in fysiologische eigenschappen of 
combinaties daarvan. Als fusiepartners worden bijvoorbeeld bladprotoplasten ge
bruikt die groene chloroplasten bevatten en kleurloze protoplasten uit weefselkweek
cellen die duidelijk herkenbare stengen in het cytoplasma bezitten. De heterokaryons 
moeten beide kenmerken vertonen. Dergelijke kenmerken hebben het nadeel dat ze 
vaak na een aantal delingen niet meer te onderscheiden zijn. Daarom moeten de hetero
karyons al in een zeer vroeg stadium worden geïsoleerd. Daarnaast kan gebruik ge
maakt worden van bestaande verschillen in de behoefte aan groeistoffen of bepaalde 
andere componenten in het medium al dan niet in combinatie met verschillen in gevoe
ligheid voor antibiotica of gifstoffen. 

In tabel 2 zijn een aantal hybride planten weergegeven die via protoplasten-fusie zijn 
verkregen. Fertiele planten zijn uit dit soort amfidiploïde hybriden niet verkregen, 

Tabel 2. Voorbeelden van somatische hybride planten. 

Nicotiana glauca + Nicotiana langsdorfii 
N. tabacum normaal + N. tabacum-tumor 
N. tabacum + N. sylvestris 
N. tabacum + N. knightiana 
Petunia hybrida + Petunia parodii 
Daucus carota + Daucus capillifolius 
D. carota + Aegopodium podagraria 
Datura innoxia + Datura discolor 
D. innoxia + D. stramonium 
D. innoxia + Atropa belladonna 
Solanum tuberosum + Lycopersicon esculentum 
Brassica campestris + Arabidopsis thaliana 
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maar het resultaat laat zien dat het mogelijk is genomen te combineren van sexueel in
compatibele planten en dat daarbij een aantal belangrijke gewassen gebruikt zijn. Bo
vendien bleken somatische hybriden tussen twee sexueel incompatibele Petunia-soorten 
veelbelovend te zijn voor de sierteelt. Ook is het interessant dat uit fusie van proto
plasten afkomstig van Datura innoxia en D. stramonium een Daturium-hybride is ver
kregen die een 20% hoger gehalte aan scopolamine bevat. Scopolamine is een belang
rijk medicinaal alkaloïde. 

In veel gevallen blijkt de fusie van protoplasten uit sexueel compatibele soorten te 
leiden tot heterokaryons waarin beide karyomen in staat zijn stabiele hybriden te geven 
waaruit planten kunnen worden geregenereerd met de set chromosomen van beide 
ouders. 

Verlies van chromosomen 
Als planten worden gebruikt die genetische weinig verwant zijn, bijvoorbeeld plan

ten van verschillende geslachten, dan blijken de somatische hybriden chromosomen 
van één van de ouders te verliezen. Zo is gevonden dat hybride planten die bloemen 
dragen en zijn verkregen uit de somatische celhybridisatie tussen Arabidopsis en Brassi
ca (Arabidobrassica) slechts enkele Brassica-genen of schromosomen bevatten (Gleba 
& Hoffmann, 1979). Ook in andere gevallen is aangetoond dat de chromosomen van 
een van de ouders niet in de somatische hybriden aanwezig zijn, maar dat bepaalde ge
nen van die ouder nog wel achtergebleven moeten zijn, omdat de hybride voor die ou
der specifieke enzymen of andere kenmerken heeft. Deze genen zijn vermoedelijk inge
bouwd in de chromosomen van de andere ouder; een fenomeen dat al veel eerder be
kend was uit somatische celhybridisatie-experimenten met dierlijke cellen. 

In analogie met de ervaring die verkregen is met dierlijke cellen ziet het ernaar uit 
dat ook bij planteprotoplasten een behandeling van de fusiepartners met X-stralen er 
toe leidt dat preferentieel chromosomen verloren raken van de bestraalde ouder. (Du-
dits et al., 1980). 

In al deze gevallen blijft de vraag onbeantwoord in hoeverre de opname van enkele 
genen of chromosomen in het karyoom van de andere ouder resulteert in een nieuwe 
genetische combinatie die zich stabiel kan handhaven in het nageslacht. De fusie
experimenten met ver verwante ouders hebben tevens aan het licht gebracht dat de 
daaruit voortkomende somatische hybriden vermoedelijk pas kunnen regeneren tot 
planten als in voldoende mate verlies van chromosomen is opgetreden. Of het hierbij 
gaat om het verlies van bepaalde chromosomen die het regeneratievermogen negatief 
beïnvloeden is nog niet bekend. Het verschijnsel is echter interessant genoeg om nader 
onderzocht te worden in verband met de regeneratieproblematiek. Misschien leert het 
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ons meer over de genetische achtergrond van regeneratie. 
In dit verband is het ook interessant te vermelden dat het met somatische celhybridi-

satie gelukt is planten te verkrijgen uit callus dat in de weefselkweek niet tot morfogene-
se was te bewegen. In deze experimenten werden protoplasten'uit dit callus gefuseerd 
met bladprotoplasten van een verwante plantesoort. Deze laatste bezaten een sterk ver
mogen tot regeneratie (Maliga et al., 1977). 

Somatische hybriden in relatie tot plantenveredeling 
Het gegeven dat met somatische hybridisatie een vorm van chromosoom/gen

overdracht valt te bewerkstelligen kan, mits het meer gericht kan worden uitgevoerd, 
van praktisch nut zijn voor de plantenveredeling. Immers, in alle gevallen gaat het erom 
een gewas te verkrijgen waarin naast de reeds aanwezige eigenschappen slechts één of 
een beperkt aantal nieuwe, gewenste eigenschappen zijn ingebracht. Het eigenlijke doel 
is dus steeds slechts enkele genen of chromosomen te plaatsen in een verder onverander
de genetische achtergrond van één van de ouders. Bij zowel sexuele kruisingen als so
matische celhybridisatie wordt echter in eerste instantie alle of vrijwel alle genetische 
informatie van beide ouders gemengd, zodat ook vaak vele ongewenste eigenschappen 
in het nageslacht terecht kunnen komen. Uitgebreide en langdurige selectieprogram
ma's met planten zijn dan weer vereist om te komen tot de gewenste, nieuwe combinatie 
van eigenschappen in het gewas. Als het inderdaad zou lukken omstandigheden te vin
den waarmee interessante genen en chromosomen selectief kunnen worden behouden 
of geëlimineerd bij somatische hybriden in de weefselkweek, dan zou hiermee vermoe
delijk de duur van een veredelingsprogramma bekort kunnen worden. Waarschijnlijk 
kan somatische celhybridisatie vooral extra mogelijkheden voor de plantenveredeling 
bieden in die gevallen waar de conventionele methode van bevruchting zou leiden tot 
letale of subletale combinaties van genomen. Vanwege de reeds bereikte resultaten mag 
worden verwacht dat bij somatische celhybridisatie in het algemeen een deel van de hy
briden die een dergelijke combinatie bezitten door verlies van chromosomen levensvat
baar zijn en kunnen regenereren tot planten. Wel moet hierbij de kanttekening worden 
gemaakt dat dit de ontwikkeling van nieuwe methoden vereist waarmee potentieel inte
ressante somatische hybriden tijdig kunnen worden herkend en voorkomen wordt dat 
ze verloren gaan door de gebruikte selectieve groeiomstandigheden. 

Alhoewel planten zijn verkregen uit sterk verschillende ouders moeten we ons nog 
niet te veel voorstellen van de bruikbaarheid van deze planten. De resultaten laten tot 
dusver zien dat hoe minder de genomen die vermengd worden verwant zijn des te meer 
genetische en fysiologische verstoringen optreden van het evenwicht tussen beide geno
men. Als gevolg van deze verstoringen treden afwijkingen op in de ontwikkeling, de 
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morfologie en de vruchtbaarheid van de verkregen hybride planten al hebben die ook 
chromosomen verloren. Het is nog geenszins duidelijk wat precies de oorzaak is van 
elk van de gevonden afwijkingen. Voor een deel zouden ze verklaard kunnen worden 
door het gebruik van diploïde of zelfs polyploïde cellen in vele van de fusie
experimenten. De somatische hybriden die hierbij zijn ontstaan bezitten te veel gelijk
soortige chromosomen, waardoor abnormaliteiten in de hand worden gewerkt. Een 
dergelijke situatie kan vermeden worden door haploiden te gebruiken, waardoor afwij
kingen die uitsluitend het gevolg zijn van de genetische verschillen tussen de ouders (he-
terozygotie) beter kunnen worden onderscheiden. Omdat steeds meer voor selectie van 
somatische hybriden geschikte mutanten van haploiden beschikbaar komen worden de 
laatste tijd haploiden ook in toenemende mate bij het onderzoek betrokken. 

Cybriden 
Reeds eerder in dit verhaal is gesproken over cybriden (figuur 2). In dit soort cellen 

is de kern van één van de ouders aanwezig in een cytoplasmatisch mengsel van beide 
ouders of is hij omgeven door het cytoplasma dat merendeels afkomstig is van de ande
re ouder. Deze laatste situatie ontstaat doordat plastiden van verschillende oorsprong 
niet altijd naast elkaar in hetzelfde cytoplasma kunnen blijven voortbestaan. Uiteinde
lijk kan somatische segregatie (uitsplitsing) van beide typen plastide leiden tot twee cy-
toplasmatische subsoorten, die elk slechts één van de twee typen plastide in de cellen 
herbergen. 

Eerder is reeds opgemerkt dat er een belangrijke wisselwerking bestaat tussen de kern 
en onder andere de chloroplasten. Zo worden bepaalde eiwitsoorten door het kern-
DNA gecodeerd en na hun synthese in het cytoplasma getransporteerd naar de chloro
plasten, waarin ze worden opgenomen en werkzaam zijn. De waargenomen cyto-
plasmatische incomptabiliteit, te omschrijven als het zich niet naast elkaar kunnen 
handhaven, is vermoedelijk gedeeltelijk toe te schrijven aan een niet goed functioneren
de wisselwerking tussen twee verschillende populaties van plastiden en een kern van 
maar één van de ouders. De vermenigvuldiging van de plastiden van één type zou hier
door gehinderd kunnen worden. Over de feitelijke oorzaak van cytoplasmatische in
comptabiliteit is echter nog maar weinig bekend. Door fusie-experimenten met proto
plasten wordt hierover de laatste tijd wel steeds meer inzicht verkregen. Het uitsluiten 
van chloroplasten van één van de fusiepartners treedt lang niet altijd op. Er zijn zowel 
somatisch hybride planten verkregen die een gemengde chloroplasten-populatie bezit
ten als die waarin de chloroplasten van één van de ouders overheersen. Sommige resul
taten laten zien, dat het eerder het celtype dan het verschil in plantesoort is, dat een rol 
speelt in plastide-incomptabiliteit. Zo is gebleken dat als de ouder-protoplasten beide 
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uit bladeren (mesofielcellen) zijn geïsoleerd er geen segregatie optreedt. Als echter een 
van de ouders afkomstig is van gekweekte cellen en de ander van mesofielcellen, dan 
ziet het ernaar uit dat de mesofiel-chloroplasten bij voorkeur behouden blijven (Mel-
chers et al., 1978). 

Ten behoeve van dit soort onderzoek is het nuttig dat het recentelijk mogelijk is ge
worden cybriden met een te voorspellen samenstelling te maken. Dit kan gebeuren door 
één van de ouder-protoplasten te bestralen met een dosis van ongeveer 60 J/kg, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een radioactieve Cobalt-(60Co)-bron (Sidorov et al., 1981). 
Een dergelijke bron is vermoedelijk beter dan de doorgaans gebruikte bronnen voor 
X- of Röntgenstralen. Daarnaast wordt de andere ouder voorbehandeld met joodace
taat. Beide soorten van voorbehandeling van de ouder-protoplasten maken dat deze 
niet meer kunnen delen. Na fusie van de voorbehandelde ouder-protoplasten kunnen 
door het optreden van metabolische complementatie alleen de gevormde heterokaryons 
nog delen en dus geselecteerd worden. 

Op deze beschreven wijze zijn somatische hybriden verkregen door fusie van 
bestraalde mesofielprotoplasten van Nicotiana tabacum en protoplasten van N. plum-
baginifolia uit callusweefsel. Bij deze experimenten werd in de controle met onbestraal-
de protoplasten vrijwel 100% hybridevorming waargenomen, terwijl dit percentage 
daalde tot 60% als één van de ouders bestraald was. Na regeneratie van de somatische 
hybriden bleken de meeste planten de kern van de onbestraalde N. plumbaginifolia te 
bezitten terwijl ze de chloroplasten hadden van de bestraalde TV. tabacum. Slechts een 
klein aantal planten hadden de chloroplasten van beide ouders naast opnieuw de kern 
van N. plumbaginifolia. Uit de resultaten van dit onderzoek kon geconcludeerd worden 
dat de kern van de bestraalde ouder geïnactiveerd was en in zijn geheel verdween uit 
cellen die uit de heterokaryons waren verkregen. Er bleven in dit geval dus niet één of 
meer chromosomen van de bestraalde ouder achter. De chloroplasten van de bestraalde 
ouder waren kennelijk niet door deze behandeling geïnactiveerd en werden zelfs bij 
voorkeur gehandhaafd boven de chloroplasten van de onbestraalde ouder. Het kan 
echter niet uitgesloten worden dat door de joodacetaat-behandeling van de onbestraal
de ouder diens chloroplasten zich in de meeste gevallen (kennelijk niet in de planten 
met beide soorten van chloroplasten) minder goed kunnen handhaven. 

De selectiemethode die in deze studies is ontwikkeld, namelijk bestraling en joodace-
taatbehandeling om oudercellen niet meer te laten delen, blijkt algemeen toepasbaar 
te zijn om oudercellen te verwijderen in experimenten waarbij het de bedoeling is orga-
nellen over te dragen zodat cybriden ontstaan. Overdracht van chloroplasten, en 
hoogst waarschijnlijk ook mitochondrion, kan nu worden bewerkstelligd zonder ge
bruik te hoeven maken van selecteerbare genetische markers (bijvoorbeeld auxotrofe 
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mutanten). Een hoge produktiviteit van het fotosynthetiserend systeem van planten, 
dat door chloroplasten wordt verzorgd, is van groot belang voor de produktiviteit van 
planten. Het creëren van cybride planten die chloroplasten bevatten van een plante-
soort met een hoog fotosynthetisch vermogen, zou de plantenveredeling van dienst kun
nen zijn. Dit geldt ook voor het introduceren van cytoplasmatische mannelijke sterili
teit of juist fertiliteit dat respectievelijk door mitochondrion en kernen wordt bepaald. 

Als alternatief voor de procedure waarbij de kern van één van de ouders door bestra
ling wordt geïnactiveerd, zou misschien gebruik gemaakt kunnen worden van kernvrije 
subprotoplasten, die ook wel cytoplasten worden genoemd, als één van de fusiepartners 
(Lorz et al., 1981). Ook kunnen 'miniprotoplasten' bruikbaar zijn, die worden verkre
gen door protoplasten te ontdoen van het grootste deel van hun cytoplasma (Lorz et 
al., 1981). Deze miniprotoplasten bestaan voornamelijk uit een kern en een beperkt 
aantal chloroplasten en mitochondriën, terwijl grote vacuolen ontbreken. Miniproto
plasten zijn in staat weer een celwand te vormen en vervolgens te delen. De cytoplasten 
kunnen dit door het ontbreken van een kern uiteraard niet. Of het gebruik van subpro
toplasten een bruikbaar alternatief vormt is nog onvoldoende bekend. 

Over het gedrag van mitochondriën in cytoplasmatische mengsels is nog maar weinig 
gepubliceerd. Wel is beschreven dat mitochondriën in cybriden van Nicotiana tabacum 
genetische informatie kunnen uitwisselen en dat hierdoor DNA-recombinatie optreedt 
(Beilliard et al., 1981). Het is daarom mogelijk dat het voor mitochondriën makkelijker 
is dan voor chloroplasten een vergroting van de cytoplasmatische variabiliteit te be
werkstelligen door fusie van protoplasten. 

Fusie met celorganellen 
Behalve door fusie van protoplasten zou de genetische variabilteit van cellen ook ver

groot kunnen worden door protoplasten geïsoleerde mitochondriën, chloroplasten, 
kernen of zelfs losse chromosomen te laten opnemen. Voor wat betreft de opname van 
kernen en organellen zijn de resultaten tot dusver zo weinig bemoedigend dat een derge
lijke benadering voorlopig van gering praktisch nut wordt geacht. De problemen hier
bij zijn van tweeërlei aard. Na isolatie en opname door protoplasten blijken de genoem
de celdeeltjes meestal hun vitaliteit te hebben verloren, zelfs als ze in vitro een goede 
synthetische activiteit hebben getoond. Bovendien desintegreren deze celdeeltjes be
trekkelijk snel tijdens het opnameproces, waarbij hun membraan gefuseerd wordt met 
die van de protoplasten. Een betere, en toch vergelijkbare benaderingswijze, is het ge
bruik van de eerder genoemde subprotoplasten, waarin de nog aanwezige celdeeltjes 
beschermd worden door het celmembraan dat de fusie aangaat. 
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Chromosoomfragmenten 
De opname van metafase-chromosomen zou betere perspectieven kunnen bieden 

aangezien daarmee bij dierlijke cellen en gist al goede resultaten zijn geboekt. Voor 
planten is dit soort onderzoek nog maar pas aangevat. Eén van de problemen bij plan
ten is het verkrijgen van een voldoende hoeveelheid chromosomen om deze experimen
ten te kunnen uitvoeren. Om dit probleem te kunnen oplossen is het nodig de beschik
king te hebben over grote hoeveelheden cellen die vrijwel gelijktijdig (synchroon) delen. 
Hieraan kan worden voldaan door cellen in suspensiekweek te gebruiken, met als na
deel dat door genetische instabiliteit in de weefselkweek veranderingen in de chromoso
men kunnen zijn opgetreden. 

Door een gelijktijdige behandeling met hydroxyureum en colchicine is het gelukt een 
grote mate van synchrone celdeling te verkrijgen in suspensiekweken van cellen uit tar
we en uit peterselie. Na de isolatie van protoplasten uit de gesynchroniseerde cellen wer
den hieruit structureel en morfologisch intacte chromosomen geïsoleerd. Door weer ge
bruik te maken van PEG lukte het deze chromosomen te laten opnemen door proto
plasten van tarwe, peterselie en maïs (Szabados et al., 1981). De opnamefrequentie was 
echter laag vergeleken met resultaten die zijn verkregen met dierlijke cellen. Bovendien 
bleek ruim de helft van de protoplasten die vreemde chromosomen in hun cytoplasma 
hadden opgenomen tevens twee niet versmolten kernen te bevatten. Dit zou erop kun
nen wijzen dat deze cellen homokaryons zijn, die ontstaan zijn door de PEG-
behandeling. Vermoed wordt dat in deze gevallen de chromosomen waren ingesloten 
tussen twee fuserende protoplasten en daardoor in het cytoplasma zijn terecht 
gekomen. 

Het is nog niet bekend of de vreemde chromosomen ook in de kern worden opgeno
men en daarin normaal gaan functioneren. Als het lukt een efficiënte procedure te ont
wikkelen om vreemde chromosomen functioneel op te laten nemen door protoplasten, 
dan kan tevens gedacht worden aan de opname van chromosoomfragmenten. Dit 
laatste is interessant voor het in plantecellen inbrengen van genen waarvan functies en 
plaats op een chromosoom bekend zijn. 

Specifieke fragmenten van chromosomen kunnen worden verkregen door deze te be
handelen met de zogeheten restrictie-enzymen, die afkomstig zijn uit allerlei soorten 
van micro-organismen. Een restrictie-enzym heeft de eigenschap DNA door te knippen 
op plaatsen waar een voor dat enzym herkenbare en specifieke basevolgorde aanwezig 
is. Een dergelijk enzym knipt het DNA op verschillende plaatsen door omdat een derge
lijke volgorde bestaande uit 6 of 4 basen herhaaldelijk in het DNA voorkomt. Zeer veel 
verschillende restrictie-enzymen zijn tegenwoordig beschikbaar. Daar deze enzymen 
elk een andere basevolgorde in het DNA herkennen, kunnen specifieke fragmenten 
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naar wens worden verkregen door de geschikte restrictie-enzymen te gebruiken 
(Bootsma, 1979). De lineaire chromosoomfragmenten, die zodoende worden verkre
gen, kunnen tot cirkels worden gesloten door de uiteinden covalent met elkaar te ver
binden. Hiervoor wordt weer een ander enzym gebruikt dat DNA-ligase heet. 

Restrictie-enzymen en ligase zijn de instrumenten waarmee recombinant-DNA-werk
zaamheden worden verricht (Old & Primrose, 1980). Op de beschreven wijze zijn voor 
chromosomen uit gist (Sacharomyces cerevisae) minichromosomen, die nog een centro-
meer bevatten, geconstrueerd. Een centromeer is als het ware een DNA-handvat op het 
chromosoom, waarmee chromosomen na te zijn verdubbeld tijdens de mitose (kern
splitsing), in twee identieke groepen worden verdeeld. Door dit mechanisme behouden 
de kernen na celdeling dezelfde chromosomen en het nageslacht dezelfde erfelijke ei
genschappen. De aanwezigheid van een centromeer op een minichromosoom is dus van 
belang voor het zich zelfstandig kunnen handhaven in het nageslacht. Voor gist is nu 
vastgesteld dat de door protoplasten opgenomen minichromosomen aan de mitose 
deelnemen (Clarke & Carbon, 1980). Wel bleek ook veel verlies op te treden. 

Het gebruik van minichromosomen biedt interessante mogelijkheden voor de geneti
sche manipulatie van plantecellen. Hiervoor is het natuurlijk wel nodig dat een of meer 
gewenste genen in de buurt van het centromeer aanwezig zijn. Dit kan of van nature 
reeds het geval zijn of artificieel geconstrueerd worden door deze genen met behulp van 
de recombinant-DNA-techniek op de goede plaats in te bouwen. In dit laatste geval kan 
de minichromosoom beschouwd worden als een plantevector voor het inbouwen van 
gedefinieerde genen. 

Inbouw van gedefinieerde genen 

Uit onderzoek met bacteriën, dierlijke cellen en gist is naar voren gekomen dat DNA-
transformatie één van de meest effectieve manieren is om één gen of een reeks van ge
nen in een cel te integreren. Wil DNA-transformatie voor de genetische manipulatie van 
plantecellen kunnen worden toegepast, dan is het nodig dat aan de volgende voorwaar
den wordt voldaan: 
1. Er moeten DNA-plantevectoren beschikbaar zijn die zowel in bacteriën als in plan
tecellen kunnen functioneren. Dit zijn zogeheten 'shuttle'-vectoren. 
2. Er zal een methode beschikbaar moeten zijn waarmee protoplasten reproduceerbaar 
kunnen worden getransformeerd. 
3. De ingebouwde, nieuwe genen moeten tot expressie komen in eiwitten. Dit moet niet 
alleen het geval zijn voor weefselkweekcellen, maar ook voor de daaruit eventueel te 
regenereren planten. 
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4. Nieuwe genen moeten het liefst in het genoom kunnen worden ingebouwd om hun 
stabiele overerving veilig te stellen. 
In het vervolg van het verhaal zullen we zien dat aan al deze voorwaarden reeds redelijk 
is tegemoetgekomen, voorwaarden 3 en 4 kwamen in het voorgaande al gedeeltelijk aan 
de orde. 

Plantevectoren 
Als we beginnen met de bespreking van plantevectoren, moet eerst de vraag worden 

beantwoord waarvoor deze nodig zijn en aan welke eisen ze móeten voldoen. Plante
vectoren zijn speciale DN A-moleculen die, wanneer zij in een gastheercel zijn inge
bracht, zich daarin óf autonoom kunnen vermenigvuldigen (repliceren) óf geïntegreerd 
raken in het genoom van de cel. Op zijn minst is één van deze eigenschappen noodzake
lijk wil vreemd DNA in delende plantcellen zich ook in het nageslacht kunnen handha
ven. Geïsoleerde genen hebben doorgaans geen van beide eigenschappen en moeten 
daarom in een dergelijke DN A-vector worden ingebouwd. 

Dit inbouwen van genen in de vector wordt gedaan met de reeds eerder genoemde 
recombinant-DNA-techniek. Om deze techniek goed te kunnen uitvoeren, is het nodig 
dat de plantevector een 'shuttle-vector' is, dat wil zeggen dat het ook moet kunnen re
pliceren in een bacteriesoort en wel in de darmbacterie Escherichia coli. Hieraan kan 
worden voldaan door gebruik te maken van circulaire extrachromosomale DNA-
moleculen die betrekkelijk klein zijn en die zich in de bacterie autonoom repliceren. De
ze DNA-molecuIen heten plasmiden en bezitten een speciale basevolgorde (een repli-
kon) om te kunnen repliceren. 

Deze kleine plasmiden bevatten van nature vaak genen die maken dat de bacterie re
sistent is tegen antibiotica. Een bacterie kan zo'n plasmide best verliezen zonder daar
aan dood te gaan, mits er geen antibiotica in de buurt zijn. In een milieu met antibiotica 
overleeft hij niet en heeft dan dus een nadeel ten opzichte van zijn soortgenoten die dit 
plasmide wel bevatten. Dit betekent dat we van zo'n gen voor antibioticum-resistentie 
gebruik kunnen maken om na bijvoorbeeld DNA-transformatie de enkele bacteriën te 
selecteren die een plasmide met dat gen hebben ontvangen. De miljoenen andere bacte
riën die geen DNA hebben opgenomen, gaan in het selectiemedium waaraan antibioti
cum is toegevoegd dood. 

Na het construeren van recombinant-DNA-moleculen, waarbij met behulp van 
restrictie-enzymen en ligasen een nieuw gen in een vector is geplaatst, moeten deze mo
leculen altijd door transformatie in bacteriën worden gebracht. Immers, er is steeds op
nieuw veel van het recombinant-DNA nodig om planteprotoplasten te transformeren 
en om verder met het DNA in vitro te kunnen 'knutselen'. In E. coli kan dit DNA tot 
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grote hoeveelheden worden vermeerderd en vervolgens makkelijk uit de bacterie wor
den geïsoleerd. Natuurlijk moet een 'shuttle'-vector voor planten ook een gen ('mar
ker') bevatten waarmee plantecellen na behandeling met dit DNA kunnen worden gese
lecteerd. Dergelijke markers zijn nog maar schaars voorradig. Plantevectoren moeten 
dus in het bezit zijn van: een bacterie-replikon, een plantereplikon en/of DNA-sequen-
ties voor integratie in het plantegenoom en markers voor selectie in bacteriën zowel als 
in plantecellen. 

Voor de bacteriële componenten kunnen de eerder genoemde Plasmiden of delen 
daarvan worden gebruikt. Daaraan moeten dan worden toegevoegd de componenten 
die voor de plant nodig zijn. Voor het zich zelfstandig kunnen handhaven in de plante-
cel kunnen stukken DNA dienen die het centromeer van chromosomen vormen, zoals 
reeds bij de bespreking van minichromosomen is genoemd. 

Autonome replicatiesequenties en plantevirus-DNA's 
Daarnaast komen voor autonome replicatie in plantecellen in aanmerking de zogehe

ten autonome replicatiesequenties (ARSen) en bepaalde plantevirus-DNA's. ARSen 
zijn op regelmatige afstanden van elkaar in alle eukaryotische genomen aanwezig en 
vormen de startpunten voor de DNA-replicatie. Voor gist zijn met behulp van de 
recombinant-DNA-techniek reeds ARSen geïsoleerd die goed in gistvectoren functio
neren (Stinchcomb et al., 1980). Ook voor maïs zijn DNA-stukken verkregen die op 
een vector in gist voor replicatie zorgen. Er wordt nu onderzocht of ze teruggebracht 
in plantecellen ook als echte planten-ARSen werkzaam zijn. 

Van de DNA-plantevirussen die mogelijk als vector kunnen dienen wordt het meeste 
onderzoek gedaan aan Cauliflower mosaic virus (CaMV) (bloemkool-mozaïek-virus). 
Het DNA van dit virus wordt niet in het plantegenoom geïntegreerd maar bevat een 
replikon voor autonome replicatie. Het virus heeft zijn zeer beperkte gastheerbereik tot 
nadeel, maar het is best mogelijk dat zijn genetische informatie voor replicatie toch 
meer algemeen in planten kan functioneren. Tot nu toe is het echter nog niet mogelijk 
gebleken het virus-DNA tot een bruikzame plantevector om te bouwen. 

De integratie van nieuwe genen in het plantegenoom kan worden geforceerd door de
ze genen in de vector te omgeven met DNA-stukken die in het genoom zelf in vele ko
pieën voorkomen. Er kan dan recombinatie tussen het gelijksoortige DNA in de vector 
en het plantegenoom optreden, waardoor de nieuwe genen in het genoom worden inge
bouwd. Een DNA-soort dat in het karyoom in flinke hoeveelheid voorkomt is het zoge
heten ribosomaal DNA. Dit DNA bevat genen voor de synthese van ribosomaal RNA, 
dat uitsluitend in de ribosomen die de eiwitbiosynthese verzorgen, voorkomt. Momen
teel wordt onderzocht of een dergelijke aanpak ook werkt. 
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Construeren van plantevectoren afgeleid van Ti-plasmiden 
De meest belovende kandidaten voor het construeren van plantevectoren zijn de Ti 

^Tumour mducing)- en Ri (Root /nducing)-plasmiden, die respectievelijk door Agro-
bacterium tumefaciens en A. rhizogenes gedragen worden (Ream & Gordon, 1982). 
Beide soorten Plasmiden zijn, in vergelijking met eerder genoemde E. co//-plasmiden 
en -vectoren, zeer groot en bevatten een hoeveelheid genetische informatie die voldoen
de is voor ongeveer 200 eiwitten. De agrobacteria die deze plasmiden bezitten zijn plant-
pathogenen, die vrij algemeen in de grond voorkomen. Ze behoren samen met de sym-
biont Rhizobium tot de familie van de Rhizobiaceae. Alleen tweezaadlobbige planten 
(dicotielen), waartoe o.a. tabak, petunia, tomaat en aardappel behoren, zijn voor deze 
pathogenen gevoelig. Eénzaadlobbige planten (monocotielen), waaronder alle graan
soorten vallen, zijn niet gevoelig voor deze ziekteverwekkers. De meeste agrobacteria 
hebben een breed gastheerbereik. A. tumefaciens verwekt bij infectie van wonden op 
planten een plantetumor, die Crown gall wordt genoemd, terwijl A. rhizogenes aanlei
ding geeft tot de zogeheten 'hairy root'-ziekte. Bij deze laatste ziekte ontstaan grote 
aantallen adventief-wortels uit de geïnfecteerde wonden. 

De wijze waarop beide soorten van agrobacteria te werk gaan is dezelfde. Nadat ze 
de wond zijn binnengedrongen hechten de bacteriën zich aan de cel wand en dragen Ti-
of Ri-plasmide-DNA over naar de plantecel. De bacteriën dringen dus zelf niet de cel 
binnen maar transformeren de plantecellen met het plasmide-DNA. Op dit plasmide 
ligt een speciaal gebied, het zogeheten T-gebied, dat stabiel wordt ingebouwd in de 
chromosomen van de tumorcel en daarin tot expressie komt. Het in het karyoom geïn
tegreerde Ti-plasmidefragment wordt T-DNA genoemd. 

We zullen ons hier beperken tot het T-DNA van de Ti-plasmiden waarover het meest 
bekend is. Het bevat o.a. genen die auxine- en cytokinine-achtige activiteit in de tumor
cel geven. Hierdoor kunnen 'Crown gall'-cellen in tegenstelling tot normale cellen zon
der deze fytohormonen in het medium gekweekt worden. Daarnaast is op het T-DNA 
een gen aanwezig voor een enzym waarmee zogeheten opines, zoals octopine en nopali-
ne, worden gesynthetiseerd. In deze verbindingen is arginine gebonden aan respectieve
lijk pyrodruivenzuur en a-ketoglutaarzuur. Er bestaan een aantal verschillende Ti-
plasmiden, waarvan het octopine-Ti-plasmide met een octopine-T-gebied en het 
nopaline-Ti-plasmide met een nopaline-T-gebied het best zijn bestudeerd. Op het octo-
pine-T-DNA ligt een gen voor octopinesynthese (Ocs-gen) in de tumor, terwijl op het 
nopaline-T-DNA een gen voor nopalinesynthese (Nos-gen) aanwezig is. De opines, die 
niet in normale plantecellen voorkomen, hopen zich in de cel op. Ze hebben niets te 
maken met het tumorkarakter van de cel en worden door de cel nergens voor gebruikt. 
De in de tumor voortlevende agrobacteria kunnen deze verbindingen echter als koolstof 



120 

cel w a n d 

c y t o p l a s m a 

-PolyA-mRNA 

I 
KERN e iw i t ten 

o.a. 
zym voor 

ine synthese 

chromoso 
DNA 

A. t ume fac iens 

en activering 
p lan tehormonen 

auxine 
cytokinine 

1 
Tumorce l 

Fig. 3. Een deel van het tumor-inducerende (Ti-) plasmide wordt als T-DNA in het kern-DNA 
ingebouwd. Expressie van genen op het T-DNA leidt tot de synthese van opines en de activiteit 
van plantehormonen. Dit laatste maakt dat de tumorcellen die ontstaan zonder plantehormonen 
in de weefselkweek kunnen groeien. De opines zijn alleen nuttig voor de bacterie die ze gebruikt 
als voedselbron en als 'liefdesdrank'. De bacterie hecht aan de celwand, maar dringt zelf niet door 
in de cel die tot tumorcel wordt omgevormd. 

en stikstofbron voor hun voeding gebruiken. Tevens brengen opines paring (conjuga
tie) tussen verschillende agrobacteria en tussen agrobacteria en andere bacteriesoorten 
op gang. De genen voor het gebruik van de opines (Oec- of Noc-genen) en conjugatie, 
waarbij Ti-plasmide wordt overgedragen ^Tra-genen), zijn eveneens op het desbetref
fende Ti-plasmide gelegen. Bij deze planteziekten hebben we dus echt te maken met een 
natuurlijke vorm van genetische manipulatie, waarbij de bacterie de profiteur is (figuur 
3). 

Bestudering van het moleculaire mechanisme waarmee deze ziekten ontstaan heeft 
het mogelijk gemaakt de Ti- en Ri-plasmiden nu ook te gebruiken voor de genetische 
manipulatie van planten ten nutte van de mens. Vectoren zijn ontwikkeld die in zowel 
E. coli als Agrobacterium zijn te gebruiken voor het introduceren van gewenste genen 
in het T-gebied van Ti- en Ri-plasmiden. 

Een recente procedure (figuur 4) komt erop neer dat eerst een stukje T-DNA aan 
weerszijde van het in te bouwen gen wordt geplaatst op een E. coli-vector. Vervolgens 
wordt een Ti-plasmide, naast de vector met T-DNA, in E. co//-bacteriën gebracht. Het 
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Fig. 4. Een procedure voor de inbouw van een vreemd gen in het T-DNA van het Ti-plasmide 
van A. tumefaciens (Drs. J. Hille, MOLBAS-groep RU Leiden). De zwarte rechthoekjes aan de 
uiteinden van het T-DNA zijn speciale DN A-basevolgorden. 

Ti-plasmide kan echter van zichzelf niet repliceren in E. coli. Er werd daarom vooraf 
een zogeheten R-plasmide die dat wel kan in het Ti-plasmide geïntegreerd en wel zoda
nig dat een stabiel R :: Ti coïntegraat ontstond. Door de DNA-homologie, die aanwezig 
is rond het nieuwe gen in de E. co/z'-vector en het T-DNA van het Ti-plasmide, wordt 
door zogeheten homologe recombinatie (zoals eerder besproken werd voor het riboso-
maal DNA in een plantevector) het nieuwe gen ingebouwd in het T-DNA van het R : : Ti 
coïntegraat. Door nu dit gemanipuleerde coïntegraat over te dragen naar Agrobacte-
rium kan met behulp van deze bacterie op natuurlijke wijze het T-DNA, dat voorzien 
is van een nieuw gen, in het plantegenoom worden ingebouwd. Indien dit gen voorzien 
is van een speciaal DNA-gebied, dat nodig is voor zijn expressie in de eukaryotische 
plantecel, dan komt dit gen ook tot expressie. 



Een mutatie in respectievelijk de auxine- en cytokininelocus van het octopine-type T-DNA leidt 
tot een verandering van het fenotype van de tumor. Een gemuteerde cytokininelocus (4210) 
maakt dat de geïnfecteerde stengels van Kalanchoë (a) en tabak (b) tumoren ontstaan met veel 
meer adventiefwortels dan in het geval van een ongemuteerde Agrobacterium tumefaciens (4001) 
wordt waargenomen. Op stengels van tomaat (d) is 4210 vrijwel avirulent. Wordt echter bij de 
infectie van tomaat met 4210 ook nog kinetine (een cytokinine) toegevoegd, dan ontstaan norma
le tumoren (4210/KIN). Een gemuteerde auxinelocus (4060) heeft tot gevolg dat op Kalanchoë-
stengels kleine tumoren zonder adventiefwortels ontstaan, terwijl boven deze tumoren de oksel
knoppen uitlopen. Op tabak geeft de mutant 4060 tumoren zonder adventiefwortels, terwijl uit 
de tumor scheuten regeneren. Op gedecapiteerde stengels van tomaat (c) is 4060 zwak virulent 
maar door toevoeging van naftaleenazijnzuur (een auxine) ontstaat een normale tumor 
(4060/NAA). 

NAA 
4060 NAA 

4210 4001 4210 4060 
4060 

\ 

4011 4001 4060 4210 .4060 4 0 0 1 / K I N 4 2 1 0 / K | N i 0 6 o / K I N 

In weefselkweek aangehouden scheuten afkomstig van een normale tabaksplant (à) en geregene
reerd uit Crown gall tumor callus (b). De normale scheut kan weer wortels vormen, de tumor
scheut niet. De tumorscheut bevat T-DNA en synthetiseert opines. In de weefselkweek aangehou
den blijft een tumorscheut klein en gedrongen. Pas na enten van de tumorscheut op een on
derstam van gezonde tabak ontwikkelt de scheut zich tot een morfologisch vrij normale, bloeien
de plant. De tumorplant bevat T-DNA, synthetiseert in al zijn organen opines, is mannelijk steriel 
en ongevoelig voor infectie met Agrobacterium tumefaciens. 
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Auxine- en cytokinine-locus 
De insertie (inbouw) van een vreemd stuk DNA in het T-DNA schakelt ter plaatse 

een gen van het T-DNA uit. Op deze wijze zijn vele zogeheten insertie-mutanten ge
maakt van het octopine-T-gebied. Hierdoor zijn op het T-DNA, naast een aantal genen 
waarvan de functie nog niet erg duidelijk is, genen geïdentificeerd die waarschijnlijk 
voor een soort auxine- en cytokinine-activiteit in de tumorcel zorgen. Een mutatie in 
de auxine-locus heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld op tabakstengels de tumoren scheuten 
ontwikkelen. Er wordt verondersteld dat dit komt doordat de activiteiten van de 
auxine-locus niet meer die van de cytokinine-locus kunnen onderdrukken. Dit zou een 
vergelijkbaar effect geven als de verhoging van cytokinine ten opzichte van auxine in 
de weefselkweek. Wordt echter de cytokinine-locus door een mutatie geïnactiveerd, 
dan ontstaan er veel adventief-wortels bij de tumor, hetgeen vergelijkenderwijs op een 
nu niet meer door cytokinine onderdrukte auxine-activiteit zou wijzen. 

Uit experimenten die met de tomaat zijn uitgevoerd, is gebleken dat inderdaad weer 
een normale tumor ontstaat als bij infectie met de 'auxine-mutant' tegelijkertijd auxine 
wordt toegevoegd. Voor de 'cytokinine-mutant' werd op overeenkomstige wijze gevon
den dat cytokinine, maar niet auxine, normale tumorontwikkeling stimuleerde (Ooms 
et al., 1981). Er zijn aanwijzingen dat een cytokinine-locus bij uitschakeling van de 
auxine-locus aanleiding geeft tot een sterk verhoogde cytokinine-produktie in de plan-
tecel (Ream & Gordon, 1982). Het is mogelijk dat de auxine-locus, bestaande uit twee 
genen, een verhoogd auxine-gehalte veroorzaakt, maar de gegevens daarover zijn min
der duidelijk. In ieder geval ziet het ernaar uit dat deze 'auxine-genen' het gedrag of 
fenotype van de plantecel op een vergelijkbare wijze beïnvloeden als aan plantecellen 
van buiten afgegeven auxine. Dit soort genen van de plantecel zelf zijn nog niet geïden
tificeerd. De nauwkeurige bestudering van de functie van T-DNA genen in de plantecel 
stelt ons voor het eerst in de gelegenheid langs moleculair-genetische weg het regenera
tieprobleem te bestuderen. 

Ti-plasmide-systeem 
Voor experimenten met recombinant-DNA is het Ti-plasmide eigenlijk onhandig 

groot. Daarom is voor het octipine Ti-plasmide onderzocht of het T-gebied, dat de 
DNA-sequenties bevat om vreemd DNA in plantecellen in te bouwen, op een apart 
Plasmide in Agrobacterium tumefaciens is te zetten. Daarvoor was het noodzakelijk 
precies te weten welke delen van het Ti-plasmide essentieel zijn voor de virulentie, dat 
wil zeggen betrokken zijn bij het mechanisme waarmee een bepaald stuk T-DNA in de 
plantecel wordt ingebouwd. Door gebruik te maken van deletie- en insertie-mutanten van 
het octopine-Ti-plasmide konden deze delen worden opgespoord. In deletie-mutanten 
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Fig. 5. Het octopine Ti-plasmide is te verdelen in een deel voor tumorinductie en een deel voor 
de afbraak van zowel octopine (Occ) als arginine (Are). Tra, Ine en Rep zijn functies voor respec
tievelijk conjugatie, incompatibiliteit en replicatie. Aux, Cyt en Ocs zijn respectievelijk loei voor 
auxine- en cytokinine-achtige effecten en voor octopinesynthese in de tumorcel. 

zijn delen van het Ti-plasmide-DNA en de daaropgelegen genen verwijderd. Bij 
insertie-mutanten is op verschillende plaatsen in het T-plasmide vreemd DNA inge
bouwd, waardoor genen ter plaatse worden geïnactiveerd. Langs deze weg is de geneti
sche kaart van het octopine-Ti-plasmide verkregen zoals die globaal is weergegeven in 
figuur 5. 

Het rechter deel van het Ti-plasmide (het zogeheten degradatie-deel), waarop o.a. 
de genen zijn gelegen voor octopinegebruik of catabolisme (Occ-genen) en conjugatie 
fTra-genen) kan gemist worden, zonder dat dit het vermogen om tumoren te induceren 
teniet doet. Het linker deel, dat het virulentie-deel wordt genoemd, bevat naast het T-
DNA een afzonderlijk virulentie-gebied met genen die ervoor zorgen dat het T-DNA 
in plantecellen wordt ingebouwd. Het T-gebied is omgeven door speciale DNA-
basevolgorden (border-sequenties), die ervoor schijnen te zorgen dat dit gebied als een 
vast stuk (dat is het gebied op het Ti-plasmide dat als T-DNA in de plant wordt inge
bouwd) T-DNA in het karyoom wordt opgenomen. Vermoed wordt dat deze basevol
gorden door Produkten van bepaalde virulentie-genen worden herkend en daardoor 
een vast T-DNA op een nog onbekende manier in de cel wordt geïntegreerd. 

Het is gelukt het virulentiegebied en T-gebied op twee aparte Plasmiden te zetten die 
zich beide in Agrobacterium naast elkaar kunnen handhaven (compatibel zijn). Agro-
bacteria die deze beide Plasmiden bezitten blijken nog steeds in staat te zijn tumoren 
te verwekken (figuur 6). Hierdoor is nu de weg geopend kunstmatig T-DNA op een 
kleinere vector dan het hele Ti-plasmide via Agrobacterium in plantecellen in te bou-
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Fig. 6. Het T-DNA (one) en het virulentiegebied (vir) geven als ze gescheiden op twee verschil
lende plasmiden aanwezig zijn in Agrobacterium tumefaciens aanleiding tot tumoren (A. Hoeke-
ma, MOLBAS-groep RU Leiden). 
Plasmide B kan zowel in Escherichia coli als in A. tumefaciens repliceren. In E. coli kän dit 
Plasmide voorzien worden van kunstmatig T-DNA waarin geen onc-genen meer aanwezig zijn, 
maar nog wel speciale DNA-basevolgorden en een nieuw gen. Door het gemanipuleerde plasmide 
B over te brengen in een A. tumefaciens met het virulentie-plasmide-A kunnen met deze bacterie 
genetisch gemanipuleerde cellen worden verkregen. 

wen. Het kunstmatig T-DNA zou dan kunnen bestaan uit de eerder genoemde speciale 
DNA-basevolgorden, waartussen alleen nog maar aanwezig zijn een gewenst gen of ge
nen en een markergen voor de selectie van getransformeerde plantecellen (figuur 7). 

Inmiddels zijn er al aanwijzingen verkregen dat inactivering van zowel auxine- als 
cytokinine-locus (de ortc-genen) van het T-DNA weliswaar maakt dat geen tumoren 
meer ontstaan, maar dat desalniettemin toch T-DNA in het plantegenoom wordt geïn
tegreerd en het nog aanwezige opine-gen tot expressie komt. Hiermee is de eerste stap 
gezet op weg naar genetische manipulatie van plantecellen met behulp van het Ti-
plasmide-systeem. 
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Fig. 7. T-DNA heeft aan zijn uiteinden een speciale basevolgorde van ongeveer 23 baseparen 
(bp) die betrokken zijn bij de integratie van het T-DNA in het plante-DNA. 'Kunstmatig' T-DNA 
bevat één of meer gewenste genen en een marker-gen voor de selectie van transformanten. Willen 
deze genen in de plantecel tot expressie komen, dan moeten ze voorzien zijn van daarvoor bestem
de basevolgorden, waaronder een plantepromotor (Pp) als startplaats voor de transcriptie in 
RNA (-»), die de regulatie van de genexpressie in eukaryoten verzorgen. 

Tevens is het gelukt bloeiende tabaksplanten die in alle organen nog opine synthetise
ren in een vroeg weefselkweekstadium te regenereren uit tumorcellen (Wullems et al., 
1981). In deze cellen en planten blijkt de auxine-locus gedeleteerd te zijn. De rest van 
het T-DNA is nog aanwezig. Het opvallende van deze planten is dat ze geen wortels kun
nen vormen en dus geënt moeten worden op een normale tabaksplant. Vermoedelijk 
wordt het onvermogen om wortels te vormen veroorzaakt door de activiteit van de nog 
aanwezige cytokinine-locus. Bovendien blijken deze planten niet meer gevoelig te zijn 
voor A. tumefaciens. Ook dit zou een gevolg kunnen zijn van de activiteit van de 
cytokinine-locus, aangezien behandeling van normale tabaksplanten met cytokinine 
deze ook ongevoelig voor A. tumefaciens maken. 

Om vooralsnog onbekende reden zijn de bloemen van de getransformeerde planten 
in alle gevallen mannelijk steriel. Door kruisbestuiving met stuifmeel van normale ta
baksplanten kon nageslacht worden verkregen van de getransformeerde planten. Onge
veer 50% van de nakomelingen waren volledig normaal doch nog steeds mannelijk ste
riel, terwijl de overige eveneens mannelijk steriel waren en nog een getransformeerd ka
rakter hadden. Dit laatste uitte zich opnieuw in het onvermogen een wortelstelsel te ont
wikkelen, terwijl tevens nog steeds opine in alle plantedelen werd gesynthetiseerd. Deze 
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nakomelingen bezaten hetzelfde stuk T-DNA als de ouderplant. Bovendien hadden alle 
nakomelingen nog het normale aantal chromosomen (48) van tabak. De 
50% -segregatie van de normale kenmerken en tumorkenmerken in de nakomelingen 
toont volgens de wetten van Mendel aan dat het T-DNA als een enkelvoudig, dominant 
kenmerk in een chromosoom is ingebouwd. Uit getransformeerde cellen van adventief 
wortels, die waren verkregen door een Ti-plasmidemutant te gebruiken met alleen een 
geïnactiveerde cytokinine-locus, zijn zelfs wortelende tabaksplanten en nakomelingen 
verkregen die niet mannelijk steriel waren. Ze bezitten nog het volledige T-DNA. 

Ook uit A. rhizogenes getransformeerde cellen van tabak en peenwortel zijn intacte 
planten verkregen (Chiton et al., 1982), waarvan recent is gebleken dat die nog het vol
ledige T-DNA van het Ri-plasmide bevatten. Er zijn aanwijzingen verkregen dat dit T-
DNA wel een auxine-locus heeft maar geen cytokinine-locus. Hoogstwaarschijnlijk is 
dit de reden dat A. rhizogenes voornamelijk adventief-wortels doet ontstaan. 

Het kan voorkomen dat een genetisch gemanipuleerde cel die met een plantenverede-
lingsdoel van gewenste genen is voorzien met geen mogelijkheid wil regenereren. Mis
schien dat dan het fuseren van protoplasten daaruit met protoplasten uit bladeren van 
een soortgenoot die van zichzelf een hoog regeneratievermogen hebben, uitkomst 
biedt. Niet regenerende Crown gall-cellen van tabak bleken zo na fusie wel planten op 
te leveren, die overigens dezelfde afwijkingen vertoonden als de andere planten met T-
DNA (Wullems et al., 1980). 

In verband met het probleem van de genetische instabiliteit in de weefselkweek en 
het daarmee verbonden regeneratieprobleem, is het interessant dat tumorweefsels die 
scheuten vormen dit vermogen vaak onbeperkt behouden. Tumorcellen worden vanaf 
het eerste begin zonder fytohormonen gekweekt. Misschien is het gebruik van fytohor-
monen, om normale cellen in weefselkweek optimaal te laten groeien, een selectie voor 
cellen die hun regeneratievermogen gaan verliezen. Vergelijkend onderzoek aan van 
origine isogenetische normale weefsels en regenererende tumorweefsels zou de reden 
van het verschil in het handhaven van het regeneratievermogen door de tumorcellen aan 
het licht kunnen brengen. 

Transformatie 
Als één van de voorwaarden voor genetische manipulatie van plantecellen is ge

noemd, het ter beschikking hebben van een reproduceerbare methode voor de transfor
matie van protoplasten. De afgelopen jaren zijn hiervoor twee verschillende methoden 
ontwikkeld. 

De ene methode, die cocultivatiemethode wordt genoemd, is gebaseerd op het ge
bruik van A. tumefaciens als microïnjectiespuit voor het DNA. De bacteriën worden 
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gekweekt samen met protoplasten (cocultivatie) die een paar dagen oud zijn en weer 
een cel wand hebben geregenereerd, maar nog niet zijn overgegaan tot delen. De cel-
wand is nodig voor aanhechting van de bacterie (Marton et al., 1979). 

Bij de andere methode, de DNA-transformatie-methode, worden vers geïsoleerde 
protoplasten in aanwezigheid van PEG en calciumionen geïncubeerd met Ti-plasmide-
DNA en een zogeheten carrier-DNA (Krens et al., 1982). De PEG-concentratie is dus
danig gekozen dat geen waarneembare fusie van protoplasten optreedt. Voor het ont
wikkelen van deze methode werd dankbaar gebruik gemaakt van het gegeven dat cellen 
die T-DNA bevatten, geselecteerd kunnen worden op hun vermogen zonder fytohor-
monen in het medium te groeien en van de wetenschap dat dit DNA van nature geïnte
greerd wordt in het plantegenoom. Met de cocultivatie-methode kan een percentage 
van 0,5% transformanten of nog hoger verkregen worden. Dit maakt het mogelijk dat 
zelfs in afwezigheid van selecteerbare markers, zoals de o«c-genen, transformanten 
kunnen worden gevonden door voldoende weefsels te analyseren op 'kunstmatig' T-
DNA of de expressie van een nieuw gen waarop niet direct geselecteerd kan worden. 
Dit is niet mogelijk met de DNA-transformatie-methode aangezien dit een te laag per
centage transformaten geeft (0,001% of minder). De DNA-transformatie-methode 
heeft bovendien tot nadeel dat vaak versnipperd T-DNA in de transformanten blijkt 
te zitten. Ook worden soms stukken DNA aangetroffen die veel groter zijn dan nor
maal T-DNA. Met de cocultivatie-methode wordt in de transformanten doorgaans het 
welomlijnde stuk T-DNA aangetroffen. Dit wijst erop dat alleen met de bacterie repro
duceerbaar een vast stuk DNA, gelegen tussen de eerder genoemde speciale DNA-
basevolgorden, onbeschadigd kan worden ingebouwd. De transformatie van cellen af
komstig van dicotiele planten met A. tumefaciens heeft dan ook duidelijke voordelen 
boven DN A-transformatie. Daarentegen lijkt vooralsnog DNA-transformatie de enige 
mogelijkheid te zijn voor het transformeren van monocotiele cellen, die niet gevoelig 
zijn voor A. tumefaciens. Door het ontbreken van bruikbare, selecteerbare plantemar-
kers zijn met dit soort cellen nog geen resultaten verkregen. 

Toepassingen van somatische celgenetica 

Plantenveredeling 
De somatische celgenetica van planten is nu goed op gang gekomen. De wetenschap

pelijke doorbraken in het plantkundig onderzoek van de afgelopen 5 tot 10 jaar hebben 
geleid tot de verwachting, dat op den duur plantecellen even goed genetisch naar onze 
hand zijn te zetten als nu reeds het geval is voor micro-organismen en in toenemende 
mate voor dierlijke cellen (figuur 8). 
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Fig. 8. Genetisch gemanipuleerde cellen kunnen op verschillende manieren worden verkregen. 
Door fusie van protoplasten kunnen zowel cybriden als somatische hybriden ontstaan. Met het 
Ti-plasmide-systeem kunnen één of meer genen in het kern-DNA worden ingebouwd. De gene
tisch veranderde cellen kunnen worden geregenereerd tot planten ten behoeve van de plantenvere
deling (linker kolom) of als cellen worden gebruikt ten behoeve van de plantenbiotechnologie 
(rechter kolom). 

Het huidige gebruik van genetisch gemanipuleerde micro-organismen voor de in
dustriële produktie van commercieel interessante Produkten is alleen mogelijk gewor
den door de gedetailleerde kennis die reeds beschikbaar was over de opbouw en organi
satie van hun genen, waardoor de functie van deze genen en de regulatie van hun ex
pressie kon worden ontrafeld. Vanwege hun relatie tot de gezondheidszorg is ook veel 
moleculair biologisch en biochemisch onderzoek verricht aan dierlijke cellen. Hierdoor 
is ook voor dit soort cellen inzicht verkregen over genstructuur en genexpressie en 
bestaat er reeds een uitgebreide genenkaart voor menselijke chromosomen. De geneti
sche manipulatie van dierlijke cellen heeft dan ook de laatste jaren grote vooruitgang 
geboekt. De ervaring heeft geleerd dat de grotere complexiteit van planten en dieren 
ten opzichte van micro-organismen geen struikelblok hoeft te zijn indien de moleculaire 
processen bekend zijn die maken dat onder bepaalde omstandigheden genen tot uit-
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drukking komen in specifieke eigenschappen. Dit vereist echter zeer veel fundamenteel 
onderzoek. 

Het moleculair biologische en biochemische onderzoek aan planten is bij deze ont
wikkelingen sterk achtergebleven. De laatste jaren komt hier verandering in. Een aantal 
plantegenen die aanleiding geven tot een grote hoeveelheid eiwitten, zoals de reserve
eiwitten in zaden van peulvruchten en graansoorten, zijn geïsoleerd en hun basevolgor
de is bepaald (Sun et al., 1981). Hieruit is gebleken dat plantegenen in hun opbouw een 
grote overeenkomst kunnen vertonen met dierlijke genen. Ze bevatten ook introns 
en dit betekent dat een 'splicing'-mechanisme, zoals eerder is besproken, ook in plante-
cellen aanwezig is. Dit opent de mogelijkheid via de inbouw van dierlijke genen zelfs 
dierlijke eiwitten door plantecellen te laten produceren en ophopen. Daarnaast worden 
er pogingen verricht de kwaliteit van de plantaardige reserve-eiwitten door genetische 
manipulatie met behulp van de recombinant-DNA-techniek meer geschikt te maken 
voor menselijke consumptie. 

Een ander voorbeeld is het inbrengen van resistentie tegen herbiciden. Dit zijn on
kruidbestrijdingsmiddelen die echter ook vaak in meer of mindere mate nadelig zijn 
voor het gewas. Bepaalde bacteriën bezitten genen die coderen voor enzymen, waarmee 
allerlei herbiciden kunnen worden afgebroken. Dergelijke genen zijn geïsoleerd en er 
wordt nu getracht ze in plantecellen in te bouwen en tot expressie te brengen. In sommi
ge gevallen kan dus ook gedacht worden aan het gebruik van bekende bacterie-genen. 

Naast de eerder besproken problemen betreffende de genetische stabiliteit in de weef
selkweek en de regeneratie van planten komt in al deze voorbeelden nog het probleem 
erbij van de gedifferentieerde genexpressie. Bij planten is nog maar weinig bekend over 
de reden waarom genen zoals die voor reserve-eiwitten alleen maar tot expressie komen 
in een bepaald orgaan of meer in het algemeen slechts functioneren in cellen die gediffe
rentieerd zijn. 

De opbrengst van planten wordt sterk gereduceerd door ziekten, plagen en onkrui
den maar ook door ongunstige milieuomstandigheden zoals droogte, verzilting, gebrek 
aan mineralen en een tekort aan gebonden stikstof. De weerstand die sommige planten 
bezitten tegen ziekteverwekkers, insekten en abiotische omstandigheden blijkt in vele 
gevallen genetisch complex te zijn. Dit soort kenmerken wordt vaakt door verschillende 
genen bepaald en we spreken in een dergelijk geval over polygene eigenschappen. De 
resistentie voor een ziekteverwekker bijvoorbeeld kan zowel polygeen als monogeen 
zijn. Voor de plantenveredelaar is vooral de polygene resistentie van groot belang, om
dat deze in de natuur minder snel wordt doorbroken door het optreden van spontane 
varianten van de ziekteverwekker. Een plant te voorzien van een polygene eigenschap 
door middel van genetische manipulatie zal geen eenvoudige zaak zijn. Verwacht wordt 
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dat dit wellicht valt te bewerkstelligen met somatische celhybridisatie of door opname 
van losse chromosomen. 

Over het algemeen wordt verondersteld dat voor het aanbrengen van zulke eigen
schappen de recombinant-DNA-procedure minder kansen biedt. Dat neemt niet weg, 
dat het inbrengen van een aantal goed gedefinieerde genen met deze techniek, één van 
de meest effectieve manieren is. In tegenstelling tot procedures, waarbij min of meer 
complete genomen worden gemengd, hoeft bij het aan het genoom toevoegen van al
leen gewenste genen geen eliminatie van ongewenste genen plaats te vinden door lang
durige terugkruisingen. 

Het onderzoek aan T-DNA heeft uitgewezen dat het in principe mogelijk moet zijn 
om vele genen gelijktijdig in het karyoom in te bouwen en permanent tot expressie te 
krijgen, zelfs in het nageslacht. Voor polygene eigenschappen, zoals die voor resistentie 
tegen ziekten, zijn echter de genen nog niet biochemisch geïdentificeerd, laat staan be
schikbaar. Genenkaarten van belangrijke gewassen zijn zelfs niet gedeeltelijk bekend. 
De op chromosomen gelokaliseerde kenmerken zijn meestal van uitwendig herkenbare 
of morfologische aard. De betekenis van de erbij betrokken genen noch de moleculaire 
processen die eraan ten grondslag liggen zijn bekend. Hierdoor blijft zelfs de vraag on
beantwoord of het voor polygene eigenschappen altijd nodig is met de recombinant-
DNA-techniek hele series van genen van ouder te laten verhuizen. Het is niet geheel on
waarschijnlijk dat slechts een paar unieke genen (major genes) uit zo'n serie voldoende 
kunnen zijn om in een totaal andere plant met de daarin aanwezige genen eenzelfde 
eigenschap te geven. 

Regelmatig wordt gespeculeerd over de mogelijkheid planten zelf stikstof te laten 
binden door het inbouwen van genen voor stikstofbinding uit bijvoorbeeld Rhizobium. 
Deze bacteriën veroorzaken wortelknolletjes op vlinderbloemigen (leguminosen) waar
in zij in de vorm van bacteroïden stikstof gaan binden. Het proces van de stikstofbin
ding is zowel genetisch als fysiologisch zeer complex en kost het organisme veel energie. 
Dit laatste aspect zou kunnen maken dat als planten stikstofbindend worden gemaakt 
ze slecht gaan groeien, tenzij hun fotosynthetiserend vermogen ook wordt vergroot. Al
les te zamen is dit technisch en wetenschappelijk nog zo ingewikkeld dat voorlopig op 
dit terrein niet veel mag worden verwacht. Wel zijn de gedachten optimistischer over 
het tot-stand-brengen van nieuwe vormen van associatie tussen planten en stikstofbin
dende bacteriën of de verbetering van reeds bestaande symbiotische interacties. Men 
denkt daarbij in het bijzonder aan bacteriën die hun voedsel niet van de plant moeten 
krijgen — dit zou immers ook een energiebelasting voor de plant betekenen — maar 
voedsel aanwezig in de bodem gebruiken. 

Het zou onjuist zijn van de genetische manipulatie wonderen te verwachten; zeker 
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niet alles kan. De nieuwe, technische verworvenheden bieden wel goede perspectieven 
voor de plantenveredeling. Dit geldt echter alleen als zij op de juiste wijze, weloverwo
gen worden toegepast voor specifieke doeleinden, waarmee de duur van een plantever-
edelingsprogramma kan worden verkort of waarmee gewenste nieuwe combinaties 
van genen worden verkregen die langs conventionele weg niet bereikbaar zijn. De 
recombinant-DNA-techniek heeft daarbij als bijzonderheid dat niet alleen gebruik ge
maakt kan worden van plantegenen maar ook van gewenste genen uit andere orga
nismen. Ook in de toekomst zal de conventionele plantenveredeling, door verdere ver
betering van technieken, de belangrijkste rol blijven vervullen. Slechts een goede sa
menwerking tussen klassieke genetici en moleculair genetici zal maken dat de perspec
tieven van de genetische manipulatie ook optimaal worden ingezet en benut. 

Plantenbiotechnologie 
Planten van diverse oorsprong worden niet alleen gebruikt voor sier of voor voeding 

van mens en dier maar ook als uitgangsmateriaal voor industriële Produkten in de far
maceutische, chemische en genots- en voedingsmiddelenindustrie (Stabo, 1980). Plan
ten bezitten namelijk een uitzonderlijk groot synthetisch vermogen. Vaak orgaange
bonden produceren ze een grote verscheidenheid aan hoogwaardige verbindingen 
waarvan de meeste niet direct voor het levensbehoud noodzakelijk zijn en daarom se
cundaire metabolieten worden genoemd (tabellen 3 en 4). De opslag van dit soort Pro
dukten kan in vacuolen plaatsvinden. Het merkwaardige is dat de commercieel interes-

Tabel 3. Diverse hoogwaardige Produkten uit planteweefselcultures. 

Pyrethrinen Polysacchariden 
etherische oliën suikers 
terpenen alkaloïden 
peptiden Steroiden 
proteïnen vitaminen 
enzymen flavonoïden 
hormonen anthrachinonen 
allergenen benzoëzuurderivaten 
lipiden benzoquinonen 
enzyminhibitoren organische zuren 
kleurstoffen aromastoffen 
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Tabel 4. Enkele farmaceutisch hoogwaardige Produkten uit planten. 

Produkt 

Alkaloïden 
vinblastine 
vincristine 
camptothecine 
harringtonine 
serpentine 
tubocurarine 
ajmalicine 
ajmaline 
quinidine 
quinine 
reserpine 
rescinnamine 
atropine (1-hyoscyamine) 
scopolamine 

morfine 
codeïne 
noscapine 
vincamine 
pilocarpine 
emetine 
berberine 
colchicine 

nicotine 
efedrine 
strychnine 

Steroiden 
digoxin 
digitoxin 
van diosgenine afgeleide 

Steroiden: 
corticosteroïden 
geslachtshormonen 
anabole Steroiden 

Diversen 
anthrachinonen 

L-dopa 
furanocoumarinen 
flavonoïden 

Producerende plant 

Catharanthus roseus 
Catharanthus roseus 
Camptotheca acuminata 
Cephalotaxus harringtonia 
o.a. Catharanthus roseus 
o.a. Chondodendron tomentosum 
o.a. Catharanthus roseus 
o.a. Rauwolfia serpentina 
Cinchona spp. 
Cinchona spp. 
o.a. Rauwolfia serpentina 
o.a. Rauwolfia serpentina 
o.a. Atropa belladonna 
o.a. Datura me tel 

Papaver somniferum 
Papaver somniferum 
Papaver somniferum 
Vinco major 
Pilocarpus jaborandi 
Cephaelis ipecacuanha 
o.a. Hydrastis canadensis 
Colchicum autumnale 

Nicotianum tabacum 
o.a. Ephedra sinica 
Strychnos nux-vomica 

Digitalis species 
Digitalis species 

Dioscorea spp. 

o.a. Rheum palmatum 
Sennae spp. 

Mucuna pruriens 
diverse planten 
diverse planten 

Farmacologische werking/ 
toepassing 

antitumor 
antitumor 
antitumor 
antitumor 
antitumor 
spierverslappend 
spierverslappend 
antiarritmisch 
antiarritmisch 
antimalaria 
bloeddrukverlagend 
bloedrukverlagend 
parasympathicolyticum 
parasympathicolyticum, 
kalmerend 
pijnstiller 
hoestdempend 
hoestdempend 
bloeddrukverlagend 
pupilverwijdend 
amoebicide, hoestmiddel 
amoebicide 
celdelingremmend, 
anti-jicht 
insekticide 
sympathicomimeticum 
tonicum 

cardiotonisch 
cardiotonisch 

ontstekingsremmend 
anticonceptiva ('de pil') 

laxerend 

anti-Parkinson 
psoriasis 
spasmolyticum, antitumor 
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Genen bewogen 

H.F. Linskens 

Tot de grote verworvenheden van de menselijke beschaving behoort de domesticatie 
van huisdieren en cultuurgewassen. Naast de verrijking in materiële goederen wordt bij 
de ontwikkeling van de cultuurgewassen ook een belangrijke vooruitgang in de cultuur 
zichtbaar: met het gebruik van bepaalde planten door nomaden, herders en verzame
laars is een begin gemaakt met het kweken van planten. Een door de mens bestuurde 
evolutie is begonnen! 

Genen worden niet alleen in beweging waargenomen, maar de genen worden ook ac
tief bewogen. De vormenrijkdom bij planten is gedurende 12 000 jaren tot stand geko
men door gen-, chromosomen- en genoommutaties, alsmede door kruisen van soorten. 
Door aanpassing aan bepaalde omstandigheden ontstonden de landrassen, nog voor
zien van een groot sortiment van genen, die een dynamische aanpassing aan wisselende 
selectie-omstandigheden mogelijk maakten. In landen met hoog ontwikkelde land
bouwmethoden zijn deze helaas zo goed als verdwenen. Veel inspanning is nodig om 
de rijkdom aan genen in genenbanken in stand te houden. 

Voor de vormenrijkdom zijn niet alleen de grote genencentra, maar ook de vele mi
crocentra als centra van diversiteit belangrijk. Niet alleen de meest belovende individu
en, de zogenaamde eliten, zijn belangrijk om te behouden, maar ook de populaties. Om 
erosie van de genenpools te voorkomen moeten dus ook de oude landrassoorten als po
pulaties verder in stand gehouden worden. 

Plantenveredeling is veelal gericht op verhoging van opbrengst, maar moet meer dan 
ooit ook gericht zijn op verhoging van kwaliteit, adaptatie en resistentie. Om de voed-
selbasis te verbreden, mogen ook de marginale landbouwgronden in de ontwikke
lingslanden als mogelijke extreme milieu's voor cultuurgronden niet uit het oog verlo
ren worden, vooral als bodemerosie in het spel komt. Daar spelen factoren als adaptatie 
een overheersende rol. 

Nieuwe plantesoorten kunnen cultuurgewassen worden, zoals casave (Manihot escu-
lenta), yam (Dioscorea spp.^, bataataardappel (Ipomoea batatas), duivenerwt (Caja-
nus cajan), johannesbroodboom (Ceratonia siliqua), kouseband (Vigna unguiculata) 
en de gevleugelde boon (Psophocarpus tetragonolobus). Dit geldt vooral voor gebieden 
waar goed aangepaste xerofyten en halofyten als enige kans maken om in steppen en 
woestijnachtige gebieden voedsel te kunnen bieden. Zo zal dan, mits men de juiste ge
nen vindt en bij elkaar kan brengen, volgens een schatting van Evenari, naar het voor
beeld van de Negev, 30% van de woestijngebieden in Noord-Afrika en het Nabije 
Oosten in cultuur genomen kunnen worden (Evenari, 1982). 
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Genenbanken en landrassen 

Het sortiment beschikbare gewassen blijft voor de plantenveredelaar het uit
gangspunt bij het zoeken naar waardevolle kenmerken en nieuwe combinatiemogelijk
heden die hij voor het maken van nieuwe rassen nodig heeft. Voorwaarde daarvoor 
is het in-stand-houden van de variatie in de genenbestanden. Daarom wordt er wereld
wijd zo veel tijd, geld en energie gestoken in het verzamelen en instandhouden van sorti
menten van rassen, landrassen en verwante wilde species van een en dezelfde soort. 
Overal ter wereld worden genenbanken opgericht, vooral van tropische en subtropische 
vruchten, vezel- en voedselplanten. De problemen van de bewaring over langere tijd, 
van de regeneratie van levensvatbare planten uit zaden, pollen, weefselstukjes, me-
risteemcultures en cellen, en uit geïsoleerde genencomplexen% worden intensief bestu
deerd. Bij het bewaren als zaden gaat weliwaar het cultivar-karakter verloren, maar het 
genenbestand blijft verregaand behouden. 

De grote moeilijkheden bij het oprichten en instandhouden van genenbanken liggen 
op drie gebieden: 
1. Alle monsters moeten systematisch worden getoetst op belangrijke eigenschappen, 
zoals resistentie, kwaliteit en opbrengst, hetgeen een grote inzet van gekwalificeerd per
soneel eist. 
2. Het catalogiseren en bekendmaken van al deze eigenschappen is kostbaar. 
3. In de genenbanken moet bij vermeerdering 'genetic drift' (het kwijtraken van genen) 
voorkomen worden. 
Om de mogelijkheden tot veredeling te behouden is het van belang dat de genetische 
variatie in zijn volle breedte bewaard blijft. Internationale samenwerkingsverbanden 
zijn een dringende noodzaak (Dahl et al., 1981). 

In de raad van Europa is een commisie opgericht die zich met het behoud van Euro
pese planten bezighoudt; deze inventariseert welke zeldzame planten in welke botani
sche tuinen voorkomen. Uit vorige hoofdstukken kunnen argumenten ontleend wor
den voor het behoud van wilde flora en fauna. Wij weten immers niet welke genen voor 
nog heden onbekende doeleinden in de toekomst voor het in-stand-houden van het bio
logisch evenwicht nodig, en zelfs voor het bewaren van resistentie en produktiviteit van 
cultuurgewassen, wenselijk zullen worden. 

Klassieke veredeling versus genenmanipulatie 

Als men het werkterrein van de genen in planten op een wat afstandelijke manier 
overziet, kan men niet ontkennen dat er ook in de genetica modegolven voorkomen: 
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in de dertiger jaren was het de colchicine-golf, en in de vijftiger jaren de mutatie-golf 
met zijn diverse chemische en fysische methoden. Wat is ervan overgebleven? Alleen 
in de sierteelt zijn opmerkelijke resultaten geboekt. Daarentegen is er geen voedselge
was dat uitsluitend door mutatieveredeling is verkregen. 

Men moet ook van transformaties door middel van genetische manipulatie echter 
geen hemel op aarde verwachten. Vele van de uit de gezichtshoek van de plantenverede
ling belangrijke eigenschappen zijn pleiotroop. Zo is ombouwen van bijvoorbeeld 
C3-fotosynthese tot C4-fotosynthese dat Onder gunstige omstandigheden een maximale 
fotosynthetische opbrengst (bijvoorbeeld bij suikerriet, maïs en gierst) toelaat, zó com
plex dat dit nauwelijks mogelijk zal zijn. Interessante eigenschappen, zoals legeringsre
sistentie, bloeiinductie, opbrengst en het vroeger volgroeid zijn van gewassen, zijn naar 
verwachting niet door transformatie over te brengen, omdat zij door vele genen be
paald zijn. Plantenveredeling wordt vaak geconfronteerd met eigenschappen die poly-
geen of oligogeen bepaald zijn, zoals opbrengst. Dit geldt ook voor resistentie tegen 
parasieten en voor de pogingen om het stikstofbindingsvermogen over te brengen op 
waardplanten, die tot nu toe daartoe niet in staat waren. Het is reeds mogelijk gebleken 
de 'nif'-gen-cluster verantwoordelijk voor stikstof-fixatie in een eukaryotische genoom 
over te planten. Wel moet gezegd worden, dat desondanks de stikstofbinding niet werk
te, waarschijnlijk doordat de energie leverende processen niet functioneerden. Tot op 
heden is het dus nog niet gelukt om geschikte compartimenten in de gastheercellen te 
scheppen, zoals deze in de wortelknolletjes van leguminosen aanwezig zijn. 

Dit betekent dat de gewone klassieke veredelingstechnieken hun waarde zullen be
houden (Rees et al., 1981). Misschien zal door 'genetic-engineering' hier wat aan toege
voegd worden. Maar voor zover het zich op dit moment laat aanzien, is een vervanging 
niet te verwachten. De problematiek wordt duidelijk als men ook de stabiliteit van de 
getransformeerde eigenschappen erbij betrekt. Men moet zich uiteindelijk afvragen of 
de Rhizobium-symbiose, die misschien van de leguminosen is over te brengen op graan
gewassen, ook onder veldcondities stabiel blijft, en of de symbionten zich ook in de 
bodem kunnen handhaven (Esser, 1981). 

Een ander belangrijk probleem bij het onder-controle-houden van de genen is het be
waren van genen door middel van genenbanken en in genencentra. Grote mogelijkhe
den liggen hier open door het bewaren in vorm van zaden, pollen, knollen en weef
selstukjes noodzakelijk bij vegetatief vemeerderde gewassen, zoals de heterozygote 
aardappel en suikerriet. Veel genenbanken in ontwikkelingslanden verzamelen blind 
zonder te weten wat er in de 'bibliotheek van genen' aanwezig is. Het lijkt dan inder
daad op een bibliotheek waarvan de boeken niet uitgepakt en opengesneden zijn, laat 
staan gelezen! 
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Ontdekking van transposonen 

Na de ontdekking van de genen als erfelijke eenheden leek het lange tijd dat de erfe
lijkheidsleer en de plantenveredeling vaste grond onder de voeten gekregen hadden. 
Het gen werd dan ook wel als identiek beschouwd met de recombinerende opsplitsende 
en muterende eenheden. Met het opkomen van de moleculaire genetica leek het dan een 
hele tijd - en dit kan als de grootste triomf van de biologie van de 20ste eeuw worden 
beschouwd - dat het gen, als een functionele eenheid volgens de opvattingen van Men
del, inderdaad als een onderscheidbaar stuk op het chromosoom erkend werd, overeen
komend met een bepaalde basenvolgorde in een dubbelspiraal van DNA. Dit bleek we
derom de code voor de volgorde van aminozuren van specifieke eiwitten te zijn. Maar 
al gauw bleek niet alleen dat een gen op het chromosoom van zijn omgeving afhankelijk 
is, maar dat er andere genen zijn die zijn expressie in verregaande mate mede kunnen 
bepalen. 

Chromosomen worden over het algemeen beschouwd als lineair gerangschikte series 
van genen. Uitzonderingen op dit beeld van stabiliteit zijn echter reeds lang bekend. 
Barbara McClintocks kruisingen met maïs leverden het eerste goed onderzochte voor
beeld van 'movable genetic elements' op. In de tweede helft van de zestiger jaren heb
ben Shapiro en Starlinger ook bij bacteriën (Escherichia coli) elementen gevonden die 
pleiotropische mutaties opwekten wanneer deze in een gen werden overgebracht (Kling-
muller, 1982). 

In de afgelopen 10 jaar heeft de ontwikkeling van nieuwe technologieën van genen
manipulatie tot de ontdekking van beweeglijke elementen, zowel in prokaryoten als 
ook in eukaryoten en hun virussen, geleid (Robertson, 1982). De snelle ontwikkeling 
op dit gebied wordt duidelijk gedemonstreerd in het verslag van het Cold Spring Harbor 
Symposium met 115 voordrachten, dat aan 'jumping genes' gewijd was. Deze ook wel 
'transposonen' genoemde, beweeglijke genetische elementen zijn niet aan een bepaalde 
plaats op het chromosoom gebonden, zij zijn verschuifbaar. Met behulp van de trans
posonen worden nieuwe mogelijkheden geboden voor een beter begrip van de evolutie 
en regulatie van de genexpressie gedurende de ontwikkeling van het organisme. Dit ge
beurt op verschillende manieren. Door zich naast specifieke genen te leggen zijn trans
posonen in staat antibiotische resistentie in bacterieën, gastheerspecificiteit en fasenva-
riatie te bepalen. Andere voorbeelden zijn de associatie van de Immunoglobulinen, het 
optreden van homeotische mutanten bij Drosophila en ontwikkelingsveranderingen die 
in verband staan met reorganisatie van DNA in het chromosoom. 

Ook is gebleken dat de uiteinden van de transposonen gedurende het transpositiepro
ces bij prokaryotische en eukaryotische organismen sterk op elkaar lijken, hetgeen een 
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algemeen mechanisme van de transpositie suggereert. In sommige gevallen bestaat de 
beweging binnen het chromosoom alleen uit een inversie van de beweeglijke delen. Een 
dergelijk element, ook wel 'inverton' genoemd, controleert bijvoorbeeld de antigen-
verandering van de flagellen van Salmonella en de gastheer-range van bacteriofagen. 
Deze specifieke recombinatiesystemen zijn onderling uitwisselbaar. Alhoewel veel in
formatie over het voorkomen van transposonen verzameld is, is het complexe bioche
mische mechanisme dat aan deze mobiele genetische eenheden ten grondslag ligt nog 
niet duidelijk. 

Er moet zeker ook in de toekomst op nieuwe, verrassende gegevens worden gere
kend. Zo is het niet meer uit te sluiten dat genen ook soortsgrenzen kunnen oversprin
gen, een verschijnsel dat voor prokaryonten als transductie, transformatie en sexductie 
bekend is. Er zijn eerste aanwijzingen (bij zeeëgels) dat een horizontale sprong van ge
nen tussen soorten van eukaryoten mogelijk is. Als deze aanwijzing bij andere soorten 
wordt bevestigd, zou dit verstrekkende gevolgen voor ons begrip van evolutie kunnen 
hebben (Lewin, 1982). 

Het erfelijk materiaal blijkt dus verrassend flexibel te zijn. Vagabonderende genen 
kunnen de evolutie versnellen. Komt de genetica op losse schroeven te staan? 

Buurpraatjes van chromosomen 

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de verdeling van de chromosomen in de celkern 
niet willekeurig is. Het blijkt veeleer dat de chromosomen op een voorspelbare, ordelij
ke wijze in bepaalde delen van de celcyclus ten opzichte van elkaar gelegen zijn. Dit 
zou kunnen betekenen dat gedurende de ontwikkeling de ruimtelijke oriëntatie voor de 
expressie van de genen verantwoordelijk zou kunnen zijn. De driedimensionale struc
tuur van een gen zou dan belangrijker zijn dan de moleculaire opbouw, evenals de drie
dimensionale structuur van een proteïne voor zijn werking belangrijker is dan de ami-
nozurensequentie. Groepen genen wisselen elkaar uit, in het bijzonder als zij dicht bij 
elkaar liggen. Men kan verwachten, dat genen die naast elkaar liggen op buurchromo-
somen veel meer en sneller in staat zijn aan homogenisatieprocessen deel te nemen dan 
genen die op grotere afstand van elkaar liggen (Lewin, 1981). 

En dan de 'jumping genes'. Het wordt steeds meer duidelijk, dat genen en andere 
genetische elementen binnen een genoom bewegen. Wanneer de kopie van een gen zich 
ontworstelt aan de groep waarin het eigenlijk 'thuis hoort', dan is de kans dat het zich 
voegt in een deel van het genoom dat dichtbij ligt groter dan dat het zich voegt in een 
deel op grotere afstand. Dit zou tot gevolg kunnen hebben, dat naast elkaar liggende 
chromosomenarmen ten gevolge van een in de evolutie langere buurschap meer genen 
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gemeenschappelijk hebben dan chromosomen die verder van elkaar liggen. 
Verder bleek al gauw, dat de genen niet alléén in beweging komen. Zij doen dit samen 

met genen die verschillende grootte en eigenschappen hebben, en die plasmiden, episo-
men, insertie-sequenties, plastidomen, replicon, virus worden genoemd. Het genoom 
bestaat dus niet uit een vaste groep genen. Het genoom is niet statisch, het is wisselend 
van samenstelling, waarin genen immigreren, emigreren of zich als 'jumping genes' ge
dragen. En daarmee zijn nieuwe mogelijkheden voor het gecontroleerd bewegen van 
genen ontstaan. Een ontwikkeling die met de term 'genenmanipulatie' aangeduid 
wordt. De genetici en de planten veredelaars worden in staat gesteld genen naar hun 
hand te zetten! 

Grenzen van de genetica 

De toepassing van klassieke methoden in de praktijk en het doorwerken van mole
culair-genetische methoden in de plantenveredeling zal zeker ook op grenzen stuiten. 
Men moet de reële kansen voor succes niet overschatten; dit geldt met name ook voor 
de genenmanipulatie. Bij alle betovering en publiciteit die van de 'plantenveredeling op 
moleculair niveau' uitgaat, zal het voor deze nieuwe discipline moeilijk worden om aan 
alle verwachtingen te voldoen. Een houding van rationeel afwachten is hier veel meer 
op zijn plaats dan ongefundeerd enthousiasme. De grenzen liggen minder in de metho
dieken die aan verbeteringen en verfijningen onderworpen kunnen worden, maar meer 
in het systeem van de cel zelf. 

Gedurende de laatste decennia is herhaaldelijk aangetoond, dat ook de erfelijke in
formatie van nauw verwante organismen zodra deze samen in een cel gebracht worden, 
onverdraaglijk zijn. Dit fenomeen, de zogenaamde incompatibiliteit, is in vele orga
nismen gevonden. Dat genetisch verschillend materiaal niet tot coëxistentie in staat is, 
wordt bij alle ontwikkelingsstappen waargenomen. Zo is er het restrictiefenomeen, 
waarbij bacteriën in staat zijn DNA van bacteriofagen, als deze in de bacteriëncel te
rechtkomen, te snijden. Andere voorbeelden zijn onverdraaglijkheid voor vreemd 
DNA bij schimmels, hogere planten en lagere dieren, en de afstotingsproblemen tijdens 
weefsel- en orgaantransplantatie bij zoogdieren. 

De mechanismen voor het eenzijdig en wederzijds afstoten van 'onverdraagzaam' 
DNA zijn zeker uiteenlopend, maar voor de praktijk is dit van ondergeschikte beteke
nis. Het effect is in alle gevallen hetzelfde, of het nu om eliminatie van hele chromoso
men gaat of erfelijke informatie die niet in een chromosoom is in te passen. Beslissend 
is alleen het eindeffect, en de vraag of hybridisatie en zodoende recombinatie mogelijk 
is of niet. 
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Recombinatie kan onmogelijk worden als de verschillende DNA-stukjes in een en de
zelfde fysiologische machine - als zodanig kan de cel beschouwd worden - niet com
patibel, of met andere woorden, niet tot coëxistentie in staat zijn. Of het geïmporteerde 
DNA via een sexuele cyclus of via parasexuele processen, of zelfs door genetische mani
pulatie, in deze cel terecht is gekomen, speelt daarbij geen rol. 

Een ander probleem treedt op als het vreemde DNA wel ingebouwd is en in de cel 
de genetische informatie in de vorm van een genprodukt uitdrukt, maar dit produkt 
door de cel gedeeltelijk weer afgebroken wordt. Dan is men, wat betreft de uitwerking 
van het getransformeerde DNA, even ver van huis. 

En tenslotte staat nog de stabiliteit van het recombinant-DNA ter discussie. Zelfs als 
noch restricties ten gevolge van heterogenen incompatibiliteit optreden, noch proble
men rond de expressie van de ingebouwde genen ontstaan, dan bestaat toch nog de mo
gelijkheid dat door recombinatie het gehybridiseerde DNA, óf op een chromosoom ge
lokaliseerd óf in vrije vorm, instabiel is. Dergelijke fenomenen zijn bij bacteriën en van 
schimmels bekend. 

Perspectieven 

Desalniettemin bieden de recente ontwikkelingen op het gebied van de moleculaire 
en somatische genetica interessante perspectieven voor de plantenveredeling. Belangrij
ke voorwaarden voor het succes van de processen zijn echter, dat hele planten uit proto
plasten geregenereerd kunnen worden. Dat wil zeggen, herstellen tot hele normale plan
ten met bladeren, stengel en wortel, zodat deze in het veld uitgeplant kunnen worden. 
Verder moeten selectiemethoden worden uitgewerkt voor stabiele integratie of ten
minste deelname van de gewenste genen in het ontvangende genoom. 

Naast de genetische transformatie door inbouw van DNA-fragmenten kunnen ook 
hele celkernen overgeplant worden, waarbij dan een nieuwe weg geopend wordt voor 
de studie van de wisselwerking tussen nucleaire en plasmatische factoren, zoals deze een 
rol spelen bij de mannelijke steriliteit. 

Maar ook individuele chromosomen kunnen met vernuftige methoden geïsoleerd en 
geselecteerd worden, en worden dan getransplanteerd. Deze vorm van selectieve chro
mosomentransplantatie biedt interessante perspectieven. Omdat men ook chromo
soomfragmenten met behulp van enzymen die de chromosomen op bepaalde plaatsen 
doosnijden (restrictie-enzymen) kan verkrijgen, hoeft dus genenmanipulatie niet blind 
te geschieden; mits men de juiste plaats van de gewenste genen goed kent. En dat is nog 
maar in betrekkelijk weinig gewassen het geval (Bootsma, 1979). 
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In steeds sterker mate zal de mens de plant 'op maat kweken'. Manipulatie op mole
culair niveau lukt reeds. De plantenveredeling gaat een nieuwe toekomst met ongeken
de perspectieven tegemoet. 
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