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Genen in beweging
H.F. Linskens

Genenvanonzeplantenzijninopspraakgekomen.Indagbladenkanmenlezen,dat
hetgenenbestand vancultuurgewassen ingevaar is.Expeditiesnaarverrelandenworden ondernomen om genen voor belangrijke voedingsgewassen op te sporen voor de
plantenveredeling. Botanische tuinen worden niet meer alleen beschouwd als onderwijs-en onderzoeksinstelling, wandelpark voor deleergierigejeugd envoor lekendie
vanbloemenhouden,maarhunbestaansrechtwordtookberedeneerdvanuithunfunctiealsgenenbank. Onder auspiciënvandeafdeling 'Plant Production and Protection'
van deFAOwerd een 'International Board for Plant Genetic Resources' inhetleven
geroepen, dieeeneigenNewsletter uitgeeft. Overalterwereldwordendatabankenopgebouwd, dievan debelangrijkste cultuurgewassen indegematigde, subtropischeen
tropischestrekendegenetischerijkdomverzamelen,registrerenenevalueren.Veelgeld
eninspanningwordt inontwikkelingslanden indeopbouwvanzaadbanken gestoken.
Hetbredepubliekisgevoeligvoordezeproblemensindsde'Groenerevolutie'zoveel
verwachtingenheeftgewekt.Recentelijk ismeerinzichtverkregenindemogelijkheden
diedegenetische manipulatie inhet kader van debiotechnologie 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 wegte nemen,
of om overdreven verwachtingen te dempen.
Genen (een door deDeense botanicus W. Johansen geïntroduceerde term) zijn de
dragersvandeerfelijke eigenschappen indecelkern. Het totalepakket aangenendat
een soort bevat, noemt meneengenotype. Het isdeblijvende verdienste van Gregor
Mendelalseerstebij zijn proeven deoverervingvanindividuele kenmerken inopeenvolgendegeneratiesgetalsmatigtehebbengevolgd. Dezetransfer vangenenvangeneratietot generatie kan alsoverbrengen vangenetischeinformatie, alsdeeersteenbekendste beweging van degenen binnen een soort, worden beschouwd.
NietalleenMendelheeft metplantengewerkt, ook deherondekkersvandezogeheJ,
ten'WettenvanMendel',HugodeVriesinAmsterdam,CarlCorensinBerlijnenErich
von Tschermak-Seysenegg teWenen werkten met planten. Dezegrondleggers vande
genetica haddenpraktische, voor hun ideeën essentiëlerelaties met deplantenveredeling.Bijdeplantenveredeling tracht mendegenen onder controletekrijgen teneinde
dezein degewenste samenstelling tot expressiete brengen. Daarbij worden genen in
beweging gebracht met het doel zich op een voor de mens acceptabele wijze te verwezenlijken. Dit iseen tweede vorm van beweging van genen.
In deloop van de evolutie zijn grote veranderingen in de genetische samenstelling
vansoorten,rassenenecotypentotstandgekomen.Mechanismenzoalsspontanekruising, mutatie en selectie hebben bij het tot-stand-komen van nieuwe combinaties en

soortenvolgensdeevolutietheorieeengroterolgespeeld.Eenderdevormvanbeweging
van genen heeft dus in deevolutie over langeretijdsruimten plaatsgevonden.
Dezedrievormenvanbewegingvangenen,vangeneratietotgeneratie,bijdeontwikkelingvancultuurgewassengedirigeerddoordemens,enindeloopvandegeschiedenis
op eigen houtje, vormen de inhoud van dezebundel.
Deargumenten hetonderwerptebeperkentotplantengenenzijn: (1)hunpraktische
waardevoordevoeding,kledingenbeschermingvandemens,(2)degroteremogelijkheidtot manipulatieen(3)deuitgebreidekennisdieoverdeplantengenenvergaardis.
Eengrootaantalfacetten isoverigensopidentiekewijzeopdierengenenvantoepassing,
Wijbeginnenmetdeoudsterelatietussenmensenplant,deprehistorievandeakkerbouwgewassen, van fruit enkruiden. Het natrekken van dezewisselwerking, diezich
langvoor het formaliseren vaneenbewustmanipuleren vanplanten door demens afspeelde, stoot opbijzondere moeilijkheden. Dezebehoren tot het werkterrein vande
archeobotanie en komen inhet hoofdstuk van Van Zeist aan de orde. Hij geeft een
uiterstboeiendbeeldoverdevroegerelatievandemensmetwildeplantenalsvoedselbron,alsbeschermingenalsgeneesmiddel.Onbewusthebbenindezeprehistorische tijdeningrepenvandemensinhetgenenbestandplaatsgevondendoorselectie,maarook
doorhetmeeopreisnemenvandiasporen(verspreidingseenheden), zoalsgraan,peulvruchten en zaden van katoen. Dit verplaatsen werd in eerste instantie bepaald door
hetgebruik, waarbij eenzeergoedevertrouwdheid vanonzevoorouders metdespecifiekeeigenschappenvanplantenuithetverledentotonsdoorschemert.Tijdensditdomesticatieproces was de mens het meest getroffen door degenetische variatie.
Voorwaarde voor het opkomen van deplantenveredeling iseengrote verscheidenheidinhetgenenbestand. Indegenencentra,waaruitdemeestevanonzecultuurgewassenzijn voortgekomen, bestaateengrotediversiteit, terwijl bij cultuurgewassen soms
verarming kan optreden. Planten zijn domesticeerbaar, zoals uit deuiteenzetting van
Zeven zalblijken. Dit kan wederom tot eenvergroting van degenetische variabiliteit
leiden.Bijpopulaties wildeplanten encultuurplanten kanzowelverliesvangenenals
vergroting van degenetische variatie optreden. Bij het ontstaan van cultuurgewassen
via landrassen kunnen genen engencomplexen voortdurend heen en weer schuiven.
Gedurendedewisselwerkingvangenenvandecultuurgewassen speeltdecoëvolutie
eenrol,zoalsuit het hoofdstuk van Parlevliet zalblijken. Cultuurgewassen zijn meer
danpopulatiesvanwildeplantenovergeleverdaanvijanden, waartegenzijzichmoeten
kunnen beschermen door o.a. resistentieteontwikkelen. Coëvolutiealsrelatietussen
eenwaardplanteneenparasietisdaaromvoorhethandhavenvanhetgewasvanlevensbelang. Dit is een continu wisselspel tussen resistentiegenen van de gastheer en corresponderendevirulentiegenen vandegespecialiseerde parasiet. Coëvolutiealsgeneti-

seheaanpassing heeft verstrekkendegevolgen,doordatzowel antagonische alssymbiotische 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
dusbij derelatieplant enparasiet, respectievelijk plant ensymbiont, maar ook bijde
relatie mens en cultuurplant.
Ditlaatstewordt duidelijk bij debehandelingvandemethodenvandeplantenveredeling, dietot opdedagvanvandaag zoveelheeft bijgedragen tot deverbetering van
devoedselvoorziening. Sneepsteltdatmendezemethodenweliswaarklassiekpleegtte
noemen, maar dat dezeechter niet ouderwets of uit-de-tijd zijn. Integendeel, meteen
grootaantalvernuftige, deelsarbeidsintensieve, deelsuiterstefficiënt geblekenmethoden van kruisen, terugkruisen, selecteren en recombineren isdeplantenveredeling in
staat gebleken dezogenaamde 'Groene revolutie' tot stand tebrengen:decreatievan
zeerproduktievenieuwerassenmetvroegerongekendeeigenschappen. Belangrijker is
echterdeontwikkelinggeweest,waarinmetklassiekemethodendoorhetgeleidelijk op
grotere schaal voortbrengen van nieuwe rassen en variëteiten — weliswaar in samenwerking met deindustriële revolutieendeverbetering van deteeltmethoden - inde
laatstedecenniadevoedselproduktiegeweldigkonwordenopgevoerd. Hetspelenmet
genen,omniettezeggenhetgoochelenermee,laatzienhoemobieldegenenindehandenvandeveredelaarzijngeworden.Zijkunnenookgerichtgeleidwordenombepaaldeveredelingsdoelentebereiken.Genenkunnenookdegrenzenvanrassenoverschrijden, soort- en soms zelfs geslachtsgrenzen.
Denieuwemethoden vandegenetica lijken somsfuturistisch. Zelfsdesexueleprocessen en bevruchting lijken overbodig te worden. Deze uiterst boeiende toekomstperspectieven zullen in het hoofdstuk van Schilperoort aan de orde komen. Genenmanipulatie iseenonmisbare methodevanplantenveredeling geworden. Decellulaire
en moleculaire benaderingswijze speelt bij de introductie van genen in planten een
steedsgrotererol.Detechniekenzijn gebaseerd opcel-enweefselkweek, waarbij hele
plantenuitstukjes weefselof zelfsuitenkelecellenkunnenwordengeregenereerd.Nu
is men in staat cellulaire hybriden (cybriden) te maken, die ontmoetingen van genen
mogelijk maken dietot voor kort ondenkbaar waren.
Zonder genen in beweging, geenbeweging in devoedselverbetering voor demens.
Laten wij erop letten dat wehet verantwoord doen!

Plantengebruik invroeger tijd
W. van Zeist

Honderden zoniet duizenden plantesoorten worden thans geteeld alsvoedsel voor
mensendier,alskeukenkruid,voormedicinaalgebruik,voorkleding,terdekkingvan
onze behoefte aan hout, als siergewas envoor diverse andere doeleinden. Daarnaast
spelen ook heden ten dage wilde planten nog een belangrijke rol in onze economie.
Hoewelinvroegertijd het aantalgecultiveerdegewassenaanzienlijk geringerwasdan
thans - ditookafhankelijk vanhettijdstip waarmendebovengrensvanhet 'invroegertijd' legt - omvattedezecategoriemondiaal gezienook eertijds velesoorten.Bovendienwerdenvroegerveelmeerdanthanswildeplantendoordemensgeëxploiteerd.
Ompraktischeredenenzaleenbesprekingvanderelatietussenmensenplantinhet
verledendrastischmoetenwordenbeperkt.Dezebeperkinggeldtindeeersteplaatshet
gebiedendetijd. ZozalalleendeOudeWereld, d.w.z.Europa, hetNabije Oostenen
Egypte,indediscussiewordenbetrokken. Watdetijd betreft, zaldeperiodena 1000
n. Chr. hier buiten beschouwing blijven.
Binnen dit beperkte kader zullen slechts enkeleaspecten van plantengebruik inhet
verledenaandeordekomen.Denadrukzalvallenopprehistorischeenvroeghistorische
landbouwgewassen. Daarnaastzalaandachtbesteedwordenaanenkeleanderecategorieëngecultiveerdegewassenenaanderolvanwildeplanten indevoedingvandeprehistorische mens.
De plantenresten

Nederzettingenvandemensinhetverledenzijn somsnogduidelijkteherkennenals
kunstmatige woonheuvels, zoals terpen in het Fries-Groningse en Noordwestduitse
kustgebiedendetellsinhet Nabije Oosten.Meestalzijn dienederzettingsresten echter
nietzichtbaar inhet landschap enwordenzeontdekt bij ontginningswerkzaamheden,
wegaanleg en woningbouw.
Indezevroegerewoonplaatsen kunnen hout, zadenenandere plantenresten inverkoolde toestand bewaard zijn gebleven. Omdat verkoold plantaardig materiaal niet
door schimmelsenbacteriën wordt aangetast, blijft het onder uiteenlopende omstandighedengeconserveerd.Verkooldeplantenrestenzijndanookonzebelangrijkstebron
vaninformatie overplantengebruik invroegertijd. Somszijn verkooldeplantenresten
met het blote oog zichtbaar in een nederzetting van deprehistorische mens, bijvoorbeeldverkooldgraanineenvoorraadkuil.Veelvakerkomtverkooldbotanischmateriaalverspreidenalszodanignietmethetbloteoogzichtbaarinnederzettingslagenvoor.
Indatgevalismengenoodzaakt uitgrotemonstersaardedezadenenandereplantenrestenteconcentreren. Een indepraktijk eenvoudige methodevoor het concentreren
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van verkoolde plantenresten is de zogenaamde waterseparatie, waarbij men gebruik
maakt van deeigenschap dat houtskool enverkooldezaden opwater blijven drijven.
Daarnaastisflotatie-apparatuurontwikkeld,diegebaseerdisophetindemijnindustrie
bekende principe van schuimflotatie (froth flotation).
Onderdaartoegunstigeomstandigheden,d.w.z.ineenvochtigeomgevingafgesloten
vandelucht,blijvenzadenenandereplantenresten ookinniet-verkooldetoestandgeconserveerd. Dezesituatiedoetzichonderanderevoorindebekendemeeroevernederzettingen, depaalwoningen, inMidden-Europa enin onze streken indeterpen. Hier
kan men door uitwassen van bodemmonsters de plantenresten concentreren.
Ingebiedenmeteenzeerdroog klimaat kunnen planten ingedroogdetoestandbewaardgeblevenzijn.Dezegemummificeerde planten,dievooralbekendzijnuitgraven
in Egypte, vertonen vaak details diebij verkoolde resten niet meer aanwezig zijn.
Indrukken inaardewerk enverbrande kleikunnen eveneensinlichtingengevenover
plantengebruik invroegertijd. Pottebakkersklei werddikwijlsgemengdmetplantaardigafval, waarinzichnogzaden konden bevinden. Bijhetbakken vanhet aardewerk
verbranddendeplantenrestenenontstonden holtenindevormvandezadenenandere
plantendelen.Kleidiegebruikt werdvoordeconstructievanmurenendakenwerdgemengdmetstroenanderplantaardigmateriaal.Inbrokkenverbrandeklei - alsgevolg
vaneenbrand - kanmenindrukken vanplantenresten aantreffen. Voorhetbestuderenvan dezeindrukken wordt met plasticine, of thans meer gebruikelijk met stoffen
op rubberbasis, een afgietsel, een positief gemaakt.
Isstuifmeel ookvanbelangvoordestudievanprehistorischecultuurgewassen? Het
onderzoek vaninvenenenandere afzettingen geconserveerd pollenheeft onsveelgeleerdoverdeinvloedvandeprehistorischemensopdevegetatie,inhetbijzonder over
degevolgenvanakkerbouwenveeteeltvoordevegetatie.Overdegewassenvandeprehistorischeboerengevendeveenafzettingen inhetalgemeenweiniginformatie, hetgeen
tewijten isaandeomstandigheid dat veelcultuurgewassen eenslechtepollenverspreidinghebben.Vandegranenisalleenroggeeenwindbestuiver endeverbouwvandeze
graansoort wordt danookduidelijk indepollendiagrammen geregistreerd. Pollendat
indenederzettingsresten zelfbewaardgeblevenis,kansomsgoedeaanwijzingengeven
over deverbouwde gewassen. Van degranen kunnen Secale (rogge),Avena (haver),
Hordeum(gerst)enTriticum(tarwe)totopzekerehoogtepalynologischwordenonderscheiden,dochhetstuifmeel vanPanicum(pluimgierst)enSetaria(trosgierst)verschilt
niet van dat van wildegrassen. Het pollen vanLinum usitatissimum (vlas)isgoed te
herkennen, maar het stuifmeel van Camelina sativa(dederzaad) en Brassica (kool,
koolzaad)isnietteonderscheidenvandatvandiverseandereCruciferae. Vandepeulvruchten isalleen Viciafaba(tuinboon) palynologisch goed te herkennen. Menmag
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stellen dat - debekende uitzonderingen daargelaten - stuifmeel van ondergeschikt
belang isvoor debestudering van decultuurgewassen in deOude Wereld.
Wellichttenovervloededienteroptewordengewezen,datvandecelinhoudendus
van degenen in het archeologisch plantenmateriaalniets bewaard isgebleven.
Wilde cultuurgewassen

Van de landbouwgewassen dieeconomisch een belangrijke rol hebben gespeeld in
prehistorischenvroeghistorischEuropa,komendemeesteuithetNabijeOosten,zoals
tarwe,gerst,erwten,linzen,tuinboon,vlasen - zekerintweedeinstantie - ookhaver
enrogge.VandezegewassenwordeninhetNabijeOostendewildevormen aangetroffen.AllecultuurgerstenstammenafvanHordeumspontaneum, welkewildegerstsoort
eengrootverspreidingsgebied heeft (figuur la). Zekomt opnatuurlijke standplaatsen
vooralvoorinhetberglandtussen500en 1500mhoogte.Daarnaast gedijt wildegerst
goed indiversedoor demensveroorzaakte milieus,zoals verlaten cultuurland, langs
akkersenaanwegranden.Ookwildeeenkorentarwe(Triticumboeoticum)komtopsecundairestandplaatsen ineengrotergebiedvoordan hetinfiguur lb aangegevenverspreidingsareaalvanprimairegroeiplaatsen.Vandewildeeenkorenkomentweeondersoorten voor: de éénzadige vorm, T. boeoticum ssp. aegilopoides, overwegend in
westelijk Turkije endetweezadigevorm, T.boeoticum ssp.thaoudar, overwegend in
hetzuidoostenvanTurkije, inIranenIrak. Dewildeemmertarwe(Triticumdicoccoides)heeft eenbeperkterverspreidingsgebied (figuur lc)danwildegersteneenkorentarwe. De bovengenoemde wilde graansoorten horen thuis in dezomerdroge zonevan

Fig. 1. Verspreidingsgebieden (primairegroeiplaatsen)van(a)wildegerst (Hordeum spontaneum), (b)wildeeenkorentarwe(Triticumboeoticum), (c)wildeemmertarwe(Triticumdicoccoides), (d)wildelinze(Lensorientalis)en(e)wildeerwt(Pisumhumile). (f)Vroegelandbouwdor-
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bossteppe en open bos (eiken-parklandschap), welkevegetaties van nature voorkomen
in het heuvel- en bergland dat zich in een boog om het laagland van Syrië en Mésopotamie uitstrekt.
Pisum humile, die als de stamvorm van de gekweekte erwt wordt beschouwd (BenZe'ev &Zohary, 1973),heeft ongeveer hetzelfde verspreidingsgebied als de wilde granen (figuur Ie). Dit geldt ook voor Lens orientalis (figuur ld), dewildevoorvader van
degekweekte linze(Zohary, 1972).Beidewildepeulvruchten worden ook in gestoorde
milieusaangetroffen. Linum bienne destamvormvancultuurvlas, komt indiverseleefvormen (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 eenindicatie kunnen zijn van hetgebied waar menbegonnen is met het verbouwen van gewassen. Bij deze veronderstelling gaat men ervan
uit, dat 10 000jaar geleden de verspreiding van de wilde granen en peulvruchten niet
wezenlijk verschildevandievantegenwoordig. Nu wijzen deresultatenvan het palynologisch onderzoek erop, dat 10000jaar geleden het klimaat in het Nabije Oosten verschilde van dat van tegenwoordig, hetgeen ook een andere, waarschijnlijk beperktere
verspreiding van de wilde granen en peulvruchten met zich meegebracht zou kunnen
hebben.Aan deandere kant worden devroegstelandbouwnederzettingen inhet Nabije
Oosten aangetroffen inhetzelfde gebied (figuur 1f)alsdewildevormen van de cultuurgewassen van deze boeren.
Domesticatie
Demensmoet begonnenzijn methetverbouwen vandewildegewassen, waarvan het
zaaigoed inhet vrije veld werd verzameld. In deloopvan detijd ontwikkelden zich als
gevolgvandecultiveringsoorten of rassen, diezichvandeoorspronkelijke, wildevorm
onderscheiden. Er ontstonden gedomesticeerde planten. Wat ishet principiële verschil
tussen wilde en gedomesticeerde planten? Als voorbeeld nemen we de granen.
Deaarvantarwe,gerstenroggeheeft eencentraleaarspilopgebouwd uit internodiën
(figuur 2).Bij detarwe draagt ieder internodium één aartje, bestaande uit één of meer
graankorrels omgeven door hulvliezen. Bij degerst bevinden zich aan het uiteinde van
een aarspilinternodium drie éénbloemige aartjes, waarvan bij dewilde soort (en bij de
tweerijige cultuurgerst) alleen het middelste aartje fertiel isen een graankorrel ontwikkelt.Wanneer bijdewildegranen deaar rijp is,valtdeaarspiluiteeninde afzonderlijke
internodiën met de bijbehorende aartjes. Deze eigenschap is van primair belang voor
hetvoortbestaan van desoort. Indien deaar inzijn geheelzou afvallen, zouden hetvol-
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Fig. 2. (a)Schematischetarwe-aar. Decentraleasbestaat uitinternodiën,iedermeteen aartje.
Bijdewildetarwe(engerst)valtdeaar bij rijpheid uiteen, bij degedomesticeerde vormen is de
aarspiltaai.(b)Eenaartje vanemmertarwe,waarindeliggingvandebeidegraankorrelsbinnen
dehulvliezen(kafjes) isaangegeven,(c)en(d)Inzwartweergegevenwatbijverkoling overblijft
van aarspilinternodiën en kafjes. Gedeeltelijk overgenomen uit Van Zeist (1980).
gende groeiseizoen op een zeer kleine ruimte tientallen plantjes van dezelfde soort met
elkaarconcurreren omlichtenwater. Omdat deaarinzijnafzonderlijke elementen uiteen valt, is een betere verspreiding van de aartjes door dieren (de aartjes hechten zich
gemakkelijk aandevachtvandieren)ofook door dewindmogelijk. Bovendien kunnen
de aartjes, daarbij geholpen door het ruwe oppervlak van de hulvliezen en de lange
naalden, zichgemakkelijk indegrond boren, waar zepraktisch onbereikbaar zijn voor
zaad-etende vogels, knaagdieren en mieren, en waar bovendien het zaad beschut is
tegen de uitdrogende hitte van de zomer.
Tengevolgevanmutatie komt inhet wildeenvormvoor meteentaaieaarspil,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 nuttig, omdat hiervan degeheleaar geoogst kon worden. Bijgranen met eenbrosse aarspil
kon een deel van de potentiële opbrengst verloren gaan, omdat bij het oogsten aartjes
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werdenafgestoten enopdegrond vielen. Devorm metdetaaieaarspilzalinhetwild
niet kunnen overleven.
Wanneer dezevormechter optrad indegraanveldjes vandevroegstelandbouwers,
waszeniettot verdwijnen gedoemd, omdat inditgevaldemensdezorgvoor deverspreidingvandezadenopzichhadgenomen. Inhetgewasvandeeerstelandbouwers
namhetaandeelvandetaaiarigemutanttengevolgevanselectiedruktoe.Aanvankelijk
zaldeselectiegeheelonbewustzijn geweest.Ineenlater stadium, toendezemutanten
talrijker werden,zullenzedeaandacht hebbengetrokkenvandeNeolithischeboeren,
diedevoordelenervanherkendenenvervolgensovergingentotopzettelijke selectie.Zo
bestond tenslotte het verbouwde gewas geheel uit detaaiarige vorm.
Volgens Hillman (1978) zou automatische selectie op de taaiarige mutant alleen
plaatsgevondenhebbenindiendearenmeteensikkelwerdenafgesneden, waarbijdan
nogbovendienjaarlijks van akker werd gewisseld. Oogstmethoden bestaande uit het
slaantegendearenofhetaftrekken vandearen,waarbijdeaartjes werdenopgevangen
ineenmand - methoden diezeerefficiënt zoudenzijn bij deoogst van morfologisch
wildegranen - zoudennietgeleidhebbentot eentoenemingvandefrequentie vande
taaiarige mutant.
Het verliesvaneeneffectief zaadverspreidingsmechanisme zietmenook bij andere
gewassen. Bij erwten enlinzen springt depeulbij rijpheid open enworden dezaden
eruitgeslingerd. Ietsdergelijks vindtplaatsbij dekapselsvanvlas,terwijl bij dewilde
stamvormvanhetmaanzaaddeporiënonderhetdekselvandezaaddoosopenspringen.
Volledig gedomesticeerde planten verschillen genetisch in diverseopzichten vande
wildevormen. Het meest fundamentele verschiltussen wildengedomesticeerd isveroorzaakt door demutaties van deallelen, die debrosheid van de aarspil of hetzich
spontaan openen van de zaaddozen bepalen. Degedomesticeerde plant isvoor haar
voortbestaanaandemensgebonden.Anderzijdskandemensnietmeerbestaanzonder
zijn cultuurgewassen.
Tenovervloedezij hieropgemerkt, dat cultuurgewassen niet perdefinitie geen efficiëntezaadverspreidingmeerhebben.Ditgeldtinfeitealleenvoorgewassendievanwegedezadengekweektwordenenwaarbijselectieinderichtingvaneenzovolledigmogelijke oogst van de zaden plaatsvond. Bij gewassen dievanwege de bladeren of de
onderaardse delen gekweekt worden, wasgeen selectiedruk ten gunstevan mutanten
met een ineffectieve zaadverspreiding. Dat dezeplanten zichin het algemeen zonder
dezorgvandemensnietkunnenhandhaven, komtdoorhetfeit datzebuitenhunnatuurlijkeverspreidingsgebiedzijngebrachten/of datdeselectieheeft geleidtotverminderd concurrentievermogen ten opzichtevan dewildeplanten. Eengewasdat zichna
hetopgevenvandecultuurwelheeft kunnen handhaven, isdewede(Isatistinctoria).
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Dezeplant, dieafkomstig zouzijn uitdesteppenvanZuidoost-Europa enWest-Azië,
werd vanaf hetbeginvandejaartelling inWest-Europa verbouwd vanwegedebladeren, waaruit eenblauwekleurstof bereid wordt. Nadat dezesoort indeLateMiddeleeuweneconomischeenbelangrijkerolhadgespeeld,gingzeinde16eeeuwsnelinbetekenisachteruittengevolgevandeconcurrentiemetindigouitZuidoost-Azie. Doorde
opkomst van de fabricage van kunstmatige aniline-kleurstoffen werd de cultuur van
Isatistinctoria in devorige eeuw geheel opgegeven. Deplant kan zich echter alsonkruid, o.a. in wijngaarden, handhaven.
Onderscheid tussen zaden van wilde en gedomesticeerde gewassen

Hetisindepraktijk onmogelijk geblekenenigszinsnauwkeurig vasttestellenwaar
enwanneermenbegonnenismethetverbouwenvangewassen.Eerstbijhet aantreffen
van plantenresten met de morfologische kenmerken van degedomesticeerde vorm is
menerzeker van, dat debetreffende plant opzettelijk werd verbouwd. Hoe kanmen
bij prehistorisch verkoold materiaal bepalen of men te doen heeft met resten vande
morfologisch wildeofvandegedomesticeerdevorm?Wanneervandegranen fragmentenvandeaarspilbewaard zijn, kan menveelalwelvaststellen of dezevan hetbrosse
of taaie type was. Daarnaast kunnen devruchten van beide vormen zich in vorm en
grootte vanelkaar onderscheiden. Alsvoorbeeld zijn in figuur 3deverkoolde graankorrelsvan wildeengedomesticeerde emmertarwe (Triticum dicoccoides enTriticum
dicoccum), afkomstig uiteenzeervroegelandbouwnederzetting inhetzuidoostenvan
Turkije,afgebeeld. Ookdevruchtenvanwildeengedomesticeerdeeenkorentarwe(Triticum boeoticumen Triticummonococcum)zijn morfologisch van elkaar te onderscheiden.Bijdewildeerwtisdezaadwandruw,terwijldecultuursoorteengladdewand
heeft. In andere gevallen moet het onderscheid gebaseerd zijn op degrootte van het
zaad, zoalsbij linzeenvlas,waarbij degedomesticeerde vormen zichdoor gemiddeld
grotere zaden van dewilde soorten onderscheiden.
Eriseerdergesteld,datmeneerstbijhetaantreffen vanalszodanigherkenbaregedomesticeerdevormenmetzekerheid kanconcluderendatakkerbouwbedrevenwerd.De
vraagof menineengegeven omstandigheid temakenheeft meteeninhet wildverzameldgewasofmetdeverbouwvaneenmorfologisch wildeplantisgeenszinspuurtheoretisch. Een praktisch voorbeeld van dit dilemma vormen deverkoolde graankorrels
vanwildeeenkorentarweintweenederzettingen inhetnoorden vanSyrië,namelijk in
Tell Abu Hureyra (Hillman, 1975) en in Tell Moureybit (Van Zeist, 1970), aan de
Eufraat gelegen,opeenonderlingeafstand vancirca30km(figuur lf). Debeidenederzettingen omvatten te zamen deperiode van circa 9000tot 7500v.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 isde rug bij de cultuurvorm veel sterker
gebogen dan bij de wilde vorm. Naar Van Zeist (1972).

resten van gedomesticeerde planten of dieren aangetroffen. Dewildeeenkorentarwe is
vandetweezadigevorm, Triticum boeoticum ssp.thaoudar. Inhet gebied vande beide
nederzettingen groeit thans geenwildeeenkoren, omdat het klimaat tedroog is. Indien
deeenkorentarwe in het wild werd verzameld, moesten de bewoners van Abu Hureyra
en Moureybit dit ver van huis doen, hetgeen transportproblemen met zichmee bracht.
Hulman (1975) is de mening toegedaan, dat de wilde eenkorentarwe ter plaatse werd
verbouwd. Het feit, dat 1500jaar cultivering nogniet had geleid tot een waarneembare
verandering indemorfologie van devruchten, zou verklaard moeten worden uit degevolgde wijze van oogsten.

Opgraving van denederzetting van Niederwil bij Frauenfeld (noordoostelijk Zwitserland) (ca.
3700-3625v.Chr.).Dezewasaangelegdopdrassigmeerbodemsediment. Dehuizenzaktenhierin
weg,zodatmengedwongenwastelkensnieuwevloerenopdebestaandeteleggen.Plaatselijk kon
eenpakketvan 10bovenelkaargelegenvloerenwordenvastgesteld. Inhetvochtigemilieubleef
organisch materiaal goedbewaard, zoalsdevloer en delen van dewand van dit huis. Behalve
verkooldegranenwerdenindewoonlagenveelniet-verkooldezadenenvruchten,zowelvancultuurgewassen alsvan wildeplanten, aangetroffen.

Opgraving van het Heveskesklooster opeenterp bij Delfzijl. Opde foto zijn dezodenwanden
vaneenhuis uit de 10e- 11eeeuwna Chr. tezien. Deronde zwartevlek in het huis iseenput
uiteenlatere periode. In deterpen zijn devoorwaarden voor deconservatie van plantenresten
gunstig:vochtig milieu afgesloten van delucht. Naast verkoolde resten (meestgranen)worden
niet-verkooldezadenenvruchtentalrijk aangetroffen. Dezemakenheto.a.mogelijkdevegetatie
in deomgeving van denederzetting 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.vanplantenrestendieopmorfologische grondenwordentoegeschrevenaancultuurgewassen,gaanterugtotdeeerstehelft vanhet8emillenniumv.Chr.,totdeperiode7500-8000v.Chr.Circatweeduizendjaar later, omstreeks6000v.Chr.werdenover
een groot gebied in het Nabije Oosten landbouwnederzettingen aangetroffen (figuur
lf) enkondendeboeren overeenaanzienlijk assortiment landbouwgewassen beschikken:
- Triticum monococcum(eenkorentarwe)
- Triticum dicoccum (emmertarwe)
- Triticum durum/aestivum(macaroni-/broodtarwe (vrij-dorsende tarwe))
- Hordeumdistichum(tweerijige gerst)
- Hordeum vulgare (meerrijige gerst)
- Hordeum vulgare var. nudum (naakte (vrij-dorsende) gerst)
- ISecale cereale (rogge)
- Lens culinaris (linze)
- Pisumsativum(erwt)
- Vicia ervilia (linzewikke)
- Cicer arietinum (kekererwt (Spaanse erwt))
- Linum usitatissimum (vlas)
Naaraanleidingvandezelijstgewassenkanhetvolgendewordenopgemerkt.Bijde
eenkoren- en emmertarwe zijn degraankorrels omgeven door stevige hulvliezen, die
moeilijk teverwijderen zijn. Ditzijnzogenaamdebedektetarwesoorten. Bijdebroodtarwe,diethansalgemeeninEuropawordtverbouwd,zittenderijpegraankorrelsmin
ofmeerlosindearen.Bijhetdorsenkomendenaaktegraankorrelsvrij; menspreekt
vaneenvrij-dorsende tarwe.Broodtarwe heeft geenwildestamvader, dochdezesoort
is een allopolyploïde van emmertarwe en de grassoort Aegilopssquarrosa (Ae.tauschii). De eveneens vrij-dorsende Triticumdurum is een mutant van T.dicoccum
(figuur 4).Hetisnognietgelukt deverkooldegraankorrelsenandererestenvanbeide
vrij-dorsende tarwesoorten van elkaar te onderscheiden. Naast de bedekte twee-en
meerrijigecultuurgersten,waarbijdehulvliezenmetdegraankorrelszijnvergroeid,komen ook hier vrij-dorsende vormen voor, dezogenaamde naakte gersten.
Hetwasomstreeks6000v.Chr.dat delandbouwzichvanuithaar kerngebiedinhet
Nabije Oostenindiverserichtingenginguitbreiden. Deverspreidingvanlandbouwen
landbouwersoverEuropaislangsdriehoofdrichtingen gegaan(figuur 5).DemeestdirectewegnaarMidden-enWest-EuropawasdemigratieroutedoordeBalkan.Viadeze
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Fig. 4. Ontstaan van Triticum durum en 7". aestivum.

routezijn deinhetNabije Oosten ontwikkeldecultuurgewassen diepinEuropa doorgedrongen. Ook de migratieroute door Oost-Europa en die via het Middellandse-Zeegebied en vervolgens noordwaarts hebben bijgedragen tot de prehistorische landbouw
inEuropa. Zoishetwaarschijnlijk, dat hetmaanzaad (Papaversomniferum), waarvan
dewildestamvorm(P.setigerum) vooralinhetwestelijk Middellandse-Zeegebied voorkomt, via Frankrijk naar West- en Midden-Europa gekomen is. De tuinboon (Vicia
faba), dieweluit het Nabije Oosten zou stammen dochveellater dan deanderegewassen daar in cultuur genomen is, zou zich eerst in westelijke richting door het Middellandse-Zeegebied hebben verspreid en daarna noordwaarts. De herkomst van pluimgierst (Panicum miliaceum) is nog onzeker, omdat de wilde voorvader niet bekend is.
Dezesoort zou uit Midden-Aziëkomen en het ligt daarom voor de hand, dat dit gewas
via Oost-Europa onze streken heeft bereikt.
Deuitbreiding over Europa vereistede nodige aanpassing van degewassen. Granen,
dievan 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,
iseenvoorbeeld vaneenplant meteengroot 'aanpassingsvermogen'. Nietallegewassen
van de vroege boeren uit het Nabije Oosten waren tot zeer vergaande adaptaties aan
andere klimaatsomstandigheden instaat. Kekererwt (Cicerarietinum) isbeperkt gebleventothetMiddellandse-Zeegebied; delinzewikke(Viciaervilia)isnietverder gekomen
dan Centraal-Europa, terwijl de linze (Lens culinaris) nog wel in het Rheinland (Rijnland) werd verbouwd doch niet meer in onze streken.
Naast deze aanpassingen aan de regionale klimaatsomstandigheden moest ook nog
adaptatieplaatsvinden aanvrijextrememilieus,waarinprehistorischeboerenzichsomtijds vestigden, bijvoorbeeld inhet ziltekustgebied. Door deautomatische selectie van
mutanten, diehet in denieuweomstandigheden goed deden, zal het genenbestand van
de cultuurgewassen aanzienlijke wijzigingen hebben ondergaan. Daarbij zal ongetwijfeld ook verarming zijn opgetreden, met andere woorden het verliesvan nuttige eigenschappen. Zo is bij primitieve tarwerassen een symbiose met de stikstofvormende
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Fig. 5. UitbreidingvandelandbouwvanuithetNabijeOostenoverEuropa.Inhetzwartaangegevengebiedkwamdecultuurvangewassenalstarwe,gerst,erwten,linzenenvlastotontwikkeling. Dit is ook het gebied waarin de wilde stamvormen van dezegewassen voorkomen. Omstreeks6000v.Chr. begondeuitbreiding vanlandbouw enlandbouwgewassen over Europa. In
westelijke richtingdoor hetMiddellandse-Zeegebied, waar delandbouw omstreeks4500v.Chr.
deoostkust van Spanje bereikt had. In noordwestelijke richting verspreidde delandbouw zich
door deBalkan. Omstreeks 4500v.Chr. hadden boeren zichopdelössgronden vanZuid-Limburg gevestigd. Overgenomen uit Van Zeist (1980).
bacterie Azospirillum gevonden (mondelinge mededeling R.A. Schilperoort).

Fruitteelt
Het iszeer waarschijnlijk, dat decultuur van vruchtbomen later isbegonnen dan de
verbouw van landbouwgewassen. Aanwijzingen voor de cultivering van olijf en dadel
inhet 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 dedomesticatie moet dus eerder plaatsgevondenhebben.Inditverbandishetinteressant, datvoorNeolithische nederzettingen
inMidden-Europa,vanafcirca3000v.Chr.,pruimepittenwordenvermeld.Hetbetreft
hiereenkleinevormvandekroosjespruim (Prunusdomesticassp.insititiavar.juliana).
Depruim komt vannaturenietinMidden-Europa voor.P. domesticaiseenallopolyploidvanP.spinosa(sleedoorn)enP.cerasifera(kerspruim),welkewildesoortwordt
aangetroffen inWest-AziëendeKaukasus.Decultuurpruim moet dusindezelaatste
gebieden zijn ontstaan om vervolgens naar Europa te worden gebracht.
Vandeinprehistorisch Europa aangetroffen appelsneemtmenmeestalaan, datze
inhetwildwerdenverzameld.Dewildeappeliseenoorspronkelijke boomindeEuropeseloofbossen. Indien echter depruim werdgekweekt, ishetniet uitgesloten dat dit
ookreedsmetdeappelhetgevalwas,zonderdatdaarbijdevruchtenzichonderscheidden van die van dein het wild voorkomende appelbomen.
De in prehistorisch Europa aangetroffen kersepitten zijn van de wilde zoete kers
(Prunusavium).Dedruivepittenuitprehistorischenederzettingen inMidden-enZuidoost-Europa, waar de druif van nature voorkomt, zijn allen van de wilde soort. De
druivecultuur verspreiddezichvanuit het Nabije Oosten naar Griekenland (3emillenniumv.Chr.)envervolgensnaarhetwestelijk Middellandse-Zeegebied (2emillennium
v. Chr.).
InWest-Europa zaldefruitteelt tot aan deMiddeleeuwen economisch geenrolvan
betekenis gespeeld hebben. Pas vanaf circa 1000n. Chr. treft men in nederzettingsresten een groter assortiment gecultiveerde vruchten aan, zoals peer, mispel, perzik,
meikers, pruim en walnoot.
Medicinale planten

VandeinprehistorischetijdinCentraal-enWest-Europaverbouwdegewassen,mag
slaapbolof maanzaad (Papaversomniferum)totdemedicinaleplantengerekend worden.Hoewelditgewasnaarallewaarschijnlijkheid primairvanwegedeolie-houdende
zadenwerdverbouwd,magaangenomenworden,datmeninprehistorischetijdbekend
was met de narcotische eigenschappen van het melksap, dat gewonnen kan worden
doorinsnijdingen temakenindenognietrijpevruchtkapsels.Aantalrijke inhetwild
voorkomendeplantenwordteengeneeskrachtigewerkingtoegeschreven,ditnogaleens
tenonrechte.Vanplantenmeteenwetenschappelijkaangetoondegeneeskrachtigewerking zijn diversesoorten in prehistorische nederzettingen vertegenwoordigd, bijvoorbeeldAchilleamillefolium (gewoonduizendblad),Arctiumlappa(groteklis),Artemisiavulgaris(bijvoet),Hyoscyamusniger(bilzekruid),Lycopuseuropaeus(wolfspoot),
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Plantago lanceolata (smalle weegbree) en Solanumdulcamara (bitterzoet).
Devraag,inhoeverrepotentieelgeneeskrachtige kruiden inderdaad alszodanigzijn
gebruiktinvroegertijd, moetinzijnalgemeenheid onbeantwoord blijven. Ineenenkel
geval geeft de omstandigheid, waaronder archeologische plantenresten voorkomen,
aanleiding teveronderstellen, dat het geneeskruiden betreft. Zo heeft Knörzer (1970)
inhet Romeinsemilitaire kamp(Castellum)vanNeuss(Rheinland)inmonsters opde
plaatsvanhetziekenhuis(Valetudinarium)diversegeneeskrachtigekruiden aangetroffen, o.a. stengel-enbladrestenvan Centauhumumbellatum (duizendguldenkruid)en
Thymusserpyllum (tijm), en zaden van Hyoscyamusniger(bilzekruid),Hypericum
perforatum (St.-Janskruid), Verbena officinalis (ijzerhard) en Trigonella foenumgraecum(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 alsgeneesmiddel dienden.
Keukenkruiden

Inhet wild komen diverseplanten voor diemenbenut kan hebbenbij debereiding
vangerechtenterverhogingvandesmaak ofdegeur.Ookhierisnietbekendinwelke
matedeprehistorischemensplantenvoorditdoelheeft gebruikt.Bewijzenvoordeverbouwvankeukenkruidentreft meneerstaanindehoog-ontwikkeldecultureninEgypteenMésopotamie.ZowerdeninTelled-DêrinMésopotamievrijgroteaantallenverkoolde zaden van koriander (Coriandrum sativum)en komijn (Cuminum cyminum)
enveelverkooldeknoflookteentjes (Alliumsativum)aangetroffen inderestenvaneen
gebouw, dat omstreeks 1630v.Chr. door brand werd verwoest (Van Zeist, in druk).
Literaire bronnen bevestigen het economische belang van knoflook inMésopotamie,
welke plant daar bijna dagelijks werd gebruikt in de keuken. Ook uit Egypte wordt
knoflook vermeld;verdroogderestenvanknoflook zijn aangetroffen inenkelegraven
uitdeperiodena 1850v.Chr.(NieuweRijk)enookkomenkleimodellenvan knoflook
voor.ZadenvankorianderenkomijnzoudeneenenkelemaalzijngevondeninEgyptischegraven(Darbyetal., 1977).Literairebronnen over keukenkruiden inEgyptezijn
inzoverreonbetrouwbaar, datdevertalingvandebetreffende namenvaakonzekeris.
De Romeinen hebben keukenkruiden als koriander, dille (Anethum graveolens),
venkel(Foeniculum vulgare)enbonenkruid (Saturejahortensis)naarWest-Europagebracht. Uit het bovengenoemde castellum van Neusskwamen 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. Vanzelfsprekend heeft menookdewildeflora geëxploiteerd opvoormenselijkeconsumptiegeschikteprodukten.Vóórdeinvoeringvanakkerbouw wasmenvoor plantaardig
voedselzelfsgeheelafhankelijk vanwildeplanten.Talrijk zijnookdeethnobotanische
gegevens over deexploitatie van wildeplanten in dehistorische tijd. Potentiële wilde
voedselplantenzijn zeertalrijk, dochhetisindemeestegevallennietmogelijk meteen
redelijkematevanzekerheidvasttestellen,welkesoortendaadwerkelijk doordemens
invroegertijd werdengeëxploiteerd. Debestekansenomhetprehistorisch gebruikervantekunnen aantonen, maken desoorten waarvan dezaden of vruchten verzameld
werdenalsvoedsel.Welkewildeplanten menbenut heeft vanwegedegroenebladeren
(bladgroente) of deonderaardse delen (wortels, knollen, rhizomen) kan alleen inuitzonderingsgevallen wordenvastgesteld. Zo'n uitzondering vormen deverkooldestengelknollenvanArrhenatherumelatiuswax. tuberosum(Fransraaigras),welkeinenkele
prehistorische nederzettingen inEngeland (omstreeks 1000v.Chr.) werden aangetroffen (Godwin, 1971).
Hiernazullenenkelevoorbeeldenwordengegevenvanwildezadenenvruchtenwaarvanhetgebruik door deprehistorische mens konworden aangetoond. Wezullenons
daarbij beperken tot West- en Midden-Europa.
Hazelnoten moeteneconomisch eenbelangrijke rolgespeeldhebben. Restenvande
schalenvandehazelnoot zijn inveleprehistorischenederzettingen aangetroffen. Inde
Middeneuropese meeroevernederzettingen kon worden vastgesteld, dat de schalen
opengebroken waren,dusweggegooid naconsumptievandeinhoud. Hazelnoten zijn
zeer voedselrijk en bovendien kunnen zegemakkelijk bewaard worden.
Eikelszullenookeenrolhebbengespeeldindevoedingvandeprehistorischemens.
Uitverschillendeprehistorische nederzettingen worden eikelsvermeld. Dezevruchten
zijn voedzaam; naast zetmeelbevatten ze4-5% (w/w)veten7-8%proteïnen (Brouk,
1975).Eikels waren het basisvoedsel van Indianen in Californie, en in West-Europa
vormdenzeinhistorischetijd eensubstituutvoorgraanintijden vanhongersnood.De
tannine, diedebittere smaak veroorzaakt, kan verwijderd worden door roosteren of
kokenvandegeschildeeikelsofdoorhetpulpvaneikelsuittewassenmetwater.Enkelemalenwerdenverkooldeeikelsgevondenineenkuilmethoutskool enenigestenen.
Waarschijnlijk betreft het hier prehistorische roosterkuilen.
Vanmeerdangewoneinteressezijn derestenvandewaternoot (Trapanatans),die
o.a.werdenaangetroffen ineenopcirca5000v.Chr.gedateerdenederzettingvanvoedselverzamelaarsaandeLeijenindeprovincieFriesland. Degrote,gestekeldevruchten
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Fig. 6. Recentevruchtenvan Trapanatans(waternoot).Inverkooldetoestandzijnmeestalleen
de stekels bewaard gebleven.
vandewaternoot bevatten veelzetmeel(figuur 6). Trapanatans, eenplant van ondiepe
merenenstillerivierbochten, komtthansinWest-Europa nietmeervoor; desoort moet
vroeger een veel groter verspreidingsgebied gehad hebben.
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat in Jutland in de voor-Romeinse en Romeinse
Ijzertijd (circa400v.Chr. -400n.Chr.) dezaden van melganzevoet (Chenopodium album), duizenknoop (Polygonum lapathifolium) en spurrie (Spergula arvensis) werden
verzameld ter bereiding van voedsel voor de mens. Dit mag worden geconcludeerd uit
deomstandigheden waarin deverkooldezaden indenederzettingsresten voorkwamen.
Zo werden in de resten van een afgebrand huis drie gescheiden voorraden verkoolde
zaden gevonden: 3570mlgerst, 12 800mlhaver en 1670ml Chenopodium album. Andere voorbeelden zijn een potje met 1000 ml zaden van Polygonum lapathifolium en
een ander met 5600 ml spurriezaad (Helbaek, 1954, 1960). Bovengenoemde soorten
kwamentalrijk voor opbraak liggendakkerland. Daarnaast moeten Chenopodium album en Polygonum lapathifolium ook op andere ruderale standplaatsen in de omgevingvanmenselijke woonplaatsen zeeralgemeen zijn geweest. Dezadenvan melganzevoet werden nogtot in de vorige eeuw in het zuidoosten van Rusland verzameld in tijden van hongersnood. Van rogge, waaraan zaden van de melganzevoet waren toegevoegd, werden zogenaamde hongerbroden gebakken (Neuweiier, 1905).
Nu treft men dezaden van Chenopodium album, Polygonum soorten enandere potentiële wilde voedselplanten in nederzettingen wel vaker talrijk aan, maar uit de archeologische context kan maar zelden worden afgeleid, dat de betreffende zaden met
opzet werden verzameld.
Wilde vruchten dragen weinig bij aan de energiebehoefte, doch zevormden weleen
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 deMiddeneuropese meeroevernederzettingen, waar depitten van deze
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Fig. 7. Verkooldehalveappeltjes uitNiederwil,Zwitserland(circa3000v.Chr.).Uithetfeitdat
deschilvandeappeltjesoverhetsnijvlakgekruldis,kanwordengeconcludeerddatdegehalveerde appeltjes gedroogd waren voordat zeverkoolden.
vruchten in grote aantallen zijn aangetroffen. De wilde appel werd overal in West- en
Midden-Europa verzameld inprehistorische tijd (misschien ook alaangeplant), terwijl
er ook duidelijke aanwijzingen zijn voor de consumptie van wilde kersen (Prunus
avium), sleedoornbessen (Prunusspinosa), meidoornvruchten (Crataegusmonogyna) en
rozebottels. Vruchten hebben het nadeel, dat zezonder specialebehandeling niet lange
tijd bewaard blijven. Inditverband ishetinteressant, dat erbewijzen zijn voor het drogenvanwildeappeltjes inprehistorischetijd. ReedsindeNeolithische meeroevernederzettingen van Centraal-Europa worden verkoolde gehalveerde appels aangetroffen,
waaraan men kan vaststellen dat zegedroogd waren voordat zeverkoolden (figuur 7).
Cultuurgewassen in Nederland
Het gewassenassortiment van de prehistorische en vroeg-historische boeren in Nederland heeft indeloop der eeuwen nogal wat veranderingen ondergaan. Dit komt tot
uiting in figuur 8, waarin een overzicht wordt gegeven van het voorkomen van landbouwgewassen 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 weuiteraard slecht geïnformeerd. Maar ook voor perioden die archeologisch redelijk goed bekend zijn, is onze
kennisvan decultuurgewassen nogverrevan volledig. Daarnaast zijn inhet verkoolde
plantenmateriaal, zoals reeds opgemerkt, de belangrijkste bron van inlichtingen over
cultuurgewassen in vroeger tijd, de granen relatief goed vertegenwoordigd, terwijl de
kansen om verkooldeolie-houdende zaden enpeulvruchten aan tetreffen veel geringer
zijn. Verder dienteropteworden gewezen, dat devoor eenbepaaldeperiodevastgestel-
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Fig. 8. Cultuurgewassen in prehistorisch en vroeg-historisch Nederland. Dejaartallen indeze
figuur en elders in dit hoofdstuk zijn conventionele (niet-gecorrigeerde) C14 (radio-actieve
koolstof-dateringen. Tussen kalenderjaren (zonnejaren) enC14-jaren kunnen vrij grote afwijkingen voorkomen. Met behulp van de jaarringchronologie is het mogelijk voor de laatste
6000-7000jaar conventioneleC14-getallentecorrigeren.Dezecorrectieszijn hierniettoegepast.
Eenstippellijn geeft aan, dat hetgewasvoor debetreffende periode niet voor ons land isvastgesteld. Gewijzigd naar Van Zeist (1980).
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degewassennietallemaalinelkenederzettingverbouwdbehoeventezijn.Erwarenregionaleverschillen,diebepaaldkunnenzijndoorbodemfactoren ofmisschienookwel
door traditie.
DevroegsteboereninNederland woondenopdelössgrondenvanZuid-Limburgen
behoorden tot debandkeramische cultuur. Hetgewassenassortiment vandezeboeren
komt overeenmetdat van hunbandkeramische collega's uithetaangrenzendeRheinland, dat archeobotanisch beter is onderzocht dan Zuid-Limburg. De bandkeramischecultuur strektezichuit overhetgehelelössgebied van Midden-Europa. Ondanks
dearcheologische uniformiteit vandezecultuur constateert menregionale verschillen
indeverbouwdegewassen(Willerding, 1980). WatZuid-LimburgenhetRheinlandbetreft vallen twee dingen op. Alleen voor dit gebied van de bandkeramische cultuur
wordtmaanzaad vermeld, terwijl gerstgeheelafwezig is.Opgrondvandewandstructuurvandeverkooldemaanzaden isdemeninggeopperd(Knörzer, 1971),dat hethier
dewilde soort, Papaversetigerum, betreft en niet degedomesticeerde vorm Papaver
somniferum.VolgensHammer&Fritsch(1977)zijndezadenvanbeidesoortenechter
nietmetzekerheidvanelkaar teonderscheiden (wordenthansook alséénsoortopgevat:P.somniferumssp.setigerumenssp.somniferum).Wathetookzij,dewildevoorvadervanhetmaanzaad komtvannatureinWest-Europa nietvoor,enhetmaanzaad
in de bandkeramische nederzettingen wijst dan ook op decultivering van ditgewas.
Daarhetmaanzaadviadewestelijke migratieroute(figuur 5)inonzestrekenaangekomenmoet zijn, ishet niet alteverbazingwekkend desoort inhet meest westelijkegedeelte van het verspreidingsgebied van de bandkeramische cultuur aan te treffen.
Voorhet opvallendeontbreken vangerstinZuid-Limburgenhet Rheinland isgeen
enigszinsvoor dehand liggendeverklaring tegeven.Inandere delenvanhetverspreidingsgebied van debandkeramische cultuur werd welgerst verbouwd. Gerst behoort
traditioneel tot degewassen van de Neolithische boeren; het maakte deel uit van het
gewassencomplexdatzichmetdetechniekvandeakkerbouwvanuithetNabijeOosten
overEuropa verspreidde.Debodeminhet Rheinland enZuid-Limburg waszekergeschikt voor deverbouw van gerst eninjongere prehistorische tijd wasgerst 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
broodtarwewelaangetroffen inprehistorische nederzettingen, dochditgewasspeelde
toenmeestslechtseenondergeschikterol.Vandetarwesoortenbleefemmertarwe, Triticumdicoccum (figuur 10),verreweghetbelangrijkst. DelateuitbreidingvandeverbouwvanbroodtarweinWest-Europazouinverband kunnenstaanmetdegesteldheid
vanhetakkerland. Dezetarwesoort stelthogeeisenaandebodem.Voordezandgron-
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Fig. 9. (linksboven). Triticum aestivum (broodtarwe) uit Maastricht (eerste eeuwen n.Chr.).
Fig. 10. (rechtsboven).Triticumdicoccum(emmertarwe)uitErmelo(circa500v.Chr.).Hetverschil in vorm tussen degraankorrels van beidetarwesoorten is duidelijk tezien.
Fig. 11. (midden, links). Naakte gerst Hordeum vulgare var. nudum) uit Emmen (circa 600
v.Chr.).
Fig. 12. (midden, rechts). Bedekte gerstHordeum vulgare) uit Zijderveld, Betuwe (circa 1400
v.Chr.).Bijdebedektegerstzijndehulvliezennogaanwezig.Karakteristiekvoordenaakte(vrijdorsende) gerst iso.a. dedwarsrimpeling op het oppervlak van degraankorrels.
Fig. 13. (onder). Rogge (Secale cereale) uit Odoorn (vroegemiddeleeuwen).
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den betekent dit eenvrij zwarebemesting, waaraan men in prehistorische tijd niet kon
voldoen, terwijl devan nature vruchtbare, zware kleigronden met de toen ter beschikking 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 500v.Chr. werd in ons land naakte gerst niet of nauwelijks meer
verbouwd. Pluimgierst (Panicum miliaceum) zalindetweede helft van het tweedemillennium v.Chr. inonzestreken zijn geïntroduceerd. Ditgewasmoet indeIjzertijd (700
v.Chr. -400n.Chr.) een vrij belangrijke rol gespeeld hebben. In Middeleeuwse graanvondstenisgierst,dieook oparmegrondennogeenredelijke oogstgeeft, niet vertegenwoordigd. Het kanzijn dat een klimaatsverandering, met nameeenkoeleren vochtiger
klimaat, deverbouw vangierstinonzestreken nietmeerlonend maakte. Indit verband
is het misschien veelzeggend, dat in Engeland nooit gierst werd verbouwd.
Van deinfiguur 8voor deperiode 500v.Chr. tot het beginvandejaartelling vermelde gewassen kon voor spelttarwe (Triticum spelta) en erwt (Pisum sativum) eerst onlangs 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 detuinboon, Viciafaba var. minor (duiveboon), nog wel eens vroeger wordt aangetroffen dan is aangegeven in figuur 8. Ook
deze soort wordt in deons omringende gebieden vrij veelvuldig vermeld voor de voorRomeinse Ijzertijd.
Spelttarwe is, evenals eenkoren- en emmertarwe, een bedekte tarwesoort. Deze
soort, diethans nog maar sporadisch wordt geteeld, groeit opzwarezowel alsop lichte
bodem. Zeisweinig gevoelig voor koude, wind en ziekte. Bovendien levert spelttarwe
meelvanuitstekende kwaliteit. Om diereden was Triticum speltazeergeliefd bijdeRomeinen, die speltmeel gebruikten voor het maken van gebak e.d.
Secundaire cultuurgewassen
Van de in figuur 8opgevoerde gewassen zijn haver (Avena sativa) en rogge (Secale
cereale)veellaterdantarweengerst eenrolgaan spelenindeeconomievandeprehistorische 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 WestEuropa werd, aanvankelijk opzeerbescheiden schaal,roggevanaf circa500v.Chr. verbouwd. Degrote expansievan deroggeverbouw vond inWest-Europa eerst inde Middeleeuwen plaats en isnauw verbonden met een verandering inde 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 debewoners van deterpen 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 - 5eeeuw na Chr. De grote vlekken aan de linkerzijde en op de
voorgrond zijn restenvan kuilenvoor deingangen, waarop oorspronkelijk roosters gelegen moeten 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
inverkooldetoestand bewaard. Verkoolde zaden envruchten worden aangetroffen in de vulling
van kuilen en paalgaten, (rechts)
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bouw(omschakelingnaarplaggenbemesting).Devroegsteaanwijzingen voordecultiveringvanhaverkomenweeruitMidden-Europa (circa800v.Chr.),terwijl zekeromstreekshetbeginvandejaartellingdezesoortookinonzestrekentot decultuurgewassengerekend mag worden.
Roggeenhaverwordenbeschouwdalssecundairecultuurplanten. DezeplantenzoudennietinhetNabijeOostenenhetMiddellandse-Zeegebied incultuurzijngenomen,
doch zebereikten Europa alsgraanonkruid. In Europa ontwikkelde het onkruid zich
tot eencultuurgewas.Alsdewildestamvader vandecultuurhaver wordtAvenafatua
(oot)beschouwd,eenplantdienunogplaatselijk eenhardnekkigonkruid inhaverveldenis. Deonkruidroggeisgeenechtewildesoort, dochwatmenzoumogennoemen
eengedomesticeerd onkruid, datzichinhogemateheeft aangepast aandecultuurgranen,o.a. door hetbezitvaneenniet-brosseaarspil.Deopvatting dat roggeeensecundairecultuurplantis,komtopdetochttestaandoordevondstvanroggeindeNeolithischenederzetting CanHasan III (circa6600v.Chr.)inTurkije. Deonderzoeker (Hillman, 1978)isvan mening, dat het hier cultuurrogge betreft.
Totdesecundairecultuurplanten moetCamelinasativa(dederzaad, huttentut)worden gerekend. Dezeplant, diewerd verbouwd vanwegedeolie-houdende zaden, was
vooralindeIjzertijd (circa700v.Chr.-400n.Chr.)economischvanbelang.Dederzaad
zou afkomstig zijn uit desteppen van Zuidoost-Europa enZuidwest-Azië (Camelina
sativassp.microcarpa)enzouzichvandaaruit inhet akkerland vandeprehistorische
boerenhebbengevestigd(Knörzer, 1978).Alsonkruidvertoont dederzaadeeninteressante aanpassing aan degastplant. Desubspeciespilosaensativa,resp. overwegend
winterannuel enzomerannuel, zijn graanonkruiden, terwijl desubspeciesalyssum als
onkruid in vlasakkers groeit. Deze laatste ondersoort heeft zich zozeer aan het vlas
'aangepast', dat hetnietalleengrotezadenontwikkelde (2,5-3mm;bijdewildesoort
0,7-1,5mm),maarookdatvormenmetnietopenspringendevruchtkapsels (hauwtjes)
uitgeselecteerd werden. Desubspeciessativa werd in cultuur genomen, naar het zich
laat aanzien in Centraal-Europa.
Akkerbouw in extreme milieus

Erisreedsvermeld, dat bij deverspreiding van deakkerbouw over Europa decultuurgewassen zich als het ware moesten aanpassen aan de veranderende klimaatsomstandigheden. Daarnaast hebben deboeren invroeger tijd somseenverdereadaptatievan hungewassenaan minof meerextrememilieu-omstandigheden gevergd.Zo
heeft meninNeolithischetijd, inhet4een3emillenniumv.Chr., akkerbouwuitgeoefendopsmalleoeverwallenindezoetwaterdeltagebiedenvanRijnenIJssel.Hetmilieu
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vandelateroverslibdenederzettingen waszovochtig,datook niet-verkooldeplantenrestenbewaard zijn gebleven.Onder dezevoor akkerbouw ongunstigecondities heeft
men tarwe en gerst kunnen verbouwen.
Ook in het kustgebied van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland werdengewassengeteeldondernogalextremecondities.Omstreeks600v.Chr.vestigdemenzich
inhet kustgebied vanFriesland enGroningen. Debewonersvan het onbedijkte kustgebied (debedijking dateert eerstvanomstreeks 1000n.Chr.) waren blootgesteld aan
overstromingen door dezee.Alleen opverhoogde woonplaatsen konmenzich handhaven; niet tot terpen uitgegroeide nederzettingen werden overslibd door zeeklei.Het
onderzoekvandeinterpenaanwezigeplantenrestenheeft aangetoond, dathetnatuurlijke milieu van deterpbewoners 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.
Indeterpentreft menverschillendecultuurgewassen aan, enwelgerst, haver,vlas,
dederzaad enduiveboon. Deaanwezigheid vanzaden envruchten van dezegewassen
behoeft nietpersétebetekenendat zeterplaatseinhetziltemilieuwerdenverbouwd.
Hetzouintheoriedenkbaar zijn, datdebewonersvanhetkustgebied graan enandere
gewassenbetrokken vandeboerenopdeaangrenzendezandgronden inruilvoorveeteeltprodukten.Eenzeerduidelijkeaanwijzing, datdeindeterpenaangetroffen gewassendaarookzijnverbouwd, leverendedorsrestenendestengelsvanverschillendevan
dezegewassen. Indienmendegewassenvaneldershadbetrokken, zoudenzezekerin
gedorste toestand zijn aangevoerd.
Uit de praktijk was bekend, dat in pas ingedijkte, nog niet geheel ontzilte polders
metsuccesenkelegewassen,waarondergerst,verbouwdkunnenworden.Hoestaathet
echtermetdezouttolerantievananderegewassen?Akkerbouwexperimenten opbuitendijks terrein inNoord-Duitsland (Körber-Grohne, 1967)eninNoord-Nederland hebbenaangetoond,datverschillendegewassenmeteenredelijkekansopsuccesinhetaan
overstromingblootgesteldekustgebiedgeteeldkunnenworden.Inonseigenakkerbouwexperiment (1969-1978)werdenindeeersteplaats degewassengetest dieindeterpen
wordenaangetroffen (VanZeistetal., 1976; Bottemaetal., 1980). Haver,gerst,dederzaad, vlas en duiveboon bleken onder verder gunstige omstandigheden (geen overstromingtijdenshetgroeiseizoenoflangdurigedroogte)opdeziltegrondvanhetonbedijkte kustgebiedeenredelijketotgoedeopbrengstteleveren.Emmertarwe, broodtarweengierst, diein deterpentijd inhet binnenland werden verbouwd doch niet inde
terpenzijn aangetroffen, gavenoponsbuitendijks proefterrein zeerslechteresultaten.
Het isduidelijk, dat dezegewassen niet geschikt zijn voor verbouw inhet onbedijkte
kustgebied. Wemogen vaststellen, dat akkerbouw zeker mogelijk wasin het kustge-
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bied, alzalhet areaal waarop deterpbewoners hun akkers konden aanleggen betrekkelijk kleinzijn geweest. Alleen dehoogste delen van de kwelder, dieslechtsbij 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
deeerstelandbouwers dat niet alszodanig ervaren zullen hebben. Weinigkon 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
totontwikkelingwasgebracht. Vestigingvanboeren inextrememilieusvereisteeennog
verdergaande adaptatie van de verbouwde gewassen.
Wehebbengeendirecteinlichtingen overdegenetische samenstelling van het archeologische plantenmateriaal. Het is echter duidelijk, dat de prehistorische mens onbewust, maar ook bewust, zijn cultuurgewassen heeft gemanipuleerd, alsgevolg waarvan
wijzigingen inhetgenenbestand optraden. Dit magmen beschouwen alseeneerste aanzet tot de hedendaagse veredelingstechnieken, waarvan in andere hoofdstukken in dit
boek een beeld wordt gegeven.
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Genetischevariatie
A.C. Zeven

Genetische variatie: waarom eigenlijk?

Plantenveredelingisnodigomdatgeenenkelbestaandrasoptimaalis,geeneindproduktis.Teneerstekunnenwealtijd blijven strevennaarrassenmetnoghogeropbrengendvermogen, naar eennogbeterekwaliteitennaar eenverbredingvanhet gebruik.
Tentweedezullenertelkensnieuweziektenenplagenof fysio's (fysiologische varianten)ervanoptreden,hetgeenwijkunnentegengaandoorhetaanbiedenvannieuwe, resistenterassen.Plantenveredelingbetekenteenvoortdurendevraagnaarnieuwegenen,
genen die door kwekers gebruikt kunnen worden om dezenieuwe rassen te kweken.
Bestaandezegenenniet,bestaatergeengenetischevariatie,ofandersgezegdiseenlocus niet polymorf, dan kan de kweker niets doen. Het genotype isverstard en alser
dan een nieuweziekte ontstaat diehet ras kan aantasten, iszijn ras verloren.
Omblijvend te kunnen veredelen - dat geldt ook voor veredeling van huisdieren,
schimmels,gisten, bacteriën enbacteriofagen - heeft dekweker genetische variatie,
dus polymorfe loeinodig.
In het algemeen zijn demoderne kwekersrassen genetisch arm doordat zijgeselecteerd werdenophomogeniteit, opuniformiteit. Uniformiteit heeft voordelenvoorde
boerentuinder. Hijweetvanhetrasdat hij koopt engaatverbouwenwanneerhijhet
zaaien kan, dat het een gelijke ontwikkeling heeft, dat het gelijktijdig bloeit, dat het
gelijktijdig ineenrelatief korteperiodeafrijpt endat alleplanteneenprodukt leveren
van min of meer gelijke kwaliteit. Deboer entuinder kan daar dan op inspelen. Hij
kanmachineskopendieaangepast zijn aan hetrasdat hijverbouwt, hij kanrekening
houdenmetdebemestingenmethetoogsten.Wilhijnogeentweedegewasverbouwen,
dan zal hij eenras willen verbouwen dat vroegafrijpt. Hij moet daar zekerheid over
hebben, hij moet zekerheid hebben dat alle planten vroegrijpen. Verder is uniforme
kwaliteitvanbelang,bijvoorbeeld vantarwevoordemaalderijendebakkerij.Eenuniforme bewaarduur van bewaarkool isvan belang voor detuinder. Hij weet dan hoe
langhij onder bepaalde omstandigheden zijn kool kan bewaren. Indien zijn bewaarkooleenheterogenebewaarduurzouhebben,danzouhijelkeweekzijnvoorraadmoeten controleren.
Inhetalgemeenleidtuniformiteit totlagerekosteneneenhogerenettoprijs pereenheidprodukt,dustoteenhogerinkomenenditisvooreenondernemer aantrekkelijk.
Rassendieaanzijn eisenvoldoenzullendoor hemgekochtwordenenuiteraard speelt
dekwekerdaaropindoor dergelijkerassentekwekenenaantebieden. Wantvoorde
kweker betekent deverkoop van zijn ras het voortbestaan van zijn bedrijf.
Maaruniformiteit heeft ooknadelen, namelijk hetnodigtziektenenplagenuitzich
aantepassenaanhetgenotypevanhetras.Erontstaannieuwefysio's,dieinhetunifor-
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merasepdemisch kunnen ontwikkelen endeopbrengst sterk doen dalen. Iséénplant
vatbaarvooreendergelijk nieuwfysio, danzullenbijeenras,zoalsbij dievan zelfbevruchters,vaak alleplanten vatbaar zijn. Deziekteof plaag kanzichdan epidemisch
ontwikkelen door alleplanten aan te tasten. Deopbrengst zal sterk dalen en deboer
oftuinderzalomziennaareennieuwresistentras.Ditraskanalleengekweektworden
als genetische variatie bestaat voor resistentie, en de kweker zal zeker proberen een
nieuwrasbij dehand tehebben. Heeft hij het niet, dan heeft zijn collegahetwellicht
en zal de consument zichtot de andere kweker wenden.
Genencentra

Genencentra zijn gebieden met een hoge diversiteit van vooral gemakkelijk waarneembareeigenschappenbinnenéénsoort.Dezediversiteitwordtveroorzaakt doordat
binnendepopulatievaneencultuurgewasperlocusmeerdanéénallelvoorkomtwaardoor erverscheidenegenotypen endaardoor ookverscheidene fenotypen kunnen ontstaan. Derijkdom aan fenotypen isniet altijd met het oog waarneembaar, want het
kan bijvoorbeeld ook de eigenschap eiwitgehalte of eiwitsamenstelling betreffen.
Waar errijkdom aan genen bestaat kanmen selecteren opindividuen, diedemens
nuttig vindt. Hier ontstaan de cultuurplanten uit dewilde planten, hier vindt dedomesticatievandewildeplantplaats.Daardoorwerdenenwordengenencentraookwel
oorsprongscentra genoemd. Wespreken liever overgenencentra eninhet Engelsover
'centres of variation' of over 'centres of diversity'.
DeRussische onderzoeker N. Vavilovwasdemandieonsweesophet bestaanvan
genencentra. Dankzijhet feit dat hijzeerveelpersoneelhad (misschien wel500mensen)endankzijzijn enormewerklustenwerkkracht konhijvelegegevensvanzijnonderzoekerstoevoegenaandiehijzelfhadverzameld.Tijdens hetVijfde Internationale
GenetischCongresteBerlijn in 1926ontvouwdehijzijn ideeënover oorsprongscentra
engenencentra van onzecultuurplanten. Zijn werkwijze isalsvolgt samen te vatten:
1. neem een kaart,
2. kiesenigebelangrijke cultuurplanten,
3. geefelkwaargenomen fenotypeeenbepaaldtekentjeenzetdattekentje opdeplaats
op de kaart waar dat fenotype voorkomt,
4. daarwaardegrootstedichtheidvandeverschillendetekentjesisiseengenencentrum.
Wanneer een genencentrum samenvalt met het domesticatiegebied van een cultuurplant, dan noemenwij eendergelijk genencentrum eenprimair genencentrum. Onder
bepaalde omstandigheden kunnen buiten de domesticatiegebieden ook genencentra
ontstaan.Dergelijkegenencentranoemenwijsecondairegenencentra.VolgensVavilov
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zijndeprimairegenencentragekenmerktdooreenhogefrequentie vandominanteallelen en de secondaire door dehoge frequentie van recessieve allelen.
Dezeprimairegenencentra liggentussen20°en45°noorderbreedte enidemzuiderbreedteinbergachtigegebiedenenvaakingebiedenmeteengematigdklimaat.Zijwordenmeestalgescheidendoorgrotewoestijnen ofoceanen.Omdat delandbouwmethoden, -werktuigen en huisdieren voor elk gebied verschillend zijn, meende Vavilov te
mogen concluderen dat in elk primair genencentrum landbouw afzonderlijk tot ontwikkeling was gekomen.
Het ismogelijk dat Vavilov beïnvloed werd door Willis' 'AgeandAreahypothese'
(Willis, 1922): vergelijken wij soorten met een soortgelijk verspreidingsmechanisme,
danisdiesoort meteengroterverspreidingsgebied ouder, endat hoelanger eensoort
in een bepaald gebied voorkomt, hoe diverser deze soort of van dezesoort afgeleide
soortenzijn. Vavilovkanookbeïnvloedzijn doorhetagro-geografische werkvanEngelbrecht (Zeven, 1973).Echter, tijdsduur isniet de enigebelangrijke factor dieverspreiding van een soort en zijn diversiteit bepaalt.
Indedertigerjaren ontwikkeldeVavilov hetzogenaamdeecologisch paspoort voor
denummersvandedoorhemenzijncollega'sgemaaktegroteverzamelingen.Ditdeed
hijdoorvanhetzelfdeverzamelnummermateriaalopdiversegebiedentezaaienenging
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 degewassen afkomstig van een bepaalde streek identieke of soortgelijke eigenschappen hebben. Op
basishiervanverdeeldehijdeOudeWereldmetuitzonderingvanAfrika tenzuidenvan
deSahara in 19 gebieden. Alsvoorbeeld 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
grotekorrels;laat rijpend; af entoevroegrijpende rassenmeteenlosgeschakelde aar.
Beschrijvingen vandeandere 18 gebiedenwordengegeveninZeven&DeWet(1982).
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Hetvoordeelvandezeindelingis,dat menmeergerichtnaar eenbepaalde eigenschap
kanzoeken.Menweetinwelkgebieddeeigenschapnieteninwelkgebieddeeigenschap
wel voorkomt.
Helaasheeft Vavilovzijn werk doorzijn tevroegedood niet kunnen afmaken. Hij
zouzekerzijn theorie aan nieuwegegevensenideeënhebben getoetst. Hierbij zou hij
zeker zijn eerder genoemde conclusie, dat inprimaire genencentra vooral dominante
allelen enin secondairevooral recessieve allelenvoorkomen, hebben bijgesteld. Deze
conclusiekonnietbevestigdwordenbijtarwe,maïs,oliepalmenveldboon(Viciafaba).
Erzijn tallozeafwijkingen gevonden. Zokan bij eengewasineenkleingebiedeen
grotevariatieaanwezig zijn, doordat indat kleinegebieddeomstandigheden zeerdiverszijn. Harlan (1951)noemt eendergelijk gebiedeenmicrogenencentrum. Hijvond
dezevooreenaantalgewasseninTurkije. Verder kanereenexplosieaanvariatieontstaan wanneer twee populaties van een kruisbevruchtend gewas elkaar 'ontmoeten'.
Een dergelijke ontmoeting kan plaatsvinden alstrekkende boeren met hun gewassen
ineengebiedkomenwaaréénvandezegewassenaleeneigenontwikkelingheeft doorgemaakt.Eenvoorbeeldisdemigratievaneengewasvanhetenegewastype-gebiedvan
Vavilov in een ander gewastype-gebied.
Verderonderzoekgafaandatdeideelandbouwnietinallegenencentra afzonderlijk
totontwikkelingisgekomen,maardatlandbouwisontstaaninChinaofBurmaenomliggende 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.
Deontwikkelingvandetheorieovergenencentragingvoort. Nieuwegebiedenzoals
Europa en Noord-Amerika werden toegevoegd, andere gebieden werden uitgebreid.
EengehelenieuweindelingwerddoorAnderson (1960)gemaakt. Hijverdeeldedewereldingebiedenmetsiergewassenengebiedenzondersiergewassen.Voordiegenendie
inAfrika gewerkthebbenishetgebrekaanbelangstellingvandeAfrikaan voorsiergewassen zoalsdegloriosa-lelieergopvallend, terwijl inEuropa, Aziëof Amerika zelfs
dearmsteboernogenkeleplantenvaneensiergewasverbouwt.OokinNederland zijn
wijgewendaansierplanten inbijna elketuin.Hoehetverschilinflorale ennon-florale
landbouw is ontstaan is onbekend.
Door hettoevoegenvan meerenmeergewassenmoest ook het areaal enhet aantal
genencentrauitgebreidworden.ZokwamZhukovskij(1968)totzijnmegagenencentra,
diezogrootzijn datsommigeeenheelcontinent beslaan.Figuur 1 geeft eenoverzicht.
Demegagenencentra 1,2,4,5,6,7,8(Ethiopië), 10en 11 zijn gebaseerdopVavilov's
genencentra. NieuwzijnAustralië-NieuwZeeland,Afrika alsgeheelenSiberië,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).

42

Degedachten over genencentra en deplaatsen van ontstaan van landbouw blijven
onsbezighouden.ZokwamHarlan(1971)metzijntheorieovercentraenbijbehorende
non-centra.Ineencentrumislandbouwontwikkeldenzijndaaraanwezigesoortengedomesticeerd. In een non-centrum isdeideelandbouw vanuit het bijbehorende centrumgeïntroduceerd,waarnaveleinheemsesoortenzijngedomesticeerd.Dusgebieden
waar landbouw werd geïntroduceerd maar waar geen lokale cultuurplanten ontstonden,zijngeennon-centra.Figuur2geeft Harlan'scentra(Al,BIenCl)enbijbehorende non-centra (A2, B2enC2).
De idee landbouw werd vanuit Centraal-Amerika in Noord-Amerika geïntroduceerd,maaraangezieninNoord-Amerika weinigaldaarvoorkomendesoortenwerden
gedomesticeerd is dat grote gebied geen non-centrum. Volgens Harlan is EuropaSiberië ook geen non-centrum, ondanks het feit dat indit gebied velegewassen zoals
voedergewassen en vruchtbomen werden gedomesticeerd. Deze gewassen zijn misschienindeogenvanHarlanteonbelangrijk omEuropatoteennon-centrumteclassificeren. Wezullenhierbij ingedachtenmoetenhoudendat onzebelangrijkstevoedselgewassen, voordat de introductie van Zuidamerikaanse gewassen zoals aardappel en
maïs plaatsvond, uit het Nabije Oosten kwamen. Dit waren emmer (Triticum dicoccum),broodtarwe,durumtarwe,gerst,rogge,lijnzaad, erwtenveldboon (Viciafaba).
(Zie ook het hoofdstuk van Van Zeist.)
Bovenstaandegeeft aandatdetheorieënovergenencentravoortdurendaanveranderingen onderhevig zijn. Het isniet onmogelijk dat wij op den duur door deveelheid
van gegevens door debomen het bos niet meer zien.
Domesticeerbaarheidvan de plant

Menkanzichafvragen of alleplantesoorten domesticeerbaar zijn. Zijn alleplantesoorten zodanig te vervormen dat zij als cultuurplant dienst kunnen doen? Eigenlijk
ishieroverweinigbekend.Misschienishetdaaromgoedeerstnaardedierentekijken.
Welkediersoortenzijndomesticeerbaar enwelkeniet?Hoeverschillengedomesticeerdedierenvanhunwildevoorouders?Misschienzijndiediersoortendieincircussengebruikt worden wel het gemakkelijkst te domesticeren. Dan zouden dat de hond, het
paard, deleeuw,deolifant, depapagaai,hetkonijn, deduifendedolfijn (endemens)
moetenzijn.Hebbendezedierenietsgemeenschappelijks?Ja,hetzijndierendieingrote of kleinegroepen samenleven. Wellicht zijn dieren die solitair leven of in groepen
leven zonder zich ietsvan elkaar aan te trekken moeilijk te domesticeren.
Eentypischvoorbeeldwerdgetoondineentelevisiefilm, waarineentroepwildehondensamenééngnoekalf afzonderde. Deenigediehettendodeopgeschrevengnoekalf
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verdedigde wasdemoeder koe, terwijl de hele kudde toekeek. Sommige diersoorten
voelen zichthuis in een antropogeen milieu zonder echt gedomesticeerd te zijn. Een
voorbeeldisdekat,diehetaccepteertdatereenofmeermensenookinzijnhuiswonen.
Het iseendierdat zichniet of nauwelijks laat dresseren. Zekunnen zich(verwilderd)
in grotere groepen in antropogeen milieus in stand houden.
Mogelijk ishetzodatdiersoortendieingroepenlevenensamenwerkenomdegroep
instandtehouden,hetbestdomesticeerbaar zijnenzijnditdediersoortendiesnelmuteren en daardoor zich snel aan het anthropogene milieu kunnen aanpassen. In de
USSRwerd aangetoond dat inenkelegeneraties uitwolven,dierenmethondseeigenschappenkunnenwordengeselecteerd.Anderedierenzijnvoorvelehonderdduizenden
jaren onveranderd gebleven. Wenoemen ze dan levende fossielen. Waarschijnlijk is
hungenoom'gestold'.Ookbijplantenkomenlevendefossielenvoorenhetzouinteressantzijnpopulatiesvandergelijkesoortenondereensterkegerichteselectiedruktestellen. Zouden zij veranderen? Ishun genoom 'gestold'? Weweten het niet want hetis
nooit onderzocht. Domesticeerbare plantesoorten moeten andere eigenschappenhebbendandomesticeerbarediersoorten.Zijndieplantesoortengemakkelijk tedomesticeren die stralingsgevoelig zijn? Hierover zijn geen gegevens beschikbaar.
Misschien mogen wevoorlopig concluderen dat plantesoorten die geneigd zijn tot
muterenopgen-,chromosoom-engenoomniveauendezemutatieskunnenverdragen,
domesticeerbaar zijn. Of zegedomesticeerd worden hangt af van debehoefte vande
mens.Zodiendensommigegrassenmeteetbare,relatiefgrote,voedzamevruchten,die
gemakkelijk bewaarbaar zijn, zichaanalsaantrekkelijke plant omgedomesticeerd te
worden. Dezegrassen zijn nu onze graansoorten.
Verspreiding van genen

Vanuitdegenencentrawerdendedaargedomesticeerdegewassensamenmetdeidee
landbouwverspreid.DitzalgebeurdzijndoortrekkendeNeolitischeboeren,dievanuit
hetMidden-OostenviaTurkijeendeBalkanCentraal-Europabinnentrokken,endoor
overdracht vankennisenmateriaal aanindebuurt levendejagers.Opmerkelijk isdat
nadeimmigratievandezeboerenenhungewassenernaderhand weinigverplaatstis.
Deboeren en hun tarwe bleven voor 4-6 millennia in dezelfde streek (Zeven, 1980).
IkvermelddereedsHarlansgedachten over deverspreidingvan landbouw.Vanvele
gewassenzijn deverspreidingswegen bekend,vanveleookniet, of alleeningrote lijn.
Zowetenweniethoedegewoneboon(Phaseolusvulgaris)endepronkboon(Ph. coccineus)vanuitMidden-AmerikanaardeOudeWereldzijngebracht.Maarhetzoumogelijk zijn dat zeelieden de kleurigezaden mooi vonden enenkele ervan mee naar huis
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namen.Eendergelijkeverspreidingisnietindearchievenvastgelegd.Vooranderegewassenishet welduidelijk hoedeverspreiding isgeweest (zieook het hoofdstuk van
Van Zeist).
Ik deed onderzoek naar de geografische verspreiding van de allelen van de loei
Nei/nei enNe2/ne2in landrassen (ziep. 53)van broodtarwe envond verspreidings'wegen',waarlangsdebroodtarweoverdeOudeWerelddoor demensverspreidwerd
(Zeven, 1980).Debroodtarwe-landrassen dietot 1900inDuitsland verbouwdwerden,
stamdenrechtstreeksafvandebroodtarwesdietezamenmetemmertarwedoorNeolithischeboeren in5000-4000v.Chr. inEuropa geïntroduceerd werden. Ook 'Triticum
antiquorum' dietijdens archeologisch onderzoek van oeverdorpen in Zwitserland en
Oostenrijk van 3000 v.Chr. gevonden werd, is de directe voorouder van de T.
compactum-tarwes dietot voor kort nogindehogeAlpendalen inOostenrijk werden
verbouwd.
Bijdeverspreidingvangewassenenrassenwordengenenverspreiddieeensterknatuurlijk en/of menselijk selectievoordeel hebben. Een voorbeeld zijn de genen voor
goedebrouwkwaliteit vangerstvoordebereidingvanpilsnerbier.Dezegenenzijn afkomstiguiteenlandrasdatverbouwdwerdindebuurtvanHanâ,nabijPlzen(vroeger
Pilsen),Tsjechoslovakije. Metdebereidingswijze van dezebiersoort werd dit landras
(vaakHännchengenoemd)enselectieseruitoverdewereldverspreid.Demeestetweerijige gerstrassen in West-Europa stammen van dit landras af en dit kan de oorzaak
zijn van genetische armoede in dit gewas.
InKoreawerdenvoor 1900kortstro-tarwerassen verbouwd. Dezerassenbezittende
kortstrogenen Rhtl en Rht2. Omstreeks 1905 zijn deze tarwerassen naar Japan gebracht, waar zeDarumawerdengenoemd. Darumawaseenvan deouderrassen van
hetrasNÔRIN 10,datbeidegenenbezat.NÔRIN 10isdevoornaamsteoudervanalle
kortstrorassen, dienu over degehelewereld opgrote schaal worden verbouwd. Men
kanzichafvragen oféénvandezegenensterkgekoppeldisaaneengendatdevatbaarheidvoor eennognietopgroteschaal opererendeziekte(of plaag of eenfysio ervan)
bevordert.Hierdoorzoudezeziekteetc.eengrotekanskrijgen omzichopgroteschaal
teverspreiden.Hoewelditmoeilijk teonderzoekenis,gaanenkeleonderzoekerservan
uitdaterzovaakmetNÔRIN10enzijnnakomelingenisgekruist,datdoorrecombinatieeventueleongewenstekoppelingverbroken is.Maarzekerheid isernietendaarom
ishet veiliger ook andere kortstrogenen te gebruiken.
De geografische verspreiding van de vier allelen van het Kunitz-trypsineonderdrukker locusTl envan detweeallelen van het zaadeiwit-locus Spen hun frequentiesin 15Aziatischelandenofgebiedenwerdnagegaan.Uitdegegevenskonwordengeconcludeerd hoedesojabooneerstinAziëenlateroverdewereldwasverspreid.
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Delimaboon(Phaseoluslunatus)werdvanuitGuatemalaenPeruverspreid.Indeze
tweegenencentrabestaateengrotegenetischevariatie,dienaardeperiferievanhetverspreidingsgebied afneemt. Het materiaal wordt dus minder heterogeen. De wegen
waarlangs dezeboon verspreid is zijn:
- de Hopi-weg, die vanuit Guatemala noordwaards langs de westkust van Mexico
naar Arizona (USA)liep;
- de Carib-weg, dievanuit Guatemala naar West-Indiëliep om zichdan te splitsen
ineenwegnaarhetnoorden,diedeVerenigdeStatenbereikte,eneenwegnaarhetzuiden, die het noorden van Zuid-Amerika bereikte;
- deIncaweg,dievanuit Peru noordwaarts lieptot indekustgebieden vanEcuador
en zuidwaards naar de subtropische streken van noordelijk Argentinië.
Invloed van domesticatie op genetische variatie

Inhetalgemeengaatmenervanuitdat,aangezienslechtseenkleindeelvandewilde
populatiewordtgedomesticeerd, degenetischevariatievandecultuurvorm geringeris
dandievandewildeoudersoort.Maar hieroverisinfeiteweinigonderzoek gedaanen
menkanookbewerendataangeziendemensnuttigemutantenvandecultuurplantbehoudt degenetische variatie van decultuurplant groter isdan dievan dewildeplant.
Dieonderzoeken van deverschillen in genetische variatie tussen populaties van de
wildeplant envandecultuurplant gaanmank aanhetgebrek aankennisvandetotale
genetischevariatievandewildeplantzoalsdietijdens dedomesticatiewasenzoalsdie
nu isenvan detotalegenetische variatie van decultuurplant. In feite kunnen wedus
nietsvergelijken enkunnenwegeenuitspraken doen. Ookalswijonsbeperkentotde
genetischevariatievaneenenkeleeigenschap, dannogwetenweteweinigomconclusieste trekken.
Genetische variatie inde wilde voorouder

Menheeft velewildepopulatiesophungenetischevariatiegeanalyseerd,maarweinig
onderzochtesoortenbehorentotdewildevooroudervanéénvanonzecultuurplanten.
Brown et al. (1978)onderzochten degenetische variatie van wildegerst(Hordeum
vulgaressp.spontaneum)doordevariatievaneenaantaleigenschappentebepalen.Dit
wilde-gerstmateriaal wasinIsraëlverzameld.Hetbleekdatvoor sommigeeigenschappendegenetischevariatiezeergrootwas.Zowerdenvooreenbepaaldenzyminbepaaldepopulatiestot 14allelenperlocusaangetoond.Maarindezelfdepopulatieskwamen
andereloeivoordiemonomorf waren.Alszijdeafzonderlijke populatiesbekeken,dan
bleek dat binnen kleinepopulaties devariatie gering was.Dit waste 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
dandievanpopulatiesafkomstig vanverschillende streken. Maar bekeek mendevariatievandeeigenschapppen vanhetpakje (hetaartje) dan wasdezevolgorde omgekeerd.
Vergelijking van wilde populaties en cultuurplantenpopulaties

Erzijnenigestudies,veelalbeperkt inomvang, diedegenetischevariatievandewilde
voorouder vergelijken met die van de daaruit voortgekomen cultuurplant. Een voorbeeld is wilde emmer (Triticum dicoccoides). Gebleken is dat sommige collectienummers van deze soort een zeer hoog eiwitgehalte (24% w/w) hebben en dat er nieuwe
gele-roestresistentiegenenaanwezig zijn dievoor deveredeling vanbroodtarwe interessant zijn. Maar er zijn aanwijzingen dat als wij alle rassen van broodtarwe toetsen op
eiwitgehalte,wijook enkelerassenvindendieeenhoogeiwitgehalte hebben. Daarnaast
ishet maken van een vergelijking gevaarlijk, want bijvoorbeeld van eiwitgehalte isbekend dat met toename van dedikte van de korrel het eiwitgehalte van die korrel daalt.
Dehoeveelheid eiwit wordt alshet ware door toename van dehoeveelheid zetmeel verdund.
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 dievanbroodtarwe zonder dat meer eiwitwordt opgenomen, danzou het
eiwitgehalte dalen tot 15% en dat isongeveer het eiwitgehalte dat broodtarwe al heeft.
Verder onderzoek zal uitsluitsel moeten brengen.
Bovenstaande geldt ook voor haver. Door middel van kruisingen van haver met wilde haver (Avena strigosa) werden haverlijnen met een hoger eiwitgehalte dan het uitgangsras 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 iszeer 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 onderdrukkenvan niet-aangepaste genen engenencomplexen. Destrengeinteeltbij het verkrijgen
vankwekerszaad enhandhaven vanisolatietijdens devermeerdering zijnvastebezigheden van een plantenveredelaar, evenals het opsplitsen van populaties in kleine, geïso-
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leerdvermeerderde subpopulatiesof stammenmetselectieopbegunstigdeeigenschappen (Levin, 1976).Eenvoorbeeld isdeevolutievan decultivars van de flox. In 1835
werdvanuitTexaszaadvandewildeflox(Phloxdrummondii)inGrootBritanniëgeïntroduceerd envandaaruit overderestvanEuropa verspreid. Naongeveer 80jaar (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' ineenzelfcompatibele voornamelijk
zelfbevruchter, en een verandering van de planthabitus, het vertakkingstype, en de
bloemkleur, -grootteen-vorm.Doormutatiewarennieuweallelenontstaan, diedoor
selectieincultivarsmonomorf warengeworden, waardoor decultivarzaadvast werd.
Dusdoelbewust heeft mendezenieuweallelen bevoordeeld. Maar alsmen het aantal
allelenvanachtloeidieallozymenconditionerenonderzocht,danvondmenin10wilde
populaties 13allelen en in 8cultivars 15allelen. Wellicht door het onderzoeken van
meercultivarsenvanmeerwildepopulatieszoumenmeerallelenkunnenvinden,maar
klaarblijkelijk heeft deontwikkelingvanwildeplanttot8cultivarsgeeninvloedgehad
opdegenetische diversiteit voor deze8loei. Kennelijk had deintroductie van weinig
plantenendedaarmeegepaardgaandegenetischeverarminggeeninvloedgehadopde
latere genetische rijkdom van de onderzochte allozym-loci. Niet onderzocht werd of
dezeallozymen een selectievoordeel bezitten of dat er koppeling bestaat met bevoordeelde allelen van ander loei.
Eigenlijk isdeontwikkelingvandecultivarsvandeflox soortgelijk aandievaneen
dierenpopulatie, geïntroduceerd in een eilandengroep. Deeilanden zijn de kweekbedrijven en de subpopulaties de kwekersstammen.
Ookvananderegewassenisgevondendatdegedomesticeerdepopulatieeengrotere
genetischevariatiebezitdandewilde.Misschienisweldekool(Brassicaoleracea) het
meest overtuigende bewijs dat door domesticatie een grotevariatie kan ontstaan. De
wildekooliseenplantmeteenlange,ietsvertaktestengelmetgelebloemen.Bijdecultuurvormenkomenweverdikteenverkortestengels,vervormdebloeiwijzen, vervormdeeindknoppen, vervormdebladerenenookwittebloementegen.Dezaad-enbloemgroottezijn deenigebovengrondse eigenschappen dieonveranderd zijn. Ook bijdieren,zoalshond,duifenrundisdecultuurvormenormrijkaanvariatie,terwijldewilde
voorouder vrij uniform was.
Genetische verarming
Verliesaangenen

Inhetalgemeenleidtvervangingvaneenlandrasdooreenkwekersrastoteensterke
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genetische verarming. Genetische verarming treedt ook op als eengewas zijn functie
verliestengeennieuwefunctie krijgt: hetwordtdannietmeerverbouwd. Zowerdhet
driekleurig viooltje vroeger verbouwd vanwege zijn geurige olie. Deze teelt vindt nu
slechtopeenenkelveldjeplaatsenveelgenetischmateriaalvanditgewasmoetverloren
zijn gegaan. Het vingerhoedskruid werd vroeger veel verbouwd voor digitaline-produktie.Dezeteelt issterk ingekrompen, maar hetkwekenvan siertypen leidtweertot
vergrotingvanhetgenenbestand. Hierbijwordtgeselecteerdopeenjarigheid enopvan
dehoofdstengelafstaandebloemen,zodathethoningmerkvandebloemtezienis.Granen werden vroeger verbouwd medevoor het stro, dat alsvoedsel enligging van het
veediendeendatgebruiktwerdvoorhetmakenvanstrokarton.Doormoderneontwikkelingenisdevraagnaarstrogedaald,zodathetgeenofweiniggeldelijkewaardemeer
heeft. Menheeft daaropingespeelddoorhetkwekenvankorteretarweplanten,dieeen
gedeeltevandeenergie,dievoorheengebruiktwerdomhetstrotemaken,nugebruiken
voorhetvormenvanmeerenzwaarderekorrels.Maardoordestijgingvandeenergieprijs wordt deteelt van dergelijke granen door hun grote kunstmestbehoefte duur en
wordthetmisschienlonendomstroalsbrandstof tegaangebruiken.Datzoudanbetekenen dat wij weer langere graanplanten gaan kweken en verbouwen.
Saffloer is door moderne ontwikkelingen sterk genetisch verarmd. De saffloerlandrassen in Centraal-Aziëworden indrietypen onderverdeeld: (1)desiertypen, (2)
dekleurstoftypen en(3)deolie-typen.Doorveredelingelderswordenhoogproducerende rassen vandaar ingevoerd waardoor deze oude landrassen verdrongen worden en
zullenverdwijnen. Dekleurstoftypen zullenookverdwijnen omdathunteeltoneconomischisgewordendoordesynthesevankunstmatigekleurstoffen. Methet verdwijnen
vandezelandrassenverdwijnt eenonbekendehoeveelheid genetischevariatie.Desiertypen zullen wel in tuintjes voortgeteeld worden en aangezien er geen veredeling in
plaatsvindt zullen zewel als zodanig blijven bestaan. Samenvattend: een sterke verarming van de genetische variatie van dit gewas.
HelaasisinNederlanddeteeltvanvoederpeenverdwenenenhiermeeverdwenenook
devoederpeenrassen.Sommigeervanwarenwitmeteengroenekop,anderewarengeel
of rood. Nu zijn deze kleuren niet meer bij depeen in Nederland terug te vinden en
methetverdwijnen ervanverdwenenookdegenendiedezeeigenschapconditioneerden.
Coadapted gene complexes

Eenschijnbareverlagingvandegenetischerijkdom wordtookveroorzaakt doorde
'coadapted gene complexes'. (Voor deze term bestaat geen goede Nederlandse vakterm).Eencoadaptedgenecomplexiseencomplexvantweeofmeerallelen,diesamen
een gunstige eigenschap in een individu conditioneren. De allelen van een dergelijk
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complex functioneren bijvoorbeeld ineenzelfde biochemische produktieweg. Dusallel
A van locus A maakt van een precursor (voorloperstof) een produkt A en allel B van
locus Bmaakt van dit produkt A een produkt Ben allel Cvan locus Cmaakt van produkt Been produkt C etc. Het laatste produkt isgunstig voor het individu. De allelen
A, B, C etc. vormen samen een coadapted gene complex. Dergelijke produktiewegen
zijn algemeen voorkomend endan moeten ook decoadapted genecomplexes algemeen
zijn. Faalt een allelin een dergelijk complex, dan wordt het eindprodukt niet gemaakt
enishetindividumet eenniet-goed werkend of onwerkzaam allelinhet nadeel.Er worden stoffen niet gevormd en niet-nuttige stoffen worden opgehoopt. Loei van één coadapted genecomplexzijn zwak of sterkgekoppeld of nietgekoppeld of slechts enkele
genen zijn wel en andere genen niet gekoppeld.
Een coadapted gene complex wordt dus gevormd door een aantal allelen, één van
elkelocus, 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 aaneenkoppeling.Maar eenogenschijnlijk ontstanekoppeling of eenversterkingvande koppeling
kan ook bevorderd worden door genen die de recombinatie tussen loei op eenzelfde
chromosoom doen verminderen. Dus een genetisch bepaalde reductie van de recombinatie 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 selectievoordeel 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 alleindividuen 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 iseen selectienadeel ten opzichte
van een individu met een gehele linkat. Deeerste en zijn nakomelingen zullen dan ook
geleidelijk uit de populatie verdwijnen.
Vergroting van de genetische variatie
Genenbronnen
In de Inleiding hebik alaangegeven waarom een plantenveredelaar, 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 devere-
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delaar ter beschikking staan zijn volgens Harlan &DeWet(1971):
1. Deprimairegenenbronvaneengewas,diecorrespondeert metdebotanischesoort.
Ertoebehorendecultuurvormen,endeonkruidvormenenwildevormenvandiesoort,
diegemakkelijk metdecultuurvormen kruisenenfertiele Fi-plantenopleveren. Inhet
algemeen isdechromosoomparing endegenetische uitsplitsing normaal en isgenenoverdracht eenvoudig.
2. Desecondairegenenbronvaneengewas,diedeanderesoortenbevatdiemetdebetreffende soortkruisbaarzijnendieeenFiopleverendieopzijnminstenigszins fertiel
is.Genenoverdracht ismogelijk alskruisingsbarrièresoverwonnenzijn.Dechromosomen in de Fi-planten paren tijdens de méiose weinig en vele Fi-planten vertonen
bastaardzwakte en steriliteit.
3. Detertairegenenbronvaneengewas,diesoortenbevatdiealleenmetzeerbewerkelijkemethodenmetdebetreffende soortkruisbaarzijn.Vaakwordtenigsuccesbereikt
door middel van brugkruisingen, hetverdubbelen van het aantal chromosomen, embryocultuur, weefselkweek en enten.
Hierna zullen wenader op enkele bronnen ingaan.
Onkruidvormen als genenbron

Onze akkers stonden vroeger volplanten diewij onkruid noemen omdat zij opdie
plaatsnietgewenstzijn. Hetonkruidprobleemmoetalopdevroegsteakkersgrootzijn
geweest. Alshet onkruid nauw verwant ismet het cultuurgewas kunnen tussenbeide
hybridenontstaan, welkeweerkruisen metcultuurvormen, waardoor genenvanuitde
onkruidvorminhetcultuurgewaskunnenbinnendruppelen (introgressie),waardoorde
genetische variatie van delaatste toeneemt.
Onkruidvormen kunnen op devolgende wijze ontstaan:
de wildevoorouder van decultuurplant evolueert in een onkruidvorm,
deonkruidvorm ontstaat uit hybriden van de wildevorm en de cultuurvorm,
decultuurvorm verwildert tot een onkruidvorm.
Deonkruidpopulatie endecultuurplantpopulatie kunnen misschien door disruptieve
selectie gescheiden blijven.
Onkruidvormenvancultuurplantenhebbeneenzeergroterolgespeeldbijdeevolutie
vandecultuurplant. Zijvormdenbelangrijke genenreservoirs.Onkruidvormen enhun
verwantecultuurvormen zijn vaak door kruisingsbarrières gescheiden.Uitdepopulatiegenetica weten wehoebelangrijk injectie vanvreemdeallelen van deenepopulatie
isvoordeevolutievaneenanderepopulatie.Wemogenaannemendatook geneninjectiesvanuitdeonkruidvormpopulatie indecultuurvormpopulatievanzeergrootbelang
isgeweestvoordeevolutievandecultuurvormpopulatie.Wijkenneninonzelandbouw
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met één uitzondering geenonkruidvorm van onzegrotere cultuurgewassen meer. Deze
is de onkruidbiet, die is ontstaan uit een kruising tussen de cultuurvorm en de wilde
vorm. Sinds enigejaren vindt de zaadteelt van gewone rassen en hybriderassen plaats
in gebieden waar de wilde biet voorkomt en wordt het verkregen zaad in NoordwestEuropa uitgezaaid. De eenjarige hybriden produceren zaad met een diepe kiemrust.
Van dit zaad kiemt in de volgende 10-20jaren een gedeelte en de eenjarige onkruidplanten produceren weer nieuw zaad met een diepe kiemrust. Het onkruidbieteprobleem zou zo groot kunnen worden dat de teelt van suikerbiet niet meer mogelijk zal
zijn. Hybridenkunnenookontstaantussensuikerbietendekroot;dezehybridenvallen
op door hun bladkleur en bladnerven.
Onkruidvormen komeneldersookbijanderegewassenvoor,zoalsrodepeper, aardappel, zonnebloem, maïs, gerst, haver, sorghum om enkelete noemen (DeWet, 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
deoude rassen diedoor boeren, tuinders entuiniers zijn ontwikkeld voordat veredelde
rassen (dekwekersrassen) beschikbaar kwamen. Afhankelijk vandeintensiteit van veredelingineenbepaaldgebiedof vandeintroductievannieuwekwekersrassen zijn landrassen 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 1979nog hetwitte-klaverlandrasFries-Groninger opdeRassenlijst. Verdervindenwij inmoestuinen enaf entoeopakkersnogenkelelandrassen vandedroge
zaadboon (Phaseolus vulgaris). Maar voor de meeste gewassen in Nederland zijn de
landrassen verdwenen, helaasvoordat zijbestudeerd werden enhelaasvoordat materiaal in verzamelingen instand gehouden werd. Deweinige collecties van landrassen van
bijvoorbeeld broodtarwe van Nederland zijn niet representatief, omdat door 'drift'
slechts één genotype van het landras over is.
Wat iseigenlijk een landras? Een landras iseen populatie diein eenbepaalde streek
van nature isgevormd onder invloed van de daar heersende klimaats-, bodem- en bedrijfsomstandigheden en waarop geen of slechts grove massaselectie istoegepast. 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,envan tarweZeeuwsewitte en Gelderse Ris,envan roggedeAmelander. De Amelander rogge was aangepast aan de zilte omstandigheden en was een

Daucuscarote(peen).Vanlinksnaar rechts:rasParijser bloei,wildepeen(2x) enrasAmsterdamse Bak.

Trifolium repens(witteklaver).Van linksnaar rechts:wildeplant, plant vanhet landrasFriesGroninger, plant van het ras Gigant.
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zogenaamdeovergangsrogge.Dithoudtindathetzowelalseenwinterroggeindeherfst
alseenzomerroggeinhetvoorjaar uitgezaaidkonworden.VooreenAmelanderschipperwasditbelangrijkalshijindeherfstnietoptijdthuiswas.Dusdezeroggewaszouttolerant, winterhard en weinig koudebehoeftig. Geen boer heeft doelbewust op deze
eigenschappen geselecteerd. Defenotypen diedezeeigenschappen niet bezaten waren
ineenselectienadeel enproduceerden geenof weinig korrels,enverdween geleidelijk.
Landrassenzijnzeeroudendeeerstegedomesticeerdepopulatieswarenlandrassen.
VandeRomeinenwetenwijdatzijdegroterekorrelsvangranenalszaaizaadgebruikten.Zijhaddenervarendatdaneenbetergewas,duseenhogereopbrengstwerdverkregen.Maarwathoudtditin?Wathoudtdushetselecterenopeengroterekorrelin?Ten
eersteheeft menhierbij geselecteerd opgenendiedeontwikkelingvangroterekorrels
bevorderen. Daarnaast komengroterekorrelsinhetalgemeenvanplantendiedisoom
zijn. Immerskleinerekorrelszijnafkomstig vananeuploîdeplanten.Verderzijngroterekorrelsvakerafkomstig vangezondeplantendanvanziekeplanten.Ervondselectie
opresistentiegenen plaats.Grotere korrelszijn vaak afkomstig vanplanten dieboven
het gewasuitsteken, dusvan lange planten. Dan vangen zij meer zonlicht en kunnen
beter assimilerenendekorrelsvullen.Dusselectieopgenendiedelengtevandehalm
bevorderen.Daarnaast kaneenlangevullingsperiode(vroegebloeienlaatafrijpen) tot
grotere korrelsleiden.DusdeRomeinselecteerde onbewust op genendieeengrotere
korrel,euploïdie,resistentie,grotestrolengte,vroegebloeienlaatafrijpen 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.
Wanteenmisoogstbetekendehongereninhetergstegevaldehongerdood.Opslagmogelijkhedenwarenslechtentransportmiddelen omvoedselvaneldersaantevoerenwaren afwezig.
Degenetischevariatievan landrassen isgroot. Bijveredelderassenisdiejuist sterk
verkleind.Ditgeldtookvoorkruisbevruchtende gewassen,waarmendoorselectieop
eengrotere matevan uniformiteit van bijvoorbeeld plantlengte degenetische variatie
voor dezeeigenschapheeft verminderd. Ookzaldeselectieophoger opbrengend vermogenenresistentievoorziektenenplagengeleid hebbentot eenverengingvandegenetische 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 velejaren onder min of meer dezelfde omstandigheden
wordtvermeerderdofnageteeld,dangaandeplantenfenotypisch opelkaarlijken.Genetisch ietskortereplanten groeien door etiolatie ietslanger uit enbereiken daardoor
ongeveerdezelfde lengtealsdemeesteandereplanten. Ietseerder ofietslater rijpende
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genotypen 'trekken' alshetwarewattijdstip vanafrijpen betreft naar elkaartoe.Extreme fenotypen, erg korte planten, zeer vroeg of zeer laat rijpende planten zijn in een
selectienadeel enverdwijnen uit het landras waardoor het landras fenotypisch engenotypisch uniformer wordt. Veranderen de omstandigheden, bijvoorbeeld doordat het
landras ineen ander gebied wordt verbouwd of als de boer een ander oogstregime invoert, dan past het landras zich aan de nieuwe omstandigheden aan.
Hoewel landrassen nog weinig onderzocht zijn - in de meer ontwikkelde gebieden
werdenzijvervangendoor kwekersrassen voordat zijverzameld werden - wordt sinds
enigetijd meer aandacht aan hen besteed. De weinige gegevens verrassen ons. Zo werden 39 korrels van het wintertarwelandras van Haunsberg in Oostenrijk op gliadinepatronen onderzocht. Menvond 10verschillendepatronen, hetgeenduidt opeengenetischevariatievoor dezeeigenschap, bepaald door enkelegenen met eennog 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 isdeevolutievan dezelaatste landrassen geweest? Gingen de landrassen uit Noord-Pakistan door een 'genetische bottleneck', door bijvoorbeeld droogte, waardoor slechts enkele vermoedelijk verwante planten overbleven?
Een factor dieeen hoge diversiteit instand kan houden isde lage reproductie, waardoor een relatief groot gedeelte van het oogstzaad als zaaizaad dienst moet doen. In
Nederland oogst men 5000 kgwintertarwe indien men 100kgzaaizaad heeft gebruikt.
Devermenigvuldigingsfactor ishier dus 50.Voor eenlandras isdezefactor 10of lager.
Dus 10% van het oogstzaad wordt gebruikt als zaaizaad, terwijl in Nederland dat nu
2% is.Het relatief groot gedeeltevan het oogstzaad dat bij eenlandras gebruikt wordt
alszaaizaad 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, waardoor het oude landras als het ware verontreinigd wordt met rasvreemd materiaal. Een
verontreinigd (vuil)landrasisgenetischrijker dan eennietverontreinigd (schoon) landras en eigenlijk daarom voor de veredeling interessanter dan een landras. Men heeft
enkelelandrassen op hun genetische variatie onderzocht, maar vaak wordt niet aangegeven of men een schoon dan weleen vuillandras heeft bekeken. Door jarenlange nateelt van eenvuil landras kan dezezich aan deplaatselijke omstandigheden gaan aanpassen 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 10jaar bonerassen uit de 'achtertuintjes' van boeren, tuinders en
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Fig. 3. Geografischeverspreidingvandegewoneboon(Phaseolus vulgaris)inNederland (Zeven,1979a).
tuiniers verzameld (figuur 3).Ik beperkte mij tot het droge-zaad-type en daarvan de
stamvormen (Zeven, 1979a).Opvallend was - wat ook aleerder wasgevonden - de
geografische verspreidingvanbepaaldetypen. Eenverspreiding dieineersteinstantie
opvieldoordekleurvandeboonenintweedeinstantiedoorandereeigenschappenals
zaadvorm, bladgrootte envroegheid. Zovonden weinNoord-Holland deNoordhollandse bruine, de witte krombek en degelecitroenboon. In Friesland en Groningen
wordtdestrogeleboon (deFriesewoudboon, deGroninger strogele)verbouwd. Enin
deBetuwevindenwedewitteeiboon,inNoord-Brabant enLimburgdewitteeenboon
envroegeropWalcherenenandereilandendeWalchersewitte.OpdeVeluweenelders
komt depurpergespikkelde kievitsboon voor, enin de Gelderse Vallei komen wede
purpergemarmerde Transvaalse tegen.
Hoekomtdezegeografischeverdelingvankleurtypen? Hetisbestmogelijk datmen
deboonvandeburenverbouwd, omdat die - hoewelonafhankelijk vandekleurvan
deboon - hetindiebepaaldestreekgoeddoet.ZoisvandeTransvaalseboonbekend,
datdieenigeresistentiebezittegeneenziektedieindevooralvroegervochtigeGelderse
Valleivoorkomt. Dusertreedt eenmenselijke enook eennatuurlijke selectiedruk op
tengunstevanderesistentiegenen voordezeziekte.Menselijke ennatuurlijke selectie-
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druk treedt ook optengunstevan degenen, diekievitsboon met eenbepaaldegroeiwijze(destamvorm)ineenkievitsboonmeteenonbepaaldegroeiwijze (deklimvorm)doen
veranderen. Deze laatste worden in Roelofarendsveen gebruikt als windbrekers. Met
ditdoelwerdenzij vroeger ook opdeVeluweverbouwd om detabak tegen windschade
te beschermen; met het verdwijnen van detabaksteelt verdwenen dezebonen ook van
de Veluwe.
Verwante soorten als genenbron

In het algemeen worden gewas-vreemde genen ingekruist om de resistentie tegen
ziektenenplagenteverbeteren, het adaptatievermogen teverhogen, dekwaliteit teverhogen en het cytoplasma teverwisselen met het oogmerk cytoplasmatische mannelijke
steriliteit teverkrijgen en hybriderassen te kweken. Veelal wordt deopbrengst niet verhoogd, 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 verwantgemaakt omeenresistentiegenvandezewildeverwant intekruisen ineen cultuurvorm. Ditwasdekruisingvansuikerriet metwildesuikerriet. Desuikerrietcultuur werd
toen ernstig bedreigd door de sereh-ziekte. Uit deze kruising kwam in 1921het naderhand opgroteschaalverbouwde ras P.O.J. 2878,waardoor desuikerrietcultuur op Java was gered.
Voor een gewas zijn niet altijd alle genenbronnen aanwezig. Zo ontbreekt voor de
broodtarwe deprimairegenenbron, want men kent vandit gewasgeen 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. Zowerden kruisingen tussenbroodtarwe enroggegemaakt, welke
resulteerden in nieuwe rassen. Achteraf bleken deze tarwerassen substitutielijnen en
translokatielijnen tezijn. Dehexaploïde tarweisontstaan 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
meneenplant dieenigszinsfertiel isenkruisbaar ismetbroodtarwe. Eenwellicht betere
weg isde broodtarwe te hersynthetiseren, dus opnieuw te maken door emmer met Ae.
squarrosa tekruisen. DeFi issteriel,maar doorverdubbeling vanhetaantal chromosomen verkrijgt men zeer fertiele hybriden. Deze kruisen gemakkelijk met broodtarwe
enmenkangemakkelijk genetischmateriaalvanAe. squarrosa ènvanemmer inbrood-
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tarwe inkruisen.
Deeerstewildesoortdiegebruikt werdbijdeveredelingvandeaardappelwasSolanumdémission. Dezewaseenbronvanresistentiegenen tegendeaardappelziekte. Later heeft men andere Solanum-soorten gebruikt en regelmatig worden nieuwe herkomstenvandezesoortenenanderesoortengebruikt omdegenetischevariatievande
aardappelteverhogen.Daarbijhoortookdeverwanteandigenum-aardappel, dieeerst
is'voorveredeld' tot deNeotuberosum-aardappel. Dezelijst van voorbeelden kangemakkelijk uitgebreid worden. Wezullen het hierbij laten.
Hybridisatie en recombinatie

Doorhybridisatieenrecombinatiewordtdegenetischevariatiealszodanignietveranderd.Welkunnendoornieuwegenencombinatiesnieuwegeneninteractiesontstaan,
welke aanleiding geven tot toename van de fenotypische variatie. Door gen-,
chromosoom-engenoommutatieontstaanindenatuurmutanten,waardoordegenetischevariatievaneenpopulatietoeneemt. Voor diegenediezichwillenoriënteren verwijs ik naar Broertjes &Van Harten (1978), DeWet (1979a)en Zeven (1979b).
Somatische hybridisatie

Eentoenamevandegenetischevariatiekanookbereiktwordendoorsomatischehybridisatie,waarbij tweesomatischecellenzodanigwordenbehandeld dathuncelwand
verdwijnt endeprotoplasten fuseren. Beideoudercellen dragen bij tot het 'genotype'
van het cytoplasma van de somatische celhybriden: de cytobriden.
Voor de plantenveredeling ishet noodzakelijk dat zich uit een cytobride een plant
ontwikkelt. Hetonderzoek isinvollegangenconclusiesvangisterenwordendoorresultaten van vandaag herroepen. Tot nu toezijn cytobriden verkregen tussen soorten
dieookgeslachtelijk kruisbaar zijn. Inditlaatstegevalontstaan erechterplantenmet
het celplasma van demoeder. (Zieverder het hoofdstuk van Schilperoort.)
Vermeerdering invitro

Depraktijk leertonsdatdeinstandhoudingvanrassenvanSaintpaulia(Kaapsviooltje)langnietgemakkelijk isomdaternogalwatveranderingenoptreden.Hetrasbeantwoordtdannietmeeraanzijn rasbeschrijving enkandusnietonderzijn rasnaamverhandeldworden.Kennelijk isdeSaintpauliainstabiel.Verderisbekenddatvermeerdering in vitro leidt tot genoommutaties, of, ik moet dit anders zeggen, leidt tot uiting
komenvandereedsaanwezigeendoploïdisatie.Ookdoorvermeerderinginvitrowordt
polyploïdisatieveroorzaakt, ookbijgewassendieinvivogeenendoploïdisatiekennen.
Ookbij rijstplanten diegeregenereerd zijn uitcallusweefsel vondmenmono-,di-,tri-,
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tetra- en pentaploïden in verschillende frequenties.
Watvoor devegetatieve instandhouding vaneenraseenbezwaar is - menverliest
immerszijn oorspronkelijk ras - kaneenvoordeelzijn wanneer menovergenetische
variatiewensttebeschikken.Verderzijnbepaaldegeneninvivocryptisch,datwilzeggenhunaanwezigheid komt niettot uiting.Maar welkanmenzeaantonen inplanten
diedoor middelvancultuur invitrozijn ontwikkeld. Dezetot uitinggebrachtegenen
zijneigenlijkgeenmutaties.Zewarenreedsalszodanigaanwezig.Nagegaanmoetnog
worden of zij stabiel zijn of dat zij terugvallen in hun inactieve staat.
Genotrofen

Genotrofen zijn plantendieerfelijke veranderingen hebbenondergaan door teeltin
bepaaldemilieus.Deeerstediehieroverschreef in 1962wasDurrant (1981),diegenotrofen in het (plastische)vlasras Stormont Cirrus vond. Hij teelde volgenstoevalbepaaldezaailingenvanditrasopvruchtbare,gewoneenarmegrond,ennietverwonderlijkis,datdevolwassenplantenopderijkegrondgroterendieopdearmegrondkleiner
waren dan de controleplanten op gewone grond. Maar wel opzienbarend en onverwacht was dat wanneer de grote en de kleine planten onder gelijkeomstandigheden
voorvelegeneratieswerdengeteeld,dezeverschilleninontwikkelingbleven.Menheeft
dezeproefopnieuwgedaanenhetzelfdegevonden.Menheeft hetmateriaalonderzocht
envonddatdegroteplanten 16%meernucleair DNAen50%meerribosomaalDNA
bevatten dan de kleine planten. Debandenpatronen van enkele isozymen waren verschillend enhettussenschot vandevrucht wasbij dekleineplanten behaard enbijde
groteplantenonbehaard (Durrant, 1981).Ertreden duserfelijke veranderingen open
ditleidttot eengenetischeverrijking. Vooralhetgroter wordenvandeplant kanvoor
dedomesticatievangrotebetekeniszijngeweest.Immers,deeersteprimitievecultuurvormenzullennabij heterf verbouwdzijn enomditerf isdegronddoorafval vruchtbaardergeworden.Hieraanenaandegenotrofen inhetalgemeenisnog(te)weinigaandacht besteed (Zeven, 1975).
Bewaring van genetische variatie in genenbanken

Hoebehouden wij degenetischevariatie zonder door selectie, drift en ontmenging
genen te verliezen? Er zijn een aantal methoden.
Wildepopulatieskunneninstandgehoudenwordeninnatuurparken en natuurlijke
genenbanken. Detebehouden plantengroeien daar ofvannatureof menheeft exotischeplanteningevoerdomtelatenverwilderen.Menzalwelregulerend moetenoptredenomtevoorkomendatbepaaldesoortenofbotanischevariëteitenverdwijnen.Men
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kanditdoendoorbijvoorbeeld eendeelvanhetlandregelmatigteploegenomsoorten
diegraagopbraakland groeieneenkanstegeven. Menmoet wellichtook wiedenom
deteagressievesoorten onder deduimtehouden. Zoervoer menin Israëldat, nadat
Bedoeïnenbepaaldeovergraasdeenaanerosieblootgesteldegrondenhaddenverlaten
ereen enorme explosie ontstond vanvelegrassoorten, waaronder devoorouders van
onzetarwe,roggeengerst.Maarnaverloopvantijd werdendezegrassoortenweerverdrongen door bomen. Door kap kon men degrassen behouden. Verder zalmeneen
natuurlijke genenbank regelmatig moeten evalueren uitgaande van devragen:Welke
genen komen voor in de wildeplantenpopulaties? En waarom komen dievoor?
Menkanookwildeplantenalsplantofalszaadineen(kunstmatige)genenbankopslaan. Dezeinstellingenhebbentothoofdtaak genetischevariatievanwildeplantenen
cultuurplanten te bewaren. Genenbank-personeel zal materiaal moeten verzamelen,
evalueren, beschrijven en levend instandhouden. Men kan eenjarige soorten elk jaar
uitzaaienenoogsten.Menkanookzaaddiepvriezenennaverloopvantijddooruitzaai
en oogst verversen. Meerjarige soorten kunnen inpermanente tuinen worden geteeld
en hierbij moeten wij ook denken aan plaatsen als botanische tuinen en parken met
bijv.eencollectieoudecultivarsvanderoos,enaanwegbermenwaarbepaaldeboomcultivarskunnenwordenaangeplant (Frankel&Soulé, 1981).Daarnaast komteenbewaring van weefsels in weefselcultures opgang.
ModerneontwikkelingenzijngenenopslaginplastidenenalsDNA.Indiendezeontwikkeling bruikbaar is,dan kan menzichvoorstellen dat genomen inbrokstukken in
plastidechromosomen wordenopgeslagen.Maaralzoumenéénplantechromosoomin
éénplastidekunnenopslaan,danhebbenwijpergenotypevanbijvoorbeeld broodtarwe21chromosomen op dezewijze optebergen. Verder zijn ervan broodtarwemisschienwel 100000genotypenenditbetekent dat degenenbank vanbroodtarwein2,1
miljoen plastidenmoetenwordenopgeborgen. Zoudit lukken? Menzouook kunnen
proberenperplastideéénallelopteslaan.Ookdanhebbenwezeerveelplastidennodig
en apart te houden om alle allelen te bergen.
Menkanzichookvoorstellenbroodtarwegenen alsDNAopteslaaninDNA-genenbanken. Ook dan moeten weper genotype 21chromosomen apart opslaan. Ook dit
betekentdatwedanzo'n2,1 miljoen chromosomenapartmoetenbergen.Endanpraten wenu alleen nog maar over tarwe.
Er zalnog veelwerk verricht moeten worden en mijn verwachting isdat voor een
aantalplantesoortengenenopslaginplastidenofalsDNAwelmogelijkisenvoorandereniet.Wellichtzalookontdekt wordendatbinneneensoortsommigegenotypenzich
gemakkelijk doenopslaanendatdemogelijkheid tot opslaggenetischbepaald wordt.
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Toekomst
Uitdeontwikkelingen indezeventigerjaren isnaar vorengekomen dat wildeplanten,
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 landbouwareaal meer voedsel geproduceerd kunnen worden.
Men is het er over eens dat de langverwachte Genenbank Nederland moet worden
opgericht. Dezegenenbank zou de nog laatste restjes genetische variatie in Nederland
kunnen verzamelen eninstand houden, enhetgenenbank-werk alhiercoördineren. Belangrijke collecties moeten wettelijk beschermd worden. Niet alleen om de genetische
variatie te behouden, maar ook omdat onze landrassen en oude rassen samen met stenen monumenten, klederdrachten, volksverhalen etc. tot onze culturele erfenis behoren. Daarom moet de Genenbank Nederland er heel snel komen.
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Meteensteraangegevenreferenties wordenalseerstevoorverderestudieaanbevolen.

Coëvolutie endeimplicatieservanvoorde
plantenveredeling
J.E. Parlevliet

Wederzijdse aanpassing

Dat hetlevenvrijwel iedereuithoekvanonzeaardbolheeft wetenteverovereniste
verklarenmethetongekendevermogentotaanpassing,zokenmerkendvoorhetleven.
Dezeaanpassingen richten zich op de fysische (klimaat, topografie), zowel als opde
biotische (concurrentie, parasitisme) aspecten van de omgeving. De veranderingen
voortspruitenduitdezeaanpassingenduidtmenaanmetevolutie.Erissprakevancoëvolutie wanneer tweeverschillende organismen aanpassingen (ontwikkelingen) vertonendiewederzijds opelkaar zijn afgesteld. Dezewederzijds beïnvloede aanpassingen
kunnen tot afhankelijkheid leiden, zowel wederzijdse als éénzijdige. Mutualistische
symbiosen,zoalstussendevlinderbloemigeplantenendestikstofbindendeRhizobiumbacteriën,vertegenwoordigen dewederzijdseafhankelijkheid. Antagonistischesymbiosen,zoalstussendegranenenhunobligatebladpathogenendemeeldauwenderoestschimmels, vertegenwoordigen deeenzijdige afhankelijkheid.
Voor delandbouwbedrijvende mensiscoëvolutie niet alleen eeninteressant wetenschappelijk verschijnsel, hetheeft ookeenverstrekkendebetekenisvoorhem.HetvermogenvandeRhizobium-bacteriënluchtstikstof tebindenenterbeschikkingtestellen
vanzijngastheer-partner isdoordeeeuwenheendoordemensbenutviahettelenvan
velevlinderbloemigegewassen,zoalsslabonen,tuinbonen, sojabonen, erwten,linzen,
kekererwten, luzerne, diverse klaversoorten en aardnoten.
Vannogveelgroterbelangvoordemensisdewaard-parasietcoëvolutie.Iedergewas,
huisdierenookdemenszelfwordtbelaagd dooreenaantal,vaak sterkgespecialiseerde,parasieten.Deplantenveredelaar dierassenproduceert dieresistentzijntegendergelijke parasieten grijpt inditgecoëvolueerde waard-parasietsysteem in. Hetisverbazingwekkendtezienhoesnelparasietenopdezevoorhemdrastischeveranderingeninspelen.Inslechtsenkelejarenensomsnogsnellerverliestderesistentiezijn effectiviteit
dooraanpassingenindeparasietpopulatie,menzegtdan'deresistentieisdoorbroken'.
Indithoofdstuk zullenvoorbeeldenvanzowelmutualistischealsvanantagonistische
symbiosebesprokenworden.Denadrukligtopdelaatste,omdatjuistdaardeplantenveredeling met zulke ernstige problemen wordt geconfronteerd.
Mutualistische symbiose

Fraaie voorbeelden van wederzijdse evolutie, waar beide partners voordeel vande
associatiehebben,zijntevindenbijplantenenhunobligatebestuivers.Dezebestuivers
kunneninsekten zijn, maar ookvogels.Soortenvan hetvijgegeslacht Ficusenvande
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). Vooralindewarmerestrekenwordenveelplantendoorvogelsbestoven. Meerdan 1000soorten ontlenen hunvoedselgrotendeels aan bloemen.
Dekolibri's(Trochilidae)uitAmerika,dehoningeters(Meliphagidae)uitAustraliëen
Nieuw-Guinea endenectar-vogels(Nectariniidae)uitAfrika enAziëbehorenhiertoe.
Devogelshebben zichgoed aangepast bij debloemen viao.a. delengteenvorm van
desnavel,deplantenbijdevogelsviaopzichtige,reuklozenectarrijke bloemen (devogelszienuitstekend, maar ruiken slecht)waarvan dedieptevan debloem endestand
vandemeeldraden enstempelszodanig isdat devogelswelvoor kruisbestuiving zorg
moeten dragen (Meeuse, 1961).
Niet alle nauwe associaties echter zijn een bewijs van coëvolutie. Sterke eenzijdige
aanpassing kanhierooktoeleiden.Debloemenvandiverseorchideeënsoorten uithet
geslachtOphryszijnzodanigopdevrouwtjesvanbepaaldeinsektesoortengaanlijken,
datdemannetjes ervanpogingentotcopulatieopdiebloemenuitvoeren.Ditleidtvoor
deplant tot degewenstebestuiving; voor deinsekten iserechter geenbeloning. Hun
voedsel dienen zij elders te zoeken.
Een fraai voorbeeld van mutualistische symbiose is dietussen acacia's en mieren.
Het plantengeslachtAcaciaomvat honderden soorten dievoornamelijk indedrogere
gebieden van detropen en subtropen voorkomen. Een aantal van dezesoorten heeft
een symbiotische samenleving met bepaalde mieresoorten aangegaan. Janzen (1966)
heeft dezesymbioseinCentraal-Amerika bestudeerd. De'mierenacacia's', of ookwel
'gezwollen-doornacacia's, zijn gekenmerkt door:
- sterkvergrotedoornen,diedoorgaansbewoondwordendoorbepaaldesoortenvan
het mieregeslachtPseudomyrmex,
- beltse lichaampjes of mierebroodjes aan de uiteinden van de blaadjes,
- sterk vergrote honingklieren, nectariën aan de bladbasis en
- eenbijnajaar-rondaanwezigheid enproduktievanblad,zelfsbijeenlangeredroge
periode.
Experimenteel isvastgestelddatdeze'gezwollen-doornacacia's' vrijwel obligaat afhankelijk zijnvandezePseudomyrmex-vcàzrçsoorten. Vanderuim 150PseudomyrmexsoortenuittropischMidden-enZuid-Amerikaleeft slechtseenkleinaantalinsymbiose
metde'gezwollen-doornacacia'. Dezeobligatesymbioseisnietsoortspecifiek; deverschillende mieresoorten zijn volledig aangepast aan de levenswijze in en op de
gezwollen-doornacacia's,eenlevenswijzedievansoorttotsoort(zowelmieralsacacia)
niet veelverschilt.
Een jonge mierekoningin zoekt een nog niet bezette zaailing of scheut van een
gezwollen-doornacacia. Hetzachteparenchym wordt uiteennogjonge 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
deeigenplant, later ook vanbuurplanten vaak ontstaan viawortelopslag. Daar ervoldoende voedsel is, nectar als energiebron en de beltse lichaampjes voor de groei; kan
een hoge populatiedichtheid aangehouden worden. De mieren zijn uiterst beweeglijk
enagressief.Debewoondeplanten worden dagennacht bewaakt door eengroot 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 deconcurrentie met andere planten wordt door demieren 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 overleven. 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 bescherming tegen insekten beduidend lager. Ook het concurrentievermogen met ander planten blijkt dan gering te zijn.
In hoeverre degezwollen-doornacacia's en devan hen afhankelijke mieren gecoëvolueerd zijn in vergelijking met de onafhankelijk levende soorten uit hetzelfde geslacht
laat tabel 1 zien. Dezetabel geeft devoornaamste verschillen weer, waar deeerste vier,
zowelbij deacacia alsbij demier, essentieel zijn voor de symbiose. Nog enkele andere
aanpassingen aandesymbiosezijnbijvoorbeeld dehogeregroeisnelheid, degrotere frequentie 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, dieandere organismen alsvoedselsubstraat 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 bijAcacia- of
Pseudomyrmex-soorten levend
in
onafhankelijkheid

in symbiose

Acacia
Doornen

persistent

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

vrij klein
afwezig
vrij lang
bitter
matig tot goed

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

Pseudomyrmex
Agressiviteit
Beweeglijkheid
Vegetatie, niet-gezwollen-doornacacia

gering
groot
genegeerd

Activiteit buiten nest
Koloniegrootte
Werkers per eenheid plantoppervlak

overdag
klein
weinig

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

Dewaard ontwikkelde ineersteinstantie breedwerkende verdedigingsmechanismen,
mechanismen diehelegroepen vanparasieten afweren. Stekels,doornen, beharing, onaangename smaak entoxische stoffen behoren hier toe. Bijvoorbeeld de hertshooiachtigen van het geslacht Hypericum bevatten hypericinen, onsmakelijk en toxisch voor
demeesteinsekten. Keversvan hetgeslacht Chrysolina ondervinden echtergeen hinder
van dehypericinen; zij zijn gespecialiseerd op dezegroep waardplanten. Tegen microorganismen stelt deplant zichteweerviadeproduktie 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. CoëvolutietussenPass/e/tora-soortenenHeliconiin('-vlindersentussengranenenhun
roestschimmels teruggebracht tot vier stappen.
Stap Passiflora enHeliconüni
1
2
3
4

Giftige stoffen (tegen insekten)
Detoxificatie
Geleuitstulpingen op blad en rank, Helicort/ïw-eitjes nabootsend
alle gelebultjes aftasten

Granen en roesten
Fyto-alexin (tegen micro-organismen)
Inductie fyto-alexinen onderdrukt
Voor iedere roest speciale resistentiegenen
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
vandehertshooiachtigen, deHeliconiini-vlinders (passiebloemvlinders)aandetoxische
stoffen van de Passiflora-soorten (tabel 2) en de graanroestschimmels, die de fytoalexinenproduktie 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.
VerschillendePassiflora-soorten ontwikkelden geleuitstulpingen opbladenrank, de
eitjes van deHeliconiini-vlinders nabootsend. Devlindersleggengeeneitjes 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. Degraanroesten vormen eengoed voorbeeld. Zelfsbinnen deroestsoort treedtspecialisatienaar dewaardsoort opindevormvan formae specialis (dat zijn verder aangepaste 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 warmteminnend, 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. Degranen dragen roestsoortspecifieke resistentiegenen. Tarwe heeft resitentiegenen tegen zwarte roest (Sr-genen), tegen bruine roest (Lrgenen) entegen gele roest (Yr-genen). De roesten op hun beurt dragen specifieke viru-
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Tabel 3. Devijf meest bekende roesten en hun formae specialis van de granen. Dezeroesten
komenvaakooknogopverwantegrassenvooralofnietmetmeerformae.Een + geeft eencompatibelewaard-pathogeenrelatieaan,(+)betekentdathetpatogeenweinigvoorkomt,een•geeft
aan dat er geen waard-pathogeen-relatieis.
Roest

Puccinia-soort

Forma specialis

Tarwe

Gerst

Zwarte roest

P. graminis

Bruine roest

P. recondita

tritici
secalis
avenae
tritici
recondita

Dwergroest
Gele roest
Kroonroest

P. hordei
P. striiformis
P. coronata

+
+
+
—

(+)
(+)
+
+
—

•

avenae

Rogge
+
+
(+)
—

lentiegenen. Zobevat de dwergroest virulentiegenen diedePa-resistentiegenen in gerst
tegen dwergroest kunnen uitschakelen. Deze resistentie- en virulentiegenen zijn in een
'gen-om-gen-manier' werkzaam, zoals intabel 4istezien. Elk van de resistentieallelen
R en S beschermt de plant tegen pathogenen die geen bijbehorende virulentieallelen
dragen. Het effect van resistentieallel Rkan echter opgeheven worden door virulentieallel 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
intabel4).Zo'n resistentie, slechtswerkzaam tegen bepaalde fysio's, wordt fysiospecifieke resistentie genoemd. Van Dijck & Samborski (1968) namen deze gen-om-genrelatie waar voor deresistentieallelen Lr17en Lr18intarwe ende virulentieallelen pl7
enpi8 inbruineroest. Iederresistentieallel indewaard correspondeert metéén bepaald
virulentieallel in het pathogeen.
Flor (1971)toonde deze gen-om-gen-interactie als eerste aan met zijn klassieke onderzoek aan devlas-vlasroest-combinatie.Hij vond indevlas26resistentieallelen (later
werden er nog drie gevonden) enin devlasroest (Melampsora Uni) 26 virulentieallelen.
Ieder resistentieallel kan slechts door één van de virulentieallelen geneutraliseerd worden 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

Haver
—
+
+
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Tabel4. Interactietussendeallelen optweewaardplantloci (R,r en S,s) entwee pathogeenloci
(A,a enB,b). RenSzijn deallelen voor resistentie, aen bdeallelen voor virulentie. + isvatbaar/virulent, - is resistent/avirulent. De waard- en pathogeen-genotypen zijn homozygoot
verondersteld. Inwerkelijkheid kan erheterozygotie voor resistentie (bijvoorbeeld Rr)envoor
avirulentie (Aa) bestaan, daar resistentie en avirulentie doorgaans dominant zijn over respectievelijk vatbaarheid en virulentie.
Genotype waarplant (rassen)

rrss
RRss
rrSS
RRSS

Genotype pathogeen (fysio's)
AABB

aaBB

AAbb

aabb

+
-

+
+

+
+

+
+
+
+

M, Ml, M3enM4.Dezebleken eenzeer nauw gekoppelde groepvan vierloeitevertegenwoordigen, waarvan de lineaire volgorde vermoedelijk M, M4, M3, Ml is. Alleen
deL-locuslijkt éénondeelbare locusmet een reeksvan 13 resistentieallelen tezijn. Ook
de virulentieallelen komen in nauwgekoppelde groepen voor. Tussen de koppelingsgroepen van de resistentieallelen en die van de virulentieallelen lijkt ook een overeenkomst 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.
Dezegen-om-gen-relatie iseen fraai voorbeeld van eencoëvolutie diezich stap voor
stap ontwikkelde. En zelfs op het niveau van koppelingsgroepen lijkt deze coëvolutie,
althans bij de vlas-vlasroestrelatie, opgetreden te zijn.
Desterkgespecialiseerdeparasieten zijnvaak volledigafhankelijk vanhun waardgeworden. Eenbedreigingvan dewaard betekent dan ook eenbedreigingvan 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 parasietnaar eenoptimale, niet-maximale,virulentie,eenvirulentiewaarbij deparasiet zich
goed kan handhaven zonder de waard ernstig te bedreigen. Dit wordt fraai gedemonstreerd in de coëvolutie tussen het konijn en het myxoma-virus in Australië (Fenner, 1965).In 1950werd eenuiterst virulente stam vandit, uit Zuid-Amerika afkomsti-
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ge,virusopdeAustralischekonijnen losgelaten.Deziekteverliepcatastrofaal. Slechts
0,59b van de blootgestelde konijnen overleefde dezeeerste epidemie. Acht jaar later
wasdesituatiealsterkgewijzigd. Hetoverlevingspercentagevankonijnepopulaties die
nognieteerdermetdezeziekteincontactwarengeweest,wasgestegennaar 15%, een
dertigvoudige verhoging maar liefst; na reeds achtjaar wasdeoverleving van blootgesteldepopulatiesmeerdan75%.Deveranderingwasdustweeledig;devirusstammen
warenaanzienlijk mindervirulent,dekonijnenduidelijk resistentergeworden.Ertrad
een snellecoëvolutie op.
Resistentie in de landbouw

Wat zijn nu de gevolgen van de waard-parasietcoëvolutievoor de landbouwende
mens? Voor deaanvang van dedoelgerichte, bewusteplantenveredeling, 100tot 150
jaargeleden,werdenonzegewassendoorveleparasietenbelaagd,maardoornatuurlijkeselectiehadden detoenmaliggeteeldelandrassen eenzekereweerstand opgebouwd
tegendezebelagers.Dezeweerstandwerdechteralsonvoldoendebeschouwdindezich
ontwikkelendemodernelandbouw.Menzochtnaarenselecteerdevoorbeduidend effectievereniveausvanresistentie.Ditluktevaakverrassendgoed.Iederjaar publiceert
hetRijksinstituutvoorRassenonderzoek lijstenvanaanbevolenrassenvooronzelandentuinbouwgewassen. Opdezelijsten wordteencijfermatige waarderingvoor allebelangrijke eigenschappen gegeven waaronder voor resistentie tegen de meest voorkomendeziekten. Hoe hoger het cijfer (van 1 tot 10)hoe resistenter.
Verlies van resistentie

Hetverloopvanderesistentieveredelingvantarwetegengeleroest(Pucciniastriiformis),geeft eengoedbeeldvan waterinvelewaard-parasietsystemen gebeurde. Rond
1950kwamheteersteechtresistentetarweras(HeinesVII)opdemarkt.Dezeresistentie
bleekvanaf 1955 nietmeereffectief; degele-roestschimmelhadzichaangepastmetbehulpvaneennieuwfysio datdeingevoerderesistentieneutraliseerde.Tabel5 geeft het
resistentieverloop vanzestarwerassen weer. Deeffectieve periode van deingebrachte
resistentieblijkt sterktevariëren,vanééntot meerdan 15jaar. DeresistentievanManellaenFelixbleekopmeerdanééngenteberusten.Ditverklaartdebeduidendlangere
periode van effectieve resistentie. Felix werd zelfs van de rassenlijst afgevoerd (niet
goedgenoegmeer)voordat degeleroestzichaanditrashad aangepast. Overbrengen
van deresistentie van Felixnaar nieuwererassen bleek lastig envermoedelijk niet zo
zinvol.Degenenwarenindividueelalnietmeereffectief, welnogincombinatie,maar
voor hoelang.
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Dit probleem, het verloren gaan van de effectiviteit van de resistentie door aanpassingvan de parasietpopulatie, 'de resistentiedoorbraak', komt veel voor. Zo isbij tarwe
het gemiddeld resistentieniveau voor drie belangrijke bladpathogenen, ondanks een
flinke inspanning, niet gestegen in de laatste 20tot 25jaar (tabel 6). Gelukkig is dit lang

Tabel 5. Verloopvanderesistentievan zeswintertarwerassen tegengeleroest inNederland over
een aantal jaren volgens de 'Rassenlijsten voor landbouwgewassen' 1954 t/m 1980. Hoe hoger
hetcijfer hoehogerderesistentie.Een - betekent dat hetrasnognietwastoegelaten totof alweer
afgevoerd was van de rassenlijst.
Ras

1954

1958

Heines VII
Felix
Manella
Flevina
Tadorna
Clement

1962

1966

1969

1973

1977

1980

Aantal jaren
dat resistentie
effectief was
4
>15
14
5
1
1

10
9

Tabel 6. Het gemiddeld resistentieniveau van dewintertarwe-engroene erwtenrassen in Nederland volgens de 'Rassenlijsten voor landbouwgewassen' 1956, 1966, 1974 en 1982.
Ziekte

1956

1966

1974

1982

Tarwe
Gele roest
Bruine roest
Meeldauw

6,9
6,0
-

6,7
6,2
6,2

6,6
6,1
5,4

6,6
5,9
5,6

Groente erwten
Topvergeling
/Iscoc/ryto-vlekkenziekte
Amerikaanse vaatziekte

5,3
5,9
2,5

7,9
6,6
3,6

8,0
7,6
4,6

8,0
8,0
7,8
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Tabel 7. Hetverloopvanderesistentieindelimaboon(Phaseoluslunatus)enderesistentieneutraliserende fysio's vandevalsemeeldauw (Phytophthoraphaseoli) inhet noordoosten vande
VerenigdeStaten.Tussenhaakjes isaangegeventegenwelkefysio's derassenThaxter, Doveren
Dr. Martin resistent zijn.
Jaar

Fysio
overheersend

1948
1958
1959
1960
1967
1969
1970
1971
1975

A
A
A
A
B
B
B
B
C

Resistente rassen
nieuw

geteeld

uitgifte

eindfase toetsing

_

_
'Thaxter' (A)
'Dover' (A+B)
—

_
'Thaxter' (A)
'Dover' (A+B)
—

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

B
B
B
C
C

c

D

_

nietaltijd zo.Bijdegroeneerwt (tabel6)ishetresistentieniveau voor het topvergelingsvirus, dey4scocAyta-schimmel (Ascochyta pisi) en de vaatverstoppende bodemschimmel 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 meeldauw, 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 eigenschappen 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.Eenpaarplantenvertoonden echterenigeaantasting endehiervan geïsoleerde
valsemeeldauw bleek een nieuw type, fysio B,tevertegenwoordigen. 'Thaxter' dat resistent was tegen A, bleek normaal vatbaar voor B. Vanaf 1959, het jaar van uitgifte,
tot 1967werd 'Thaxter' met afnemend succesgeteeld. In deeerstejaren washet overal
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nogresistent, maar naarmate hetnieuwefysiotoenam infrequentie nam de effectiviteitvanThaxter'sresistentieaf. Ondertussenwasmenin 1959algaanzoekennaargenotypen dieresistent moesten zijn tegen de fysio's AenB.Dezewerden vrij spoedig
gevonden.Viakruisingenselectieslaagdemenerwederomingoedelandbouwkundige
eigenschappenenresistentietecombinerenin'Dover'.Inhetlaatstetoetsingsjaar vond
menwat lichteaantasting op 'Dover'. Dit bleek eennieuw fysio, fysio C, virulent op
'Dover'. Degeschiedenisherhaaldezich.Vanaf 1970kon 'Dover' enkelejarengeteeld
wordentotdat het fysio Chetdominante fysio wasgeworden (in 1975).Deveredeling
hadondertussennietstilgestaanentypenmetresistentietegendefysio's A,BenCwarenindeeindfase vantoetsingennetalsvoorheenvond menopdezeresistentetypen
het vierdefysio, fysio D. Ook tegen deviergezamenlijke fysio's heeft men inmiddels
resistentie gevonden, maar destrijd lijkt toch welhopeloos (Webster, 1970;Thomas
&Blount, 1976).
Voorkomen van resistentieverlies

Somsisdezestrijd inderdaad hopeloos.Bijdeaardappel ismengestopt met hetinkruisen van fysiospecifieke resistentiegenen tegen de aardappelziekte, veroorzaakt
doordeschimmelPhytophthorainfestans. Hetpathogeenpastezichtesnelaan.Insla
tegendevalsemeeldauw(Bremialactucae), indetomaattegenbladvlekkenziekte(Fulviafulva)intarwetegendegeleroesteningersttegendemeeldauw(Erysiphegraminis
f. sp.hordei) isdesituatie ietsminder nijpend. Deveredeling kan deaanpassing van
de schimmelpathogenen nog net voorblijven.
Erzijnechterookvoorbeeldenwaardeintroductievanfysiospecifieke resistentiegeneneenveelblijvender bescherming heeft gegeven.InNoord-Amerika eninAustralië
isalsindsmeerdan20jaargeenepidemievanenigebetekenisvanzwarteroestintarwe
voorgekomendankzijhetgebruikvanfysiospecifieke resistentiegenen.Hetzelfdegeldt
voor deresistentie van groeneerwtentegen deAmerikaanse vaatziekte (tabel 6).Het
gebruikteresistentiegenisslechtswerkzaamtegenfysio 1 vanditpathogeen,maarnieuwefysio's zijn, ook na ruim 20jaar, nog niet van belang in Nederland.
Wanneer deveredeling,zaaizaadvermeerdering, voorlichting endeteeltgoed georganiseerd zijn, kan meneenblijvende resistentie verwerven door steedsoptijd deresistentietevervangen. Het vlasin deUSAisopdezewijze al zo'n 50jaar beschermd
tegenepidemieënvanvlasroest (Parlevliet, 1981).Deresistentieveredeling begoninde
twintigerjarenenrond 1930werdheteersteresistenteras,BisonmetgenL9,geïntroduceerd.Metvooruitziendeblikbegonmenookalvast aandeproduktievaneenrasmet
een ander effectief resistentiegen, gen P. Toen fysio's virulent op Bison te algemeen
werden(in 1939)hadmenhetrasKotometresistentiePbij dehand (tabel8).Endeze
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Tabel 8. Jaar waarin bepaalde resistentiegenen in vlas ineffectief
werdentegenvlasroestinNoord-Amerika.
Ras

Resistentiegenen

Jaar

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

L9
P
M
L
NI
L6, Lil

1939
1944
1949
1962
1973
nog effectief (1982)

methode ismen blijven volgen. Steeds, wanneer de resistentie van degeteelde rassen
bezweek hadmenrassen metnieuweresistentiegenen beschikbaar. Dezemethodekan
goedwerken,maarheeft alsbezwaardatderesistentiegenen verbruikt worden;deeindigevoorraad resistentiegenen zal eens op zijn.
Hoeontstaan, ofvanwaar komendezenieuwefysio's zosnel?Devirulentiefactoren
corresponderend metdeingevoerdenieuweresistenties komensteedsinlagetotuiterst
lagefrequenties voorendezezeerlagefrequenties wordendoormutatiesvanavirulent
naar virulent op debetreffende loeionderhouden. Het enorme reproductiepotentieel
vanvelepathogenenzorgthiervoor.Pathogenenalsdegraanroestenofmeeldauwkunnen 1012ofmeersporenperhagewasperseizoenproduceren.Zelfsbijeen mutatiefrequentieper locusvan 10"8 - een lageschatting — worden ervelesporen per haper
seizoengevormd, dievirulentie voor een nieuwingevoerde resistentiedragen. Komen
zulkesporen ophet nieuw-resistente rasterecht, dan kanzichdaar eenhaard vaneen
nieuwaangepast fysio vormen.Alsdefitheid (aangepastheid) vandit fysio nietteveel
tewensenoverlaatenhetnieuweraswordtalwatmeergeteeld,dankanditnieuwefysio
zichuitbreiden tot het niveau waarop het waarneembaar, merkbaar, wordt; er iseen
nieuw fysio zegt men.
Duurzame resistentie

Hetmoetduidelijk zijndathetverbruikenvanresistentiegenengeenblijvendeoplossingbiedt.Tijdelijk, endittijdelijke kanvrijlangzijn, ismenopeenbetrekkelijk eenvoudigeengoedkopewijzeuitdebrand.Iserdangeenalternatief voordezefysiospecifieke,weinigduurzameresistenties?Dieiserwel,althansinvelegevallen.Naastdehier
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besproken eenvoudig te manipuleren resistenties komt er veelal een andere resistentie
voor. Dezeresistentie iswerkzaam tegen allevarianten (fysio's) van deparasiet; 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 resistenties zo traag, dat zij, in het korte tijdsbestek dat wij onderzoektechnisch kunnen
overzien, niettemeten is;deresistentie is,gezienovervoor dehuidigemensvan belang
zijnde perioden, erg duurzaam. Zo zijn bij gerst beide vormen van resistentie tegen
dwergroest uitgebreid bestudeerd. De monogeen overervende fysiospecifieke resistenties worden snel doorbroken, de polygene resistentie, fysio-niet-specifiek van aard,
niet. Dedwergroest isin feite eenweinig belangrijke ziekte inWest-Europa omdat vele
gerstrasseneenredelijk tot behoorlijk niveauvanpolygeneresistentiehebben. Deselectievanpolygeneeigenschappen ismeestalbeduidend lastiger dan dievan monogeen bepaalde eigenschappen. Het isdaarom begrijpelijk dat deveredelaar eenvoorkeur voor
eenvoudig overervende resistenties heeft.
Via dergelijke polygene systemen, waarbij de coëvolutie tussen waard en parasiet
blijkbaar zeerveeltrager verloopt, zou eenveelduurzamere endaardoor tevens stabielere bescherming van onze gewassen verkregen kunnen worden. Het hoogste niveau
vanduurzame enstabielebescherming vanonzegewassenzalechter pasverkregen worden wanneer wij alleter beschikking staande beschermingsmiddelen als een goed geïntegreerd systeem toepassen; geïntegreerde bescherming. De parasiet wordt dan in tijd
enruimte aaneenveelheid vanbeperkende factoren onderworpen, teveelentevariabel
om zich er snel bij aan te kunnen passen.
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Plantenveredeling vandaag
J. Sneep

Definities

Deplantenveredeling kan men definiëren als het totaal aan inspanningen dieerop
gerichtzijndatvoortdurendplantenmeteenbetereerfelijke aanlegvoordevoorziening
in demenselijke behoeften beschikbaar komen.
- Deplantenveredeling kan worden onderverdeeld in:
- Hetkweken;ditzijndewerkzaamhedendiedirectzijngerichtophetverkrijgenvan
nieuwerassen.Kwekers(ookwelveredelaarsgenoemd)latenderhalvegenenveelbewegen, 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.
Eenkwekerisdusiemanddienieuwerassenmaakt. Iemand diegewoonzaait, poot
en oogst heet een teler (vaak ten onrechte kweker genoemd, vooral in detuinbouw).
Een teler heeft niets van doen met het bewegen van genen. Een echte kweker deste
meer.
Wenoemen een cultuurgewas een teeltkundige eenheid die één of meer specifieke
Produktenlevertendie - voorzoverhetomvoedsel-envoederproduktiegaat - taxonomischbinneneenbotanischesoort (bijvoorbeeld rogge:Secalecereale) dan weleen
botanischevariëteit(bijvoorbeeld bloemkool:Brassicaoleraceavar.botrytis)valt.Een
rasiseengroepvanplantenbinneneencultuurgewas,waarinzijeennietverdertesplitsen,onderscheidbareeenheidvormtendieinhaarkarakteristiekeeigenschappenopde
voor het gewas gebruikelijke wijze constant reproduceerbaar is.
Een lijnomvat de nakomelingschap van één plant na zelfbevruchting. Eenfamilie
istenslottedenakomelingschapvanéénplant nakruisbevruchting. Isermaaréénvaderplantgeweest,danheetdienakomelingschapeen 'full-sib'; zijnertweeofmeervaders geweest, dan heet die nakomelingschap een 'half-sib'.
Bij het streven naar een 'betere' erfelijke aanleg kunnen weeenvijftal uitganspunten
onderscheiden:opbrengst,kwaliteit,oogstzekerheid,vroegheidengoedkopeteeltwijzen.
Opbrengst

Iedere teler wilveel oogsten van het produkt dat hij teelt. Deplantenveredeling iser
ingeslaagd hieropmerkelijke resultaten teverkrijgen. Dewildevoorouders vanonze
tarwe zouden maar 4% opbrengen van onze huidige rassen; delaatste 60jaar wordt
bij eenaantal vandebelangrijke voedingsgewassen door veredeling eenjaarlijkse opbrengstverhoging van Vià 3/4% bereikt. Demoderne teeltwijzen hebben aanzienlijk
bijgedragen degoede genotypen tot hun vollerecht te laten komen.
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Kwaliteit

Hieronder vallen eigenschappen zoals smaak, maar ook kleur, houdbaarheid en transporteerbaarheid en nog vele andere.
Oogstzekerheid

Zowel abiotische als biotische factoren kunnen de oogst bedreigen, een ernstige terugslagveroorzaken of zelfsdoenmislukken. Het inbrengenvanresistentiegenen isdan
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 deteler. Hoewel successen zijn behaald ophet 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 coëvolutie van Parlevliet).
Vroegheid

Vroegheid isvanbelangvoorversegroenten (primeur)omdat dezehogeprijzen opleveren.Hetzelfde geldtvoorzeerlaataanbod (derneurs).Vroegheidgeeft somsookdemogelijkheid van het telen van een tweede gewas. In de tropen is vroegheid van eminent
belang,opdat menvoor hetongunstige seizoen deoogst kanbergen. Wanneer men met
behulpvanirrigatieenwaterafvoer hetgehelejaar door kantelen,danisvroegheid eveneens 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 worden. Zoisdesorghum-teelt sterk uitgebreid nadeintroductie vannieuwe, korte rassen,
die mechanisch geoogst kunnen worden. Bij bieten isdoor het introduceren van ongekluwdevruchten (zogenaamd eenkiemigzaad)endeverbetering vandewortelvorm een
geheel gemechaniseerde teelt in de plaats gekomen van het zweet en ruggen kostende
handwerk.
Derealisatie van al dezeuitgangspunten 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 opgespannen voet staan. Detaak wordt nog verder verzwaard omdat
een aantal belangrijke eigenschappen (zoals opbrengst) op polygene factoren berusten
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en in hun expressie sterk milieu-afhankelijk zijn.
Deveredelingishelaasgeenkwestievanoverzichtelijkekwalitatieveeigenschappen,
dieberusten opéénof enkele factoren eneenhogeerfelijkheidsgraad. Dekennisvan
populatiegenetica, van kwantitatieve genetica, proefveldtechniek en -verwerking,berustend op wiskundige statistiek en variantie-analyse, zijn daarom belangrijke hulpmiddelen voor de veredelaar.
Globale werkwijze wan de plantenveredeling

Ondanks alleverschillen inveredelingsmethoden dievan gewastot gewas bestaan,
zijn algemene principes aan te gevenvoor het kweken van bestendige rassen.
Deeerstestapishetopzoekenofinducerenvanidiotypischevariatieinhetbetrokken
gewas(onder idiotypeverstaanwedecombinatievangenotypeplusplasmatype).Wil
mengenen combineren, dan zal men daar eerst debeschikking over moeten hebben.
Daarvoor ishetaanhouden vaneendiversiteitvangenenvanbelang. Genendiversiteit
om uit te putten houden weondermeer aan in devorm van:
- grote rassencollecties, collecties van mutanten (spontaan engeïnduceerd);
- collecties van landrassen enprimitief geteeldetypen;
- collectiesuitgenencentravanwildeenhalfwilde plantenbinnendesoortvanhetbetrokken gewas of verwante soorten engeslachten daarvan.
Het induceren van nieuwe idiotypische variatie gebeurt meestal met behulp van Xstralen of mutagene chemicaliën.
Hetdirectselecterenineenpopulatievangeïnduceerdemutantenheeft indesierteelt,
vooralbij devegetatief vermeerderde gewassen, successengeboekt. Velevoorbeelden
zijntevindenbijdechrysanth. Bijdegewassenuitdegroenteteeltendeakker-enweidebouwzijndaarentegengeengeïnduceerdemutantenopderassenlijstenvandeNederlandsekwekerstevinden.Ookbijdemutatieveredelingzijn deverwachtingenaanvankelijk tehoog gespannen geweest, net alsbij deontdekking van demogelijkheden en
detoepassingvancolchicine.Thanswordtdegeïnduceerdemutatiebeschouwdalséén
vandevelehulpmiddelen indeplantenveredeling, dievooraltoepasbaar isbijvegetatief vermeerderde gewassen in de sierteelt.
Bijhetopzoekenbehoortookverzamelenvangenenindegenencentraenhetopslaan
indegenenbanken.Voorvelenisditverzamelenhetspectaculairstedeelvanhetgenenbank-werk. Maar wat dan volgt iswelzobelangrijk enzomoeilijk. Hetgaat daarbij
achtereenvolgens om:
- deinstandhoudingvandeverzameldepopulatieszonderdatdegenotypischesamenstelling daarbij wordt gewijzigd;
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- het systematischeonderzoek naar deeigenschappen vandeverzameldepopulaties,
zoals resistentie tegen biotische en abiotische factoren, daglengtegevoeligheid en
kwaliteit;
- hetopbergenmetlangdurigbehoudvankiemkracht(endecontroledaarop)vanalle
zaadpartijtjes enhet gemakkelijk kunnen afhandelen van aanvragen om zaad;
- hetcatalogiserenvanallemonsters methuneigenschappen, enhetverspreidenvan
dezegegevens.
Devreesdatdevolkomeninhetwildgroeiendeverwantenvanonzecultuurgewassen
snelverlorenzullengaan,lijktnieterggefundeerd. ZolevenweinhetoverbevolkteNederlandineendeelvanhetgenencentrumvanbijvoorbeeld Engelsraaigras(Loliumperenne).Het isnog steeds niet verdwenen en het lijkt er niet op dat dat voorlopig zal
gebeuren.Veelgroteregevarenbestaanervoordeprimitiefgeteeldeplantenendelandrassen.Dezewordendoordebevolkingsdruk endenoodzakelijke intensiveringvande
landbouwbedreigd.Aanhetbewarenvandezegroepenmoetvoorrangwordengegeven
bij het werk tot behoud van degenetische diversiteit. In de sierteelt zoekt men in de
diversegenencentraookvaaknaarbruikbaresoorten,diemogelijk voordecultuurals
nieuwgewaskunnenwordengeïntroduceerd.Eenvoorbeeld hiervanisdealstroemeria
(de Incalelie) dieeen versnelde domesticatie heeft ondergaan.
Isdegewensteidiotypischevariatieverkregen, d.w.z.dat allealsbouwstenentebeschouwengenenenplasmataaanwezigzijn, danwordthetbesteuitgangsmateriaalgeselecteerdenvervolgenswordtgetrachtdenodigerecombinatiestemaken.Ditgebeurt
invrijwelallegevallenlangsgeneratieveweg:kruisenisnogsteedsderecombinatiemethode, ook tussen soorten, ondanks de opkomst van nieuwe technieken, waarover
straks meer.
Deuit kruisingvoortkomende populaties moeten weerworden geselecteerd: ophet
fenotype van de individuele planten, gevolgd door beoordeling van de nakomelingschappen.Dezeprocedureherhaaltzichenkelegeneraties,zekerwanneerhetkwantitatieveeigenschappen zoalsopbrengst betreft. Islangsdezewegeenverengde,veelbelovendepopulatieontstaan, danmoethieruitnogeenraswordenopgebouwd, datteonderscheidenisvanhetbestaanderassensortiment, datvoldoendehomogeenof uniform
isendat bestendig is.Dan pas kan het, indienhet eenverbetering is,inde rassenlijst
wordenopgenomen enwordenaanbevolenbij boer entuinder. Deopnameopderassenlijst isvoor landbouwgewassen wettelijk verplicht wilhet nieuwe ras op de markt
kunnen komen.
Hiermeeishetwerkvandekwekernognietafgelopen: hetrasmoetinstandworden
gehouden envermeerderd, zodat ervoldoendezaaizaad- 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 10-11jaar in
beslag.Voor degewassendieonderglasworden geteeldenwaarvan meerdan ééngeneratieperjaar kanwordenverkregen,gaat ditwelsneller,maar hetgaatmet meer kosten
gepaard. De instandhoudings- en vermeerderingscyclus van bijvoorbeeld een tarweras
duurt ongeveer 6-7jaar, d.w.z. dat het brood dat wij vandaag eten isgeproduceerd uit
de oogst 1981,waarvan de opzet voor het zaaizaad al is gemaakt in 1975.De kruising
waaruit hetbetrokken rasisvoortgekomen zaldan alvelejareneerder hebben plaatsgehad. Bijaardappelen isdezetermijn noglanger. Reedsin 1972isiemand begonnen met
de eerste voorbereidingen te treffen opdat de boeren pootgoed van hoge kwaliteit ter
beschikkingzouden kunnen hebbenvoor deteeltvandeaardappel dieonsin 1982moet
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 Vià 2
miljoen gulden. De kweker moet dit via de exploitatie van het kwekersrecht en de verkoop van hoogwaardig gekeurd zaaizaad terug verdienen.
Aan alle, in dezeparagraaf beschreven zaken wordt in Nederland, zowel door overheidsinstellingen als particuliere veredelingsbedrijven, eendrachtig en voortdurend
gewerkt.
Verband tussen voortplantingswijze en algemene veredelingsmethode
Devoorplantingswijze van een gewasisbepalend voor deveredelingsprocedures die
kunnen worden toegepast. Vandaar dat deveredelaar degewassenindeelt 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 tropische grassen). Bij deze groep is de sexuele cyclus uitgeschakeld doordat zich
- een embryo ontwikkelt, direct uit een somatische cel, of
- een embryozak isontstaan uit een diploïde celvan het weefsel rond de oorspronkelijkeembryozakmoedercel (De'onregelmatige'embryozak isdandiploid enuiteenvan
zijn cellen ontwikkelt zich een embryo zonder dat versmelting met een mannelijke gameet heeft plaatsgehad) of
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- de eigenlijke embryozakmoedercel ontwikkelt zich tot een diploïde embryozak
waarin deeicel,zonder versmeltingmeteenmannelijkegameet,eenembryovormt. Vele apomicten vormen wel kiemkrachtig stuifmeel.
3. De zelfbevruchters (tarwe, gerst, rijst, tomaat, sla, erwt).
4. Dekruisbevruchters (maïs,rogge,biet, oliepalm, wortelen, kool).De kruisbevruchtende gewassen kunnen nog worden onderverdeeld in:
- vóór debloeiop waardete beoordelen planten (biet, kool, wortelen),waarbij ongewenste planten verwijderd zijn voor de bloei optreedt, en
- nàdebloeipasvolledigop waardetebeoordelen (maïs, rogge). Indat 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
inhunvruchten,zadenofvezelsblijken tehebben. Dezegroepisdaardoor voor dekweker een bijzonder moeilijke.
Een andere indeling over dezetweegroepen heen is:eenmaal (maïs, rogge, kool) of
meermalen vruchtdragend (oliepalm, cocosnoot, bomen). Inhetlaatstegeval iseenbepaaldidiotypegemakkelijk instand tehoudenenkaniederseizoenweervoor kruisingsdoeleinden worden gebruikt. Men tracht met vegetatieve instandhouding van de planten (aldan niet invitro) de eerstgenoemde groep wel meermalen vruchtdragend te maken. Maar bij vele gewassen is dat nog niet gelukt (maïs, rogge).
5. Gedeeltelijk kruis-engedeeltelijk 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 vermeerderdegewassen
De in de teelt vegetatief vermeerderde gewassen hebben in principe een eenvoudig
veredelingsschema. Men kruist enzoekt indeFi degewenstetypen uit. Vindt men zo'n
type, dan wordt dit vegetatief vermeerderd tot een kloon, die dan een nieuw ras vertegenwoordigt. Het genotype, hoeheterozygoot hetook mogezijn, blijft hierdoor onveranderd en homogeen in stand. Wanneer één van de ouders sterk afwijkt van het gangbarecultuurgewas, dan zijn één of meer terugkruisingen van de Fi, respectievelijk van
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devolgendeterugkruisingsgeneratiemethet(een)rasvanhetcultuurgewasnodig.Het
bestetypeuitdeterugkruisingspopulatie kandanweertoteenkloonwordenvermeerderd en als ras in dehandel worden gebracht.
Zoeenvoudigalshetprincipelijkt, isdewerkelijkheid echter niet.Velemoeilijkheden liggen op 's kwekers pad:
- Eenaantalvanonzebelangrijkevegetatiefvermeerderdegewassenisautopolyploïd
(aardappel, aardbei, suikerriet) met allegenetische gevolgen van dien.
- Doordeautopolyploïdieisdegeneratievefasevaakgestoord.Denatuurlijkeselectie
opfertiliteit kanbijditsoortgewassennietergeffectief werken,omdatdeinstandhoudingvandesoortvegetatief verzekerd is.Velevanonzeaardappe.lrassen bloeienmaar
matig envele produceren geen levensvatbaar stuifmeel.
- Devermeerdering gaat bij een deel van dezegroepgewassen langzaam, zodat de
kwekerlangmoetwachtenvoorhij opgroteschaaldewaardevanhetuitgezochtekan
toetsen en vervolgens in dehandel brengen.
- Eenbesmettingmetvirusvanjongeklonenisfataal omdat hetvirusalsregeldoor
devegetatieve vermeerdering meegaat naar de nakomelingen.
Doordatdenieuwerasseninspéaanvelerleieisenmoetenvoldoen,zoalsresistenties
tegenziekten,aankwaliteitseisenenaaneisendiedeteeltstelt,duurt het bijvoorbeeld
bijdeaardappelvanhetmomentvandekruisingaftotdeopnameinderassenlijst ongeveer 11jaar.
Apomicten

Deapomictenzoudenwe,omdatzijondanksdevermeerderingviazaadtocheenongeslachtelijkevoortplanting hebben, inprincipebij devegetatief vermeerderdegewassenkunnenindelen,tochvormenzijeenapartegroep.Hunneigingomzonderbevruchtingembryo'stevormen isnamelijk eenwanhoopvoor dekweker. Daardoor kan hij
nietrecombinerenenmoetenbijzonderefysiologischetechniekenwordentoegepastom
degeneratieveprocessen(tijdelijk) weeropgangtebrengen.Ookmoetendeterecombinerengenomenwelwordeningevoerdviabrugkruisingen,waarbijdeapomictalsvaderplant wordt gebruikt.
Zelfbevruchters

Bijzelfbevruchters groeit eenkruisingspopulatie iedereverderegeneratiemeernaar
eenmengselvan homozygote genotypen. Ruwwegmogen wezeggen, dat indeFsdit
mengselvanhomozygoten reedsisontstaan.Dekwekerzouderhalvezijnpopulatieieder seizoen kunnen vermeerderen en in de Fshet beste (homozygote) type uitzoeken
en dit als een zuivere lijn vermeerderen tot een nieuw ras.
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Dezemethode,hoegoedkoopook,wordtmaarweinigmeertoegepastomdateraanzienlijke nadelen aan zijn verbonden:
- Inhet mengselkan eenverdringing optreden, waarvan waardevollegenotypen het
slachtoffer worden.
- Dekweker moet 8seizoenen wachten alvorens hij kan gaan selecteren. En danis
het onmogelijk aan dehand van defenotypen van duizenden individuele planten het
bestegenotype eruit te halen. Zou hem dit allukken, dan heeft hij één plant diedan
indedaaropvolgendeseizoenennogvermeerderdmoetwordenalvorensermethetgenotype opbrengstproeven genomen kunnen worden.
- Dekwekerheeft voordiennoggeenenkeleindruk kunnenopdoenvandeinteractie
tussenhetgenotypeenhetmilieuenzekerniet metdeinteractiestussengenotype,milieu, jaar enplaats.
Een deelvangenoemde nadelen zou vermeden kunnen worden door massaselectie
toetepassen:deniet-geschikteplantenwordeniederegeneratieverwijderd enhetzaad
vandegoedlijkende plantengaat,inmassageoogst, doornaar devolgendegeneratie.
Hetnadeelvandezemethodeis,datalleenophetindividuelefenotypewordtgeselecteerd(endatissterkafhankelijk vanmicro-milieuenconcurrentie),terwijldenakomelingschap dieinlichtingen kan gevenover het genotype indemassaverloren gaat. De
vooruitgang met deverwijdering van ongewenste recessieven gaat daardoor ook vrij
langzaam.Ookhierkanmenweinigtewetenkomenoverdeinteractietussengenotype,
milieu, jaar en plaats, en dieisvaak erg groot.
Demeesttoegepasteselectiemethodebij zelfbevruchters isdelijnselectie, meestalin
deF3te beginnen. In diegeneratie kiest men op het fenotype aantrekkelijke planten
uitenoogstdieapart. Hetzaadwordtinhetvolgendeseizoenookapartuitgezaaid(de
nog onzuivere lijn). Uit debestelijnen kan men debeste planten kiezen en die apart
oogstenenweerapartuitzaaien.Vaakvermeerdertmendanéénoftweeseizoeneniederegoedbevonden lijn alstotaal,omvoldoendezaadvooropbrengstproeven teverkrijgen.Latergaatmendanweeropnieuwmetplantenselectiesbeginnenomzoeenzuivere
lijntekrijgen, dieeventueeltotzaaizaadvooreennieuwraskandienen.Figuur 1 geeft
het schema van de lijnselectie.
Delijnselectieisbewerkelijk enkostbaar,maarisweleffectief. Deongewensterecessieveallelenwordensnelteruggedrongen,deinteractietussengenotypeenjaar kanvan
deF5-generatieaf goedwordengevolgd,zodat dekwekerindeFswelweetof zijn ras
in spévoldoende kansen bezit om iederjaar voldoende oogstzekerheid te bieden.
Bijzelfbevruchters wordtdemethodevandeherhaaldeterugkruisingvaaktoegepast
wanneereenrasmetvelegoedeeigenschappenverrijktmoetwordenmetéénofenkele
allelen(bijvoorbeeld voorresistentie)uiteenandereniet-waardevolgenotype.Hetgoe-
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1ste kruisingsgeneratie (uniform) spontane zelfbevruchting
2de kruisingsgeneratie = 1ste splitsende generatie

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

Delijnenwordeneerstalsgeheelbeoordeeld.Daarnawordenvande bestelijnen debesteplantengekozen.

Delijnenwordenalsgeheeluitgekozenengeoogst.

DIMII
TT I

De veldjes kunnen al enigermate onder normale
teeltomstandigheden worden beoordeeld.

TT

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 gewensteallelgeselecteerd. Na ongeveer 6terugkruisingen komt het uitgangsras met het nieuwealleleruit rollen. Koppelingen van factoren 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

Bijkruisbevruchters kan vanwegedemeestalheterozygote kruisingsouders reedsin
deFi metdeselectiewordenbegonnen. Groeinaar homozygotieindeopeenvolgende
populaties vindt niet plaats,terwijl welconcurrentie optreedt engevaar vanverbasteringmetstuifmeelvanbuitendepopulatiebestaat.Bijtekleineomvangvandepopulatiebestaatbovendiendekansop'geneticdrift', genetischeverenging.Omaldezeredenenishetnodig ombij dezegroepvangewassenvangeneratietot generatieinte grijpen, te beginnen in de Fi.
Deeenvoudigste en mildste selectiemethode isook hier weer demassaselectie, die,
mitsmet enigoverlegtoegepast, nietgauwtot verengingzalleiden. Maar snelen efficiënt is deze bij kruisbevruchters beslist niet. Ongewenste recessieve allelen worden
maarlangzaamverdrongen.Dehalveringstijden vandebeginfrequentie (go)vandeongewensterecessieveallelen kunnen, bij massaselectievóór debloei,wordenweergegevenalshetaantalgeneratiesnodigvoorhalvering(/):t = \/go. Hieruitvaltafteleiden,
dat voor een terugdringing van de frequentie go = Vinaar gt = !4 tweegeneraties
massaselectienodigzijn, maarvoor eenterugdringingvango= V* naargt = 1/8 vier
generaties. Massaselecties heeft dus alleen zin, wanneer de frequentie van de ongewenste recessieve allelen hoog ligt. Bij lage frequenties ismassaselectie inefficiënt.
Deselectiebijhalf-sibfamilies wordtbijhetkwekenvanklassiekerassenindegroep
vankruisbevruchtershetmeesttoegepast:indepopulatieselecteertmendegoedefenotypen, oogst dieapart en beoordeelt inhet volgende seizoen denakomelingschap die
afkomstig isvan één moederplant en meer dan één vaderplanten. Men selecteert dus
nietzozeerplantendanwelnakomelingschappen. Hiermedekrijgt mennietalleenzicht
opdegenetischeeigenschappendiedemoederhad,maarookophaaralgemenecombinatiegeschiktheidmetdeeigenpopulatie.Ditlaatsteisvangrootbelangbijkwantitatieveeigenschappen.Zomogelijkgrijptmenterugopdevegetatiefinstandgeblevenmoederplanten met eengoedenakomelingschap.Alsdit niet mogelijk is,gaat men noodgedwongen verder met de besteplanten uit degoede half-sibfamilies.
Wanneer pasnàdebloeigeselecteerd kan worden, hebben ook dezichbij deoogst
manifesterende ongewenste fenotypen reeds aan debestuiving enbevruchting vande
aan te houden planten meegedaan. In dit geval isdemassaselectie zeer inefficiënt en
danverliestook dehalf-sibfamilieselectie eenaanzienlijk deelvan haar aantrekkelijkheid. Zij moet dan worden verfijnd met één of meer aanvullende werkwijzen om te
voorkomendatdegoedefenotypen ophettijdstipvanherkenningalszodanig (bijvoorbeeld omdat zij goedezaden leveren) alniet bestoven zijn door, ook pas bij deoogst
ontdekte, minderwaardige buurplanten.
Alsvegetatieveinstandhoudingnadebloeienoogstmogelijk is,kanmeninhettwee-

Kolven van ingeteelde maïslijnen (onder) en de hybride met grotegroeikracht (boven).
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de seizoen de goedbevonden planten bij elkaar laten afbloeien. Is de vegetatieve instandhouding niet mogelijk (maïs, rogge), dan moeten andere kunstgrepen worden
toegepast.
Eenzeer ingrijpende afscherming tegen debestuiving door planten diebij deoogst
tegenvallenisdegeforceerde zelfbevruchting, diebijvoorbeeld bijmaïsgoed mogelijk
is.Daarnamoetdanweleencyclusvankruisbevruchting tussendenakomelingenvan
de geselecteerde planten plaatshebben om de opgelopen inteelt weer ongedaan te
maken.
Wanneergeforceerde zelfbevruchting nietmogelijk isofteveelinteelt oplevert(rogge), kan ook een soortgelijk principe worden gevolgd met de reservezaadmethode.
Daarbij wordt in het eerste seizoen het zaad van defenotypische goedeplanten apart
geoogst enhettweedeseizoenvoor dehelft gezaaid envoor dehelft bewaard. Dedan
ontstanehalf-sibfamilieswordenbeoordeeldenvoorhetderdeseizoengrijpt menterug
opdebewaardehelft vanhetzaadvandemoederplanten dieeengoede half-sibfamilie
haddengeleverd.Indatderdeseizoenstaanerderhalvealleengoedeplantenophetveld
dieelkaar bestuiven en bevruchten.
Een andere, dure methode isdegesepareerde teelt vanhalf- of full-sibfamilies. De
families diedanbijdeoogstgoedblijken tezijn, kunnendan ook nietdoor deslechte
bestovenzijn.Metditsoortbewerkelijkemethodenwordtgetrachtomde doeltreffendheidvandeselectie - inhetgevalpasnadebloeivolledigewaardering kanplaatshebben — weeroptevijzelen. Bijkruisbevruchtersmoetditallesopvoldoendgroteschaal
gebeurenomgeneticdrift teontgaanendaarmeeeendepressievandeprestatiealspopulatie te voorkomen.
Wanneereenduidelijkeoverdominantieaanwezigis,kaneensterkeselectietegenongewensteallelen eveneens tot eenverlaging van deprestaties van depopulatie leiden.
De kweker zal, wanneer hij dit bemerkt, trachten naar veredelingsmethoden over te
gaanwaarin deoverdominantiezogoed mogelijk wordt benut. Het bestegebruik van
overdominantie heeft plaats bij het kweken van hybriderassen.
Andere veredelingstechnieken
Hybriderassen

Bij hybriderassen wil men gebruik maken van:
- deverhoogde groeikracht (heterosis- of bastaardgroeikracht, overdominantie);
- degemakkelijke inbrengvanhet effect van dominante genen, (bijvoorbeeld dominante resistentiegenen);
- de natuurlijke bescherming tegen nateelt;

- eengroteuniformiteit, diebijkruisbevruchterszoalsspruitkoolmoeilijklangsanderewegiste bereiken.
Hetmakenvanheterosiszaadgebeurtsomsmetdehand,zoalsbijtomaateneenaantalzaaibloemen. Ditiseenkostbareprocedure, dieeconomisch alleenverantwoord is
wanneer achtereenvolgens:
1. debloemenvanhetbetrokkengewasgemakkelijk zijnteemasculerenentekruisen;
2. per kruising veel zaden worden gevormd;
3. het zaad voor de teler een relatief gering deel van de produktiekosten per ha
uitmaakt.
Zokost 1 kghandgemaakt hybridezaadvantomaat minimaalƒ 12000.Tochzijnalle
tomaten diehier worden geteeld hybriderassen.
Bij demeestegewassen isdehandkruising fysiek eneconomisch niet haalbaar. Bij
delandbouwgewassen endegroententeelt indevollegrond, waar debruto-opbrengst
ingeldperhaveellagerligt,isditvrijwel steedshetgeval.Omtochvandevoordelen
van de hybriden te kunnen profiteren is, vooral na de successen met maïshybriden,
naarstig naar andere wegen gezocht, en niet zonder resultaat.
Aandevoorwaarden 1 en2voldoet ookmaïsdoor debijzondere bouwvandeeenhuizigheidbijditgewas.Bijdemoederlijnzijndemannelijkebloemenindetopgemakkelijk met éénslagvan eenmesteverwijderen. Alswindbestuiver verzorgt hetgewas
dan zelf de kruisbestuiving.
De mannelijke steriliteit op cytoplasmatische grondslag is één van de oplossingen
voorheteconomischverantwoord producerenvanhybriderassen bijanderegewassen.
Een cytoplasmatisch steriele plant kan door kruising met een isogene, maar cytoplasmatischfertielepartner,identiekgereproduceerdworden:hetgenotypevandebeidepartnersisgelijkenhetcytoplasmavandemoedergaat(ongewijzigd)opdenakomelingschapover.Zokanjaarlijks eenmannelijk sterielemoederstam wordengekweekt.
Wordtdaareenstuifmeelleverende vaderstambijgezaaid,eniserspontaan stuifmeeltransport door de wind of door insekten, dan kan het hybridezaad goedkoop opde
moederstamwordenverkregen.Metbehulpvancytoplasmatischemannelijkesteriliteit
worden alleinNederland inomloopzijnde suikerbieten gekweekt. Het gehelerassensortiment van dit gewas bestaat namelijk uit hybriden. En het aantal gewassen waar
hybriderassen van worden geïntroduceerd neemt nog steeds toe.
Wanneer het gewas om dezaden wordt geteeld, zoals bijvoorbeeld Sorghum, dan
moet devaderstam genen bevatten diedesteriliserende invloeden vanhet cytoplasma
vandemoederbijdehybrideweerongedaanmaken,zogenaamde fertiliteitsherstellendegenen. Eenvoudig weergegeven komt het neer op het volgende kruisingsschema:
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Bijgewassenwaarhetdeboeromvegetatievedelenisbegonnen,isdit fertiliteitsherstel
via devaderstam niet nodig.
Onderzoek vandelaatstejaren heeft bij enigegewassen aannemelijk gemaakt, dat
debasisvan decytoplasmatische mannelijke steriliteit indemitochondriën ligt.Deze
organellen krijgen daardoor nogmeeraandacht danzijuit anderen hoofde reedsontvingen. Organeltransplantatie is een gedachte die op haar realiseerbaarheid wordt
getoetst.
Ookalonzekomkommerrassenzijnhybriden.Dezewordenlangseenanderprocédé
gemaakt. Opgenetische grondslag lukt het indit éénhuizige gewastotaal vrouwelijke
plantenteverkrijgen. Voordehybridezaadproduktie wordt eeneveneensgeheelvrouwelijkelijn, diealsmannelijke partner moetdienen,behandeld metgibberellineofeen
zilverzout, waardoor enigemannelijke bloemen ontstaan. Dezeleveren het stuifmeel
voordebestuivingenbevruchtingvandemoederlijn, endieleverthethybridezaad.Dit
hybridezaadisgenetischonveranderdvrouwelijk enalleplantendiedetuinderteeltzijn
derhalvegeheelvrouwelijk. Stuifmeel komt inzijn teelt nietvoor. Datiseenvoordeel
want de nederlandse komkommer moet parthenocarp uitgroeien en mag géén zaad
bevatten.
Erwordtnaarstiggezochtnaarstoffen dieeentegenovergesteldewerkinghebbenals
dezojuist genoemde,namelijk plantenvaneenmoederstamvoor hybridezaadproduktiegeheelmannelijk sterielmaken(chemischeemasculatie).Vorderingenwordenopdit
gebied gemaakt, maar devolledig, onder alleomstandigheden werkende stof iserop
dit moment nog niet.
Weereenandersysteem,waarbijhybridezaadzonderkruisingdooreenmensenhand
wordtgemaakt,isdezelf-incompatibiliteit,waarbijheteigenstuifmeel doordestamper
nietwordtgeaccepteerd, ofalthanszwaarwordtafgeremd. Deze zelf-incompatibiliteit
werktmeestal alleenwanneer debloem spontaan geopend is.Opent mendaarentegen
deknop2dagenvoordenatuurlijkeopening,daniszelfbevruchting mogelijk.Zodoende kan men langs deze weg (en ook langs nog andere wegen) een inteeltlijn kweken.
Gesteld dat deeneinteeltlijn het incompatibiliteitsallel Si homozygoot draagt eneen
anderehetallelS2homozygoot,danzalerbinnendelijnengeenbevruchtingoptreden,
(t
Hybridezaadproduktie ]
(

^
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maartussendelijnenwel.Enhiermeewordtdanhybridezaadgeproduceerd.DezemethodewordtbijBrassicatoegepast.Zozijnallespruitkoolrassenthanshybridenenook
bij deandere koolsoorten neemt het aantal snel toe.
Tothiertoezijndeprocétlésvoordeproduktievanhybridezaadbeschreven.Hoewel
detoepassingervanopzichzelf alveelkweekwerkvraagt,ishettochslechtseenonderdeelvan het totaal. Essentieel isvanzelfsprekend, dat het hybrideras ook superieure
prestatieslevert.Daartoemoetendeoudersgoedmetelkaarcombinerenenelkaargoed
aanvullen.Nietelkpaarinteeltlijnen levertgoedehybriden.Hetisveeleeruitzondering
danregeldatditgebeurt.Hetkwekenvangeschikteoudersenhetonderzoek naarhun
combinatie-geschiktheid iseenzeeromvangrijk entijdrovend werk.Enisereengoede
combinatie gevonden, dan moeten er nog cytoplasmatische mannelijke steriliteit, instandhoudende eigenschappen en eventueel hersteller-genen in gebracht worden, om
op economisch verantwoorde wijze op grote schaal hybridezaad te produceren.
Bijdeaardappelhebbenweinfeiteookmethybriderassentemaken.Alonzerassen
zijnFi's, waarvanhetbesteindividuisaangehoudenenvervolgensvegetatief vermeerderd tot een kloonras. Op dezemanier blijft het heterosis-effect bewaard, omdat tijdens devegetatieve vermeerdering het geno-en plasmatype ongewijzigd blijft.
Erzijnookgewassen,zoalsdebelangrijke grassoortPoapratensis(veldbeemdgras),
diehun heterozygotie ook via het zaad ongewijzigd overdragen op de nakomelingen
(apomixie).Daarom wordt welgedroomd vandeintroductie vanapomixiebij andere
gewassenendanzodanig,datzijnaarbehoevenkanwordenuitgeschakeld wanneerer
recombinaties moetenplaatshebben enweeringeschakeld wanneer eengoedbevonden
genotype vermeerderd moet worden.
Bijeensynthetischrastrachtmenenerzijds teprofiteren (zijhetnietuitputtend)van
heterosis-effecten enanderzijds kostenenmoeitetebesparen,dieinherentzijn aanhet
maken van hybriderassen. Een synthetisch ras ontstaat door onderlinge kruising van
een aantal (meestal 5à 6)genotypen diegoed met elkaar combineren in de prestatie
vandenakomelingschappen.Dezenakomelingschappenkunnenzonderernstigeterugval inproduktie enigemalen worden vermeerderd. Dit houdt in dat eengroot aantal
genotypen eerst moet worden onderzocht op die combinatiegeschiktheid, de goede
combineerders vervolgensonderlingmoetenwordengekruist entenslotte enigemalen
vermeerderd. Dat kan, op populatie- en kwantitatief genetische grondslagen, zonder
datdeproduktiviteit nadeF2 nogvanbetekenisterugloopt. Voorwaardeisweldathet
aantal componenten (genotypen, lijnen of families) waaruit het synthetische rasissamengesteld uit vijf of meer bestaat. Het hoeft geenbetoog dat het selecteren van vijf
ofmeergoedecombinaties,dieook quaandereeigenschappen zodanigbijelkaarpassendat zijeenredelijk uniform produkt leveren, eenomvangrijke karweiis.Velevan
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onze grasrassen zijn momenteel systhetische rassen, evenals de huidige roggerassen.
Vegetatieve vermeerdering en instandhouding

Devegetatievevermeerderingeninstandhouding spelenindeveredelingeenbelangrijkerol.Daarbijmoetenwenietzozeerdenkenaandegewassendieindenormaleteelt
vegetatief worden vermeerderd, zoals aardappelen, suikerriet envruchtbomen, maar
meer aan een bijzondere wijze van vegetatief vermeerderen en instandhouden als
veredelingsmaatregel.
Door zelfbevruchting kan men de genfrequentie gemakkelijk generatief in stand
houden.Maarbijstriktekruisbevruchtersisditnietmogelijk. Daarkanvegetatieveinstandhouding uitkomst brengen, bijvoorbeeld indiegevallen waar eerst het genotype
moet worden geanalyseerd op combinatiegeschiktheid alvorens het ingebouwd kan
worden in een nieuwe combinatie of populatie.
Devegetatievevermeerderinginvitrowintaanbelangstellingomdatzijineenaantal
gevallengroteaantallenkanopleverenenbepaaldeklonentegenziektenkan vrijwaren
ofzelfsvanopgelopenziektenkanbevrijden. Bijaardappelen, anjers enenkeleandere
gewassen wordt deze techniek toegepast. De vegetatieve vermeerdering in vitro lukt
soms welwaar dielangs andere wegenniet lukt. In zo'n geval kan zelfs bij bepaalde
gewassen een ommekeer in de veredeling enteelt teweeg worden gebracht.
Een fraai voorbeeld hiervan isde oliepalm: een nogal heterogeen éénhuizig gewas
metcirca 130planten perha, diezo'n twintigjaar meemoeten. Tot voor kort wasde
generatievevermeerderingdeenigevoortplantingswijze. Toennalangexperimenteren
devegetatieve vermeerdering in vitro een relatief gemakkelijke voortplantingsmogelijkheid werd, slootdeveredelaar inhetveldzichhierbij aan engingdebestepalmen
inzijn populatieuitzoeken endiealskloonverkopen. Nukandeboer opdeplantage
gegarandeerd hoogwaardige klonenaanplanten inplaatsvangeselecteerde,maartoch
altijd heterogene,populatieszaaienzoalstotdusverdeenigemogelijkheid was.Vergelijkbare ontwikkelingen zijn aan degang in de bosbouw.
Decultuur invitrowordt ook vaak toegepast bij zogenaamde verwijderde kruisingen, namelijk tussen soorten engeslachten. Het endosperm ontwikkelt zich dan niet
altijd evengoed,waardoorhetembryoaborteert.Vroegtijdigeisolatieenoverbrenging
van het embryo op eensterielevoedingsbodem biedt dan uitkomst om degenen toch
te behouden.
Technieken op cellulair en subcellulair niveau

Decelcultures,celfusies encelregeneraties krijgen groteaandacht indeveredelingswereld.Decelfusies, dieindepopulairepersveelaandacht krijgen, levereninprincipe
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demogelijkheid omverwijderde soorten engeslachten dieniet langsgeneratieveweg
toteenkruisingsprodukt kunnenkomen,somatischteverenigen.Cockingenmedewerkershebbenvanzo'ncelfusie eenmodelvoorbeeld gegevenbinnenhetgeslachtPetunia
(Cocking, 1979).
Maar wemoeten niet te wild gaan dromen van allerlei totaal nieuwegewassen die
langsdezewegzoudenkunnenontstaan.Melchersetal.(1978)hebbeneensomatische
hybridevanaardappelentomaatgemaakt,maarhetproduktdraagtaardappelennoch
tomaten. Zelfs bij vele,langs klassieke, generatieve wegtot stand gekomen soort-en
geslachtskruisingsprodukten ishetvaakdubieusofereenbruikbaar gewasuittehalen
is.Enzeker gaat dat niet opkortetermijn. Een voorbeeld vormt de Triticum (tarwe)
x Secale(rogge) -»triticale.Eengemakkelijk temaken kruising, diepasna 100jaar
experimenteren watvooruitgang boekt indeagrarische toepassing ervan. Veeleerligt
detoekomst ophetgebiedvanhetrecombineren vanenigewaardevollegenenuiteen
vreemdesoortofgeslachtmeteenbestaandgewas,waarvandehoofdkenmerken daarbij ongewijzigd blijven.
Eenanderesectorvandecelfusie, vanbelangvoordeveredeling,isdevormingvan
'cybriden':dekernvandeenecelwordtgecombineerdmethetcytoplasmavaneenandere. Hierdoor kan wellicht deoverbrenging van cytoplasmatische mannelijke steriliteit vereenvoudigd worden.
Devraagofincelsuspensiesgeselecteerdkanwordenopresistentietegenpathogenen
moet,ondankshetverschijnen vanenigeoptimistischeartikelen(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
enbinnen één plant isderesistentie ineenjong stadium vaak verschillend van diein
hetvolwassen stadium. Devoordelen vaneenmutagenebehandeling opcelniveauzal
afhangen van demogelijkheid tot selectieindat stadium oplandbouwkundig interessante eigenschappen.
Dedesintegratievanweefselstotcellenenvervolgensderegeneratietotplantenblijkt
enigenieuweplanttypenoptekunnenleveren(Shepherd, 1981). Overdebronvandeze
variatie bestaat nog geen duidelijkheid. Is het uitgangsweefsel genotypisch niet uniform? Gebeurterietsbij deregeneratie-weg,bijvoorbeeld inhetcallusstadium? Ishet
produkthetgevolgvaneennieuwgenotype?Ishetregelmechanismeverstoord? Inhet
laatstegevalzoudeneralleenperspectievenliggenvoordeindeteeltvegetatiefvermeerderdegewassen,omdateengeneratievefaseditmechanismeindeoudetoestandpleegt
terug te brengen. Deregeneratie van celtot plant isnog maar bij een beperkt aantal
plantesoorten mogelijk, maar delijst groeit gestaag.Wemogeneropvertrouwen, dat
dezegroei zichdoor 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

Nadeontdekking van dewerkingvancolchicineopdekerndelingbij planten in 1937
waren deverwachtingen 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 terechtgekomen? Van de zelfbevruchtende groente- en akkerbouwgewassen staat geen
enkelekunstmatige autopolyploïd opderassenlijst. Bijdekruisbevruchtende gewassen
dieterwillevandevegetatievedelenwordengeteeld, hebbenenkelerassenhetwelzover
gebracht: enkele rassen van raaigrassen (Lolium spp.), stoppelknollen (Brassica campestris var. rapa L.), klavers (Trifolium spp.), het overgrote deel van de suikerbietenrassen, een groot aantal voederbietrassen en een aantal bij de siergewassen. Bij de
meestegewassenzijn het autotetraploïden,bij suikerbieten triploïden, ontstaan uit een
kruising van cytoplasmatisch mannelijk steriele diploïden, met mannelijke tetraploïden. Het triploïde niveau blijkt bij bieten qua opbrengst erg gunstig te zijn.
Een andere toepassing van triploïdie ishet zaadloos maken van bijvoorbeeld watermeloen(Citrullus vulgaris). Dezadenzittenhierinhetvruchtvlees enzijn daardoor hinderlijker dan bij de gewone meloen (Cucumis melo L.). Tetraploïden gekruist met diploïden leveren triploïden die steriel zijn en dus geen zaden bevatten.
Devermindering van het aantal genomen isin de plantenveredeling een vrij belangrijk aandachtsgebied (genetische analyse, snel bereiken van maximale inteelt, kruisbaarheid met lagereploïdieniveaus, etc). Wegenomtothaploïdietegeraken zijn onder
meer:
- antheren- en pollencultuur ('androgenese in vitro');
- androgenese (na de bevruchting wordt het moederlijk genoom verdrongen);
- gynogenese (de haploïde celvan 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 gevormd door een onbevruchte haploïde cel van de embryozak;
- semigamie (deeicelkern en degeneratieve mannelijke kern delen onafhankelijk van
elkaar).
Haploiden leveren aan het genetisch onderzoek en deplantenveredeling een welkom
hulpmiddelomeenvoudiger structuren temakenenhieruit weerhetoude ploïdieniveau
terugtekrijgen meteengewijzigde genotypischesamenstelling. Daarbij kunnen weook
denken aan het verkrijgen van homozygote lijnen dieweer 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 gynogeneseeneendaarbij geselecteerde prikkelbestuiver (uitdediploïde Solanum phureja). De haploiden kunnen vaak bijzondere diensten bewijzen bij de snelle inteelt van
tweehuizige of striktzelf-incompatibele gewassen enook vanmannelijk steriele rassen,
zoals die frequent bij onze aardappel voorkomen.
De veredeling maakt gretig gebruik van allerlei afwijkingen van normale delingspatronen 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 iseenzwaartepuntverschuiving opgetredenvanderelatief eenvoudige kwalitatieveveredelingssystemen naar gecompliceerde kwantitatieve opbasisvan polygenesystemen. Dezeverschuiving doet zichook voor bij deveredeling op resistentietegen ziekten.
- Er wordt grote aandacht gegeven aan deprestaties van het individu in concurentiesituaties en bij stress.
- Het aantal hybriderassen groeit.
- Eriseenbegingemaakt methet ontwikkelen entoepassenvancellulaireen subcellulaire technieken.
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Mogelijkheden voor 'morgen'
R.A. Schilperoort

Deplantengenetica maakt momenteeleenbelangrijkeontwikkelingdoor. Dezeontwikkeling betreft met namedetoepassing vandeverworvenheden van demoleculaire
biologie, dedierlijke celbiologie en debacteriële genetica in het experimenteel plantkundigonderzoek. Hierdoorheeft zicheennieuwwetenschapsgebied gevormd,datwe
de somatische plantecelgenetica noemen. In plaats van gebruik te maken van intacte
planten enhungeslachtscellen wordt onderzoek verricht metlosselichaamscellen, die
ook welsomatischecellen wordengenoemd. Dezecellen wordengebruikt indevorm
vandezogehetenprotoplasten.Ditzijncellenwaarvandecelwandmetenzymenisverwijderdendusalleennogmaaromgevenzijndooreenmembraan.Omdatuitéénplanteorgaan, bijvoorbeeld één blad, miljoenen losse cellen zijn te isoleren en invasteen
vloeibarevoedingsbodemszijntekweken,kunnenwemetdezegelijksoortige cellenexperimenterenzoalswedatgewendzijntedoenmetmicro-organismen.Ditbetekentdat
zeldzaamoptredendespontaneengeïnduceerdemutantenkunnenwordengeselecteerd
op cellulair niveau in deweefselkweek. Het houdt ook in dat genetische manipulatie
(geneticengineering)nunietmeeralleenmetmicro-organismen endierlijke cellenmogelijk is, maar ook met planten.
Doorhetontbrekenvaneenhinderlijkecelwandkunnenprotoplastenopverschillendemanieren genetisch wordengemanipuleerd. Grofweg kunnen hierbij tweebenaderingswijzen worden onderscheiden:
- Hetasexueelmengenvanminof meercompletegenomen. Ditgeschiedt door fusie
van protoplasten met een techniek die somatische celhybridisatie wordt genoemd en
door protoplasten geïsoleerdeceldeeltjes meteengenetischeinhoudtelaten opnemen.
Dit kunnen chromosomen, kernen, chloroplasten en mitochondriën zijn.
- Inbouw van gedefinieerde genen. Dit vindt plaats met behulp van recombinantDNA, bestaandeuiteenplantevector engeïsoleerdegenen, dat inprotoplasten wordt
ingebracht.
Hetbelangrijkste vangenetischemanipulatie ishetgegeven, dat het hiermeemogelijk isgeblekengenenovertedragentussenheelverschillendeorganismen enzelfstusseneukaryotenenprokaryoten. Hierdoorzouhetookbijplanteninprincipe mogelijk
moetenzijnbelemmeringenbijhetoverdragenvangenendieinherentzijnaanconventionelemethodentedoorbreken. Degenoemdetechniekenzijn echter, zekervoorwat
betreft planten,nogineenzeervroegexperimenteelstadium.Veelmoeilijkeproblemen
zullennogmoetenwordenopgelostalvorensgenetischemanipulatiealgemeenkanwordentoegepastalséénvandehulptechniekenindeplantenveredelingenvoordeproduktievanhoogwaaridgeverbindingendoormiddelvangekweekteplantecellenindeplanten-biotechnologie.
Alswedenkenaandemogelijkhedenvoor'morgen',danzullendieineersteinstantie
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voornamelijk moetenwordengezocht indeingrijpende invloeddiedezenieuwetechnologiezal hebben op het wetenschappelijk plantkundig onderzoek. Genetische manipulatie 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
isreeds 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 enonzevoeding, isonderzoek endaarmee onze kennis op genoemde gebieden bij planten tot dusversterkachtergebleven bijvergelijkbaar onderzoek aanmicro-organismen en dierlijke
systemen. Er kan nauwelijks worden verwacht dat genetische manipulatie op gerichte
wijzeuitgebreid kanworden toegepastvoor praktischedoeleinden alsweop moleculair
niveau nog zoweinig weten over functie en identiteit van plantengenen, dievan belang
zijn voor de landbouw en voor de biosynthese van hoogwaardige produkten. Bovendien gaan de toepassingsmogelijkheden door gebrek aan kennis ons voorstellingsvermogen 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 20jaar eenaanzienlijke invloed opdiversetoepassingsgebieden verwacht. 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 nader worden ingegaan op beide benaderingswijzen voor genetische manipulatie bij
planten.
Protoplasten en hun regeneratie tot planten
Weefselkweek en regeneratie
Protoplasten kunnen uitalleplanteorganen wordenverkregen, maar inhet algemeen
wordt het meest gebruik gemaakt van jonge blaadjes. Ten einde verontreiniging met
micro-organismen zo veel mogelijk te vermijden, worden bij voorkeur scheuten gebruikt die in de weefselkweek worden aangehouden. De enzymen die voor de isolatie
van protoplasten worden gebruikt, zijn zodanig gekozen, dat zein een daarvoor speciaal 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 zeechter verder te kunnen gebruiken, moeten de protoplasten in staat zijn in een
daarvoor bestemd kweekmedium weer een nieuwecelwand tevormen en daarna tedelen. Er ontstaan dan kleinecelklompjes, diealle afkomstig zijn van één celen die kun-
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nenuitgroeientotgrotebrokkenongeorganiseerd weefsel.Ditsoortweefselinweefselkweek wordt callusweefsel of kortweg callus genoemd.
Bovendienishetvaakwenselijk datdeuitdeprotoplastenverkregencellenhun'totipotentie' niet hebben verloren. Totipotentie wilzeggen dat iedereplantecel, vanwelk
orgaanookafkomstig, inprincipeinstaatisuittegroeien(teregenereren)toteennormale, fertiele plant die dezelfde genetische informatie bezit als de oorspronkelijke
plant. Plantecellen behouden dus de totipotentie van de eicel en onderscheiden zich
hierinmetnamevandesomatischecellenafkomstig uithogeredieren.Viaprotoplasten
endedaaruitverkregencalluskunnentallozeplanteklonenwordenverkregen.Wenoemenzeklonen, omdat decellen waaruit zezijn voortgekomen afkomstig zijn uit één
plantendusalleinprincipedezelfdegenetischeinformatie bevatten.Ditiseenzeerbelangrijk gegevenwaarvandankbaargebruikwordtgemaaktbijhetzoekennaarnieuwe
methoden omopgerichtewijzedeerfelijke eigenschappen van planten teveranderen.
Tot dusverishetechterzekernietzodatvoor allebekendeplantesoorten uitprotoplastenweerplantenzijnteregenereren.Intabel 1 iseenoverzichtgegevenvandeplantenwaarvoorviaprotoplastenweerplantenzijnverkregen.Debesteresultatenworden
vooral voor dicotielen (tweezaadlobbigen) verkregen. Devlinderbloemigen, waartoe
o.a.erwten,boonsoortenenklaversbehoren,vormeninditopzichtnogsteedseenprobleemevenalsdemeestemonocotielen (éénzaadlobbigen)waaronder degraansoorten
behorendievoorruim80%vanhetvoedselpakketvanmensendierzorgdragen.Uitgezonderd bepaaldeplantenzoalstabak enpetunia, dieveelalsstudiemodel wordengebruikt,moetjammergenoeggeconstateerdwordendatervaakgeeneenduidigerichtlijnenbestaan voor het reproduceerbaar regenereren van planten uit protoplasten. Veel
blijkt metonduidelijke oorzakenaftehangenvandefysiologische conditieswaarinde
plantenverkeren.Daarnaastblijkengenetischefactoren eenroltespelenindevariabiliteitvanhet regeneratievermogen, niet alleentussenverschillendeplantesoorten, maar
ookbinnen éénsoort (Kaoetal., 1979).Erzijn echter geenredenen omaantenemen
datgenetischefactoren inoverwegendematederegeneratievanprotoplasten uitwelke
plantesoort dan ook opirreversibelewijze blokkeren. Ook zijn ernooit aanwijzingen
gevondendaterdelenvandegenetischeinformatiedievoorregeneratievanbelangzijn,
bij de ontwikkeling van de plant uit een bevruchte eicel verloren gaan (deleteren).
Welmoeten weonsgoed realiseren dat het DNAineencelveeldynamischer isdan
tot voor kort werd aangenomen. De volgorde en plaats van genen in chromosomen
hoeft nietperséaltijd dezelfdeteblijven.Zonuendankunneninlichaamscellenkleine
of grotedelen van het DNAtussen Chromatiden van chromosomen wordenuitgewisseld(somatische recombinatie), zoalswedat kennen van de 'crossing-over' tijdens de
méiose bij de vorming van geslachtscellen. Vermoedelijk zelfs frequenter komt het

100

Tabel 1. Plantenwaarvanregeneratieuitprotoplastenmogelijkisgebleken.Delijstisinapril1981 opgesteld
door B.deGroot en S. Roest (ITAL, Wageningen). *alleen scheuten, **alleenembryo's.
Familie

Geslacht

Soort

Monocotielen

Graminae

Dicotielen

Liliaceae
Compositae
Cruciferae

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

Inermis
Maximum
Americanum
Officinalis
Vulgaris
Thaliana
Napus
Esculenta*
Sativa
Repens
Sceleratus
Sinensis**
Majus**
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

Euphorbiaceae
Papilionaceae
Ranunculaceae
Rutaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae

Datura
Hyoscyamus
Lycopersicon

Nicotiana

Petunia

Salpiglosis
Solanum
Umbelliferae

Daucus
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voor, dat vast omlijnde stukken DNA, diewevanwege hun gedrag transposons noemen, van deeneplaatsnaar deander plaatsinhet genoom springen. Indit gevalzijn
degenetischeveranderingen vaak reversibel. Dank zij derecombinant-DNA-techniek
(Bootsma, 1979)zijn zulke 'springendegenen', zoalstransposons ook welwordengenoemd, het eerst geïdentificeerd engekarakteriseerd in debacterieE. coli(Nevers &
Staedler, 1977).Alhoewelernognietzoveelvan bekend isblijken dergelijke transposonsookwerkzaamtezijnineukaryotenenzijnzebeschrevenvooro.a.gist,Drosophilaenzelfs maïs(Burr& Burr, 1982).Transposons kunnen eenregulatorischewerking
hebbenophetaldanniettot expressiekomenvananderegenen,of zelfgenendragen
diepasopeenbepaaldeplaatsindelangeketensvanhetDNA,diehetchromatinevormen,totexpressiekomen.Hetisgeblekendatdeplaatsvaneengeninhet chromatine
vangroteinvloedkanzijn opzijnexpressie(Feinsteinetal., 1982).Zokanooksomatischerecombinatie leiden tot een veranderd patroon van genexpressie.
Genetische veranderingen

Ingeïsoleerdeprotoplasten kunnen dusonvermoede genetischeveranderingen aanwezigzijn diezijnopgetredenbijdeontwikkelingvandeplant uithetzaad. Daarnaast
kunnenzetotstand komentijdenshetverblijf vandecellenindeweefselkweek. Reeds
langisbekenddatcelleninweefselkweek nietalleenopdenduurhunregeneratievermogenverliezen,maarookdatzeeenopvallendegenetischeinstabiliteit vortonen.Veranderingeninploïdiegraad,indestructuurvanchromosomen(chromosoom-mutaties)en
inindividuele genen (punt- of genmutaties) zijn waargenomen. Als zulke veranderde
cellenbijweefselkweekveelbetergaangroeien,zullenzedeoorspronkelijkecellenzelfs
gaan overgroeien.
Aldezegenetischevariabiliteitkannietalleenvaninvloedzijnopdematevanregeneratievan protoplasten, maar ook tot resultaat hebben dat sommige van degeregenereerdeplantenandereeigenschappenhebbendandeoorspronkelijkeplant.Heelanders
dan doorgaans wordt verondersteld, kunnen klonen afkomstig uit weefselkweek dus
onderling in eigenschappen verschillen. Dit werd op verrassende wijze voor het eerst
duidelijk bij eensystematisch onderzoek met aardappelprotoplasten (Shepard, 1982).
Per kloneringsexperiment werdeneenaanzienlijk aantalplantenverkregen diediverse
veranderingen blekentehebben ondergaan vanineconomisch opzicht belangrijkeeigenschappen.Verschillendeplantenwarenveelmeerongevoeligvoordeziekteverwekkers Alternariasolani en Phytophthora infestons. Ook werden veranderingen geconstateerd inaardappelgrootteeninhettijdstip waaropdeaardappelwerdgevormd.
Alsdit soort klonalevariatiemeer algemeenvoorkomt enbovendien degenetische
veranderingenzostabielzijn datzelangssexuelewegovererfbaar zijn, danzouklone-
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ring via protoplasten misschien een extra hulpmiddel kunnen betekenen bij deveredeling van bepaalde gewassen. Voor de ontwikkeling van methoden ten behoeve van de
plantenveredeling, waarbij hetdebedoelingisviagenetischemanipulatie slechtsenkele
genen te veranderen in een anderszins onveranderd genoom, kan het beschreven fenomeen een ongewenste en daarom complicerende factor betekenen. Teneinde deze zoveel mogelijk tevermijden ishet noodzakelijk deweefselkweekfase in deprocedure zo
kort mogelijk te houden. Dat wil zeggen dat zo snel mogelijk planten uit de genetisch
gemanipuleerdecellenmoetenwordengeregenereerd. Alsditnietspontaan gebeurt kan
regeneratie soms worden gestimuleerd door veranderingen in het groeimedium aan te
brengen. Ditisvaak eenvolledigempirische aangelegenheid enzoalsaleerder werd opgemerkt 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 verbindingen die voor de vorming van callus uit plantecellen vrij algemeen aan het medium
moeten worden toegevoegd. Hun betekenisvoor degroeivancelleninde weefselkweek
werd voor het eerst duidelijk inweefselkweek met stukjes merg uit stengels van een tabaksplant. Aanvankelijk gebruikte men mengsels met een onbekende samenstelling,
zoals kokosmelk. Naverloopvantijd werd duidelijk dat niet allebestanddelen degroei
stimuleren maar slechts een aantal componenten, de zogeheten plantehormonen, in
zeer lage concentraties werkzaam zijn. De gezuiverde plantehormonen, die de verzamelnamen 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
deconcentratievandehormonen indevoedingsbodem teveranderen. Er ontstaan wortels 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
strekkingvancellen,het stimulerenvanwortelvormingenderemmingvanhetzichont-
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H
C-COOH
H

Indolazijnzuur (IAA)

HOCH

Trans-ribosylzeatine

Fig. 1. Indolazijnzuur en//-ßMs-ribosylzeatinezijn respectievelijk eenauxineeneencytokinine
diein de natuur voorkomen.

wikkelen van zijscheuten uit okselknoppen. Dit laatste wordt apicale dominantie genoemd enisvoor eengroot deelteverklaren door de produktie van auxinen inhet topmeristeem van de plant. Auxinen worden via een cel tot celcontact door een benedenwaarts gericht transport verplaatst.
Fysiologische effecten van cytokininen zijn: een synergistische werking met auxine,
waardoor celdelingen die leiden tot ongedifferentieerd callusweefsel plaatsvinden, en
een werking diedegenoemde activiteit van auxine tegengaat. Dat wilzeggen een remmingvan wortelvorming ende stimulering van deontwikkeling van zijscheuten. Cytokininen 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 veroorzaken.
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 werkingsmechanisme isjammer genoeg nog maar weinig bekend. Toepassingen van genetische manipulatie ten behoeve van de plantenveredeling kunnen alleen dan worden verwacht als
de complexe problematiek rond de regeneratie van plantecellen beter wordt begrepen

a. Versgeïsoleerdeprotoplasten uit blaadjes van inweefselkweek aangehouden tabaksscheuten.
b. Protoplastenuitgeplaatineen'zachte'voedingsbodemverstevigdmetagar.Elklosliggende
callus isafkomstig uit één protoplast en isdus uit een kloon.
c. Klonenkunnenwordenaangezettotdevormingvanscheutenbijvoldoendehogeconcentratie aan cytokinine t.o.v. auxine in het medium.
d. Individuele scheutenvormenwortels,hetgeen kan wordenbevorderd door toevoegingvan
alleen auxine aan het medium.

Somatischecelhybridisatie waarbij met elkaar zijn gefuseerd bladprotoplasten vantabak (a)en
protoplasten uiteenmetregenerendecrowngalltumorcallus(c).Indeheterokaryon (b)zijnnog
vaag decytoplasmatische strengen van detumorcel zichtbaar en dechloroplasten, diehiereen
zwart gekleurd gebiedvormen, dieafkomstig zijn van debladprotoplasten. In tegenstelling tot
hetoorspronkelijketumorweefselblijkensommigesomatischehybridenteregenererentotscheuten.Descheutenhebbendezelfdebijzonderekenmerkenalsscheutendieuitbepaaldewelregenerende tumorweefsels worden verkregen.
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enopgelost.Hetisdaaromeeneerstevereistedatkenniswordtverkregenoverdemoleculaireprocessendieindecelregeneratiebepalenendieonderinvloedstaanvangenetischeen fysiologische factoren.
Haploïdie

Genetische manipulatie bij planten zou voor bepaalde doeleinden makkelijker uitvoerbaarzijnalswedecellengenetischmindercomplexkunnenmaken,datwilzeggen
alswehaploïdecellenmetmaaréénenkelvoudigesetchromosomenzoudenkunnengebruiken.Vaakhebbenwetemakenmetdiploïdecellenofvoorsommigegewassenzelfs
metpolyploïdecellen.Bijeennormalediploïdeplant,dieontstaan isuittweeverschillendeoudersnaversmeltingvaneenvrouwelijkeeneenmannelijkehaploïdegeslachtscel,ontstaat eenheterozygoot. Degenetischeinformatie voor deerfelijke eigenschappenvanbeideouders isopgeslagen inparen vangelijksoortige chromosomen, dieelk
afzonderlijk afkomstig zijn van één van deouders. In ieder van dechromosomen in
eenpaarzittendezelfde soortgenen.Ditheeft alsnadeligebijkomstigheid dateenaangebrachte verandering in één gen van één van de chromosomen door een overeenkomstig gen in het andere chromosoom van het paar kan worden tenietgedaan.
Het resultaat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat een eventuele resistentie tegen
eenziekteverwekker niettot uitdrukking komt. Bij haploïdecellen kan dit niet optreden.Eenverandering ineengenzaldirect zijn waar tenemen, omdat het betreffende
genslechtsenkelvoudigaanwezigis.Doorverdubbelingvandeenkelvoudigesetchromosomenvaneenhaploïdecelwordtweereendiploïdecelverkregen,maarinditgeval
isdecelhomozygoot;dechromosomenindeparenzijnnuonderlingidentiek.Eenaangebrachtegenetischeverandering inéénvandechromosomen vandehaploïdecelzal
naverdubbeling van dechromosomen in beidechromosomen van eenpaar aanwezig
zijn. Homozygote planten zijn van groot belang voor de plantenveredeling.
Deenormevlucht diedemoleculairegeneticavan bacteriën heeft gemaakt isonder
meertedankenaanhetgegevendatbacteriëndoorgaanshaploidzijn. Voordesomatischeplantecelgeneticaishetdanookergprettigdatvooreentoenemend aantalplantesoorten,waaronderzichbelangrijkegewassenbevinden,haploïdeplanten beschikbaar
zijn. Dezehaploïdeplanten wordenverkregen door nogonrijpe helmknoppen (antheren) van meeldraden of stuifmeelkorrels (de haploïde mannelijke geslachtscellen) op
daarvoorspeciaalontwikkeldevoedingsbodemstebrengen,waarnazichuiteenaantal
vandeindividuelestuifmeelkorrels embryo'sgaanontwikkelen.Uitdezeembryo'skomenvervolgenshaploïdeplantenvoort. Dezehaploidenzijn eengoed uitgangsmateriaalvoor deisolatievanprotoplasten. Geblekenisdat uitdezeprotoplasten weerplanten zijn te regenereren.
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Het asexueel mengen van genomen
Belangrijke genomen
Wanneer weplantecellen genetisch willen manipuleren, dan ishet goed te weten dat
de erfelijke eigenschappen van de cel wel grotendeels worden bepaald door genen in
dekern, maar dat er ook belangrijke genen aanwezig zijn incelorganellen, diezich onafhankelijk kunnen vermenigvuldigen. Bij plantecellen hebben wedaardoor te maken
met drie totaal verschillende genomen (kern, plastiden en mitochondriën), dieweachtereenvolgens kort de revue zullen laten passeren.
In de kern van decelbevinden zich de chromosomale genen, het karyoom. De hoeveelheid DNA per kernisvoor verschillendeplantesoorten zeeruiteenlopend. Grofweg
kan dit variëren tussen 5en 60pg (1picogram = 10" 1 2 gram) en tussen 4,5 x 109en
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 vanhetgroteverschil.Welkangezegdworden dat eengroot deelvanhet 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 gevonden dat zestukken DNA bevatten, dezogeheten introns, dieniet in het boodschapperRNA, dat voor de eiwitbiosynthese wordt gebruikt, voorkomen. Ze worden wel van
het DNA overgeschreven ineenRNA-molecuul dat devoorloper isvanhet boodschapper-RNA. Uit dit RNA-molecuul wordt het boodschapper-RNA gemaakt door de van
de introns overgeschreven gebieden te verwijderen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt
van eenin de kern aanwezig 'splicing'-mechanisme dat niet voorkomt in prokaryoten.
Ook bevatten eukaryotische genen vergeleken met prokaryotische genen, naast de
DNA-gebieden dievoor aminozuren endus voor eeneiwit coderen, veelgrotere DNAgebieden die nodig zijn voor de regulatie van de genexpressie (Darnell, 1982). Al met
alkanwordengestelddat degenenineukaryoten enprokaryoten niet alleen anders zijn
opgebouwd, maar ook dat hethelemechanismevoor deexpressievande chromosomalegenenineukaryoten veelcomplexer is.Hierdoor zaldeintroductievaneen natuurlijk
bacteriegen ineenplantechromosoom niet zomaar tot eenwerkzaam eiwit leiden. Hetzelfde geldt voor een plantegen dat in de bacterie wordt ingebouwd. Tegenwoordig is
hetmetderecombinant-DNA-technieken inprincipemogelijk iedergenzoteconstrue-
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rendathetineenbepaaldorganismetotexpressiekankomen(Old&Primrose,1980).
Deplastiden,zoalschloroplasten, bevattenelkverscheidenekopieën vaneencirculairDNA-molecuul,waarineendeelvandecytoplasmatischovererfbare generfzijngelokaliseerd (hetplastidoom).DitDNA-molecuulbevatongeveer 1,5 x 105baseparen.
Deopbouw en dewijze van expressievan genen in een plastidoom lijken verrassend
veelopdieinbacteriën.Verderkunnenerwel50to200chloroplastenpercelaanwezig
zijn.
HetDNAinplantemitochondriën isheterogenerdaninchloroplasten.Erzijnzowel
grote,circulairealslineaireDNA-moleculenaangetoond naast kleinecirculaireDNAmoleculen.Hettotaalaantalbaseparenligtindeordevangroottevan 105.Deresterendecytoplasmatischovererfbare genenzijnindemitochondriëngelegen,waarvanerwel
500tot2000percelaanwezigkunnenzijn;dezevormensamenhetchondrioom.Diverselangsbiochemischeengenetischewegverkregengegevenswijzeneropdat mannelijke
steriliteitinverscheideneplantesoortenzijnbasisvindtinmitochondrialegenen.Ditfenomeen staat bekend alscytoplasmatische mannelijke steriliteit (cms).Dezesteriliteit
kanwordentenietgedaandoorherstelgenendieinhetkaryoomzijngelegen.Ditlaatste
iseenmooivoorbeeldvandewisselwerkingdieerbestaattussendeactiviteitvangenen
indekerneninorganellen.Ookbestaatereenwisselwerkingtussenplastidenenmitochondriën.
Somatische celhybridisatie

Bijsexuelekruisingenwordtdoorgaanshetkaryoomvanbeideoudersovergedragen
naardevolgendegeneratie.Enigeuitzonderingen daargelaten, wordtechteralleenvan
demoederplant het plastidoom enchondrioom aan het nageslacht doorgegeven. We
zouden daarom kunnen zeggendat bij sexuelevermeerdering van planten wat ditbetreft slechts eenbeperkt aantal combinaties van genetische informatie kan optreden.
Hetzoukunnenzijndatsomatischecelhybridisatieo.a.hiereendoorbraakkanbetekenen.Daarnaast geeft defusievanprotoplasten demogelijkheid hybridente verkrijgen
dienietlangssexuelewegkunnenwordenverkregen, omdatdeoudersnietof moeilijk
kruisbaar zijn. Soms worden nieuwe, gewenste chromosoomcombinaties gevonden,
maarookzousomatischecelhybridisatieinbepaaldegevalleneenversnellingvanplantenveredelingsprogramma's, dievaak velejaren beslaan, kunnen betekenen.
Bij defusie vanprotoplasten gaat heterom dat demembranen versmelten waarna
decelinhouden zichvermengen. Protoplasten hebbenechter eennegatievelading aan
hunoppervlak, waardoor zenietspontaan zullenversmelten. Door hettoevoegenvan
calciumionen enpolyethyleenglycol (PEG)wordt dezeladinggeneutraliseerd enwordendeprotoplasteninnauwonderlingcontactgebracht.Naversmeltingvantweepro-

108

W

_w

heterokaryon
kernsegregatie
kernversmelting
of degeneratie somatische hybride
I
hetrozygote
cybride
di(poly) ploid

\ I
homokaryon
kernversmelting
j
homozygote
di ( poly)ploid

of

Fig. 2. Fusievantweeverschillendeouderprotoplasten kanleidentot eenheterokaryon dieals
nageslachtófeencybrideófeensomatischehybridekangeven.Bijfusievanprotoplasten kunnen
ookgelijkeoudercellensamensmeltenendaneenhomokaryongeven.Dekernenvanverschillendeouderprotoplasten zijnzwartenwitgetekend;puntjes enplusjes vertegenwoordigen dechloroplasten van verschillende ouderprotoplasten.

toplasten, dieelk afkomstig zijn van eenverschillende ouder, ontstaat een heterokaryon (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. Dehomokaryon geeft daneenhomozygote, polyploïdehybride.Alsdebeide
kernen in het geval van de heterokaryon niet versmelten, kan door segregatie van de
kernen of door degeneratievan éénvande kerneneenceltypeontstaan dat weeencytoplasmatische hybride of kortweg cybride noemen.
Als de fusie eenmaal heeft plaatsgevonden moet de hybrideprotoplast op de een of
andere manier onderscheiden worden van develeniet gefuseerde oudercellen endehomokaryons. Een van degrootste obstakels daarbij ishet nog steeds ontbreken van voldoende, biochemisch, goed gekarakteriseerde mutanten, diedoor afwezigheid van een
enzym bijvoorbeeld een bepaald aminozuur voor hun groei in de weefselkweek nodig
hebben.Auxotrofe mutanten, zoalswedit soortmutanten noemen, zijnvoor plantecellen 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, diezichuitinhet ontbreken vaneenverschillend enzym, dan ishet moge-
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lijk dat in de hybridecel de genetische informatie die wel aanwezig is in de ene cel het
defect in deandere celopheft en omgekeerd. Dit wordt genetische complementatie genoemd. 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.
Demeestevan detot ophedengebruikte selectieprocedures zijn gebaseerd op microscopisch herkenbare eigenschappen en verschillen in fysiologische eigenschappen of
combinaties daarvan. Als fusiepartners worden bijvoorbeeld bladprotoplasten gebruikt die groene chloroplasten bevatten en kleurloze protoplasten uit weefselkweekcellen die duidelijk herkenbare stengen in het cytoplasma bezitten. De heterokaryons
moeten beide kenmerken vertonen. Dergelijke kenmerken hebben het nadeel dat ze
vaak naeenaantal delingen nietmeerteonderscheiden zijn. Daarom moeten deheterokaryons al in een zeer vroeg stadium worden geïsoleerd. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van bestaande verschillen in de behoefte aan groeistoffen of bepaalde
andere componenten inhet medium aldan niet incombinatie met verschillen ingevoeligheid voor antibiotica of gifstoffen.
Intabel 2zijn eenaantal hybrideplanten weergegeven dieviaprotoplasten-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+ Petuniaparodii
Daucus carota+ Daucus capillifolius
D. carota+ Aegopodiumpodagraria
Datura innoxia+ Datura discolor
D. innoxia + D. stramonium
D. innoxia + Atropa belladonna
Solanumtuberosum+ Lycopersicon esculentum
Brassica campestris + Arabidopsis thaliana
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maar het resultaat laat zien dat het mogelijk isgenomen tecombineren van sexueel incompatibele planten en dat daarbij een aantal belangrijke gewassen gebruikt zijn. Bovendienblekensomatischehybridentussentweesexueelincompatibele Petunia-soorten
veelbelovend te zijn voor de sierteelt. Ook is het interessant dat uit fusie van protoplasten afkomstig vanDatura innoxia enD. stramonium een Daturium-hybride isverkregen dieeen 20% hoger gehalte aan scopolamine bevat. Scopolamine is een belangrijk medicinaal alkaloïde.
In veel gevallen blijkt de fusie van protoplasten uit sexueel compatibele soorten te
leidentot heterokaryons waarin beidekaryomen instaat zijn stabielehybriden tegeven
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 planten van verschillende geslachten, dan blijken de somatische hybriden chromosomen
van één van de ouders te verliezen. Zo is gevonden dat hybride planten die bloemen
dragenenzijnverkregen uitdesomatischecelhybridisatietussenArabidopsis enBrassica(Arabidobrassica) slechts enkele Brassica-genen of schromosomen bevatten (Gleba
& Hoffmann, 1979). Ook in andere gevallen is aangetoond dat de chromosomen van
eenvan deouders niet in desomatische hybriden aanwezig zijn, maar dat bepaaldegenen van dieouder nog wel achtergebleven moeten zijn, omdat de hybride voor die ouder specifieke enzymenof andere kenmerken heeft. Dezegenenzijn vermoedelijk ingebouwd in de chromosomen van de andere ouder; een fenomeen dat al veel eerder bekend 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. (Dudits et al., 1980).
In al dezegevallen 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 fusieexperimenten 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 isnog niet bekend. Het verschijnsel isechter interessant genoeg om nader
onderzocht te worden in verband met de regeneratieproblematiek. Misschien leert het
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ons meer over degenetische achtergrond van regeneratie.
Inditverbandishetookinteressanttevermeldendathetmetsomatischecelhybridisatiegeluktisplantenteverkrijgenuitcallusdatindeweefselkweek niettot morfogenesewastebewegen. Indezeexperimenten werden protoplasten'uit dit callus gefuseerd
metbladprotoplasten vaneenverwanteplantesoort.Dezelaatstebezateneensterkvermogen tot regeneratie (Maliga et al., 1977).
Somatische hybriden in relatie tot plantenveredeling

Het gegeven dat met somatische hybridisatie een vorm van chromosoom/genoverdracht valttebewerkstelligen kan, mitshet meergericht kan worden uitgevoerd,
vanpraktischnutzijnvoordeplantenveredeling.Immers,inallegevallengaatheterom
eengewasteverkrijgen waarinnaast dereedsaanwezigeeigenschappen slechtséénof
eenbeperktaantalnieuwe,gewensteeigenschappenzijningebracht.Heteigenlijkedoel
isdussteedsslechtsenkelegenenofchromosomenteplaatsenineenverderonveranderdegenetische achtergrond vanéénvandeouders.Bijzowelsexuelekruisingen alssomatische celhybridisatie wordt echter in eerste instantie alleof vrijwel alle genetische
informatie vanbeideoudersgemengd,zodatookvaakveleongewensteeigenschappen
in het nageslacht terecht kunnen komen. Uitgebreide enlangdurige selectieprogramma'smetplantenzijndanweervereistomtekomentotdegewenste,nieuwecombinatie
vaneigenschappen inhetgewas.Alshetinderdaad zoulukkenomstandigheden tevinden waarmeeinteressantegenenenchromosomen selectief kunnen worden behouden
ofgeëlimineerdbijsomatischehybridenindeweefselkweek, danzouhiermeevermoedelijk deduur vaneenveredelingsprogramma bekort kunnen worden. Waarschijnlijk
kan somatischecelhybridisatie vooralextra mogelijkheden voor de plantenveredeling
bieden indiegevallen waar deconventionele methode van bevruchting zou leiden tot
letaleofsubletalecombinatiesvangenomen.Vanwegedereedsbereikteresultatenmag
wordenverwachtdatbijsomatischecelhybridisatieinhetalgemeeneendeelvandehybridendieeendergelijkecombinatiebezittendoorverliesvanchromosomenlevensvatbaarzijnenkunnenregenererentotplanten.Welmoethierbij dekanttekeningworden
gemaaktdatditdeontwikkelingvannieuwemethodenvereistwaarmeepotentieelinteressantesomatischehybridentijdig kunnen wordenherkend envoorkomen wordt dat
zeverloren gaan door degebruikte selectieve groeiomstandigheden.
Alhoewel planten zijn verkregen uit sterk verschillende ouders moeten weonsnog
nietteveelvoorstellen vandebruikbaarheid vandezeplanten. Deresultaten laten tot
dusverziendathoeminderdegenomendievermengdwordenverwantzijndestemeer
genetischeenfysiologische verstoringenoptredenvanhetevenwichttussenbeidegenomen. Alsgevolg van dezeverstoringen treden afwijkingen op in deontwikkeling, de
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morfologie endevruchtbaarheid vandeverkregen hybrideplanten alhebben dieook
chromosomen verloren. Het isnog geenszins duidelijk wat precies deoorzaak isvan
elkvan degevonden afwijkingen. Vooreendeelzoudenzeverklaard kunnen worden
door het gebruik van diploïde of zelfs polyploïde cellen in vele van de fusieexperimenten. Desomatischehybriden diehierbij zijn ontstaan bezitten teveelgelijksoortige chromosomen, waardoor abnormaliteiten in de hand worden gewerkt. Een
dergelijkesituatiekanvermedenwordendoorhaploidentegebruiken,waardoor afwijkingendieuitsluitendhetgevolgzijnvandegenetischeverschillentussendeouders(heterozygotie)beterkunnenwordenonderscheiden.Omdatsteedsmeervoorselectievan
somatischehybridengeschiktemutantenvanhaploidenbeschikbaar komenwordende
laatste tijd haploiden ook in toenemende mate bij het onderzoek betrokken.
Cybriden

Reedseerderinditverhaal isgesproken overcybriden (figuur 2). Indit soortcellen
isdekern van één van deouders aanwezig in een cytoplasmatisch mengsel vanbeide
oudersofishijomgevendoorhetcytoplasmadatmerendeelsafkomstig isvandeandereouder. Dezelaatstesituatieontstaat doordat plastiden vanverschillende oorsprong
nietaltijd naastelkaarinhetzelfde cytoplasmakunnenblijvenvoortbestaan.Uiteindelijk kansomatischesegregatie(uitsplitsing)vanbeidetypenplastideleidentottweecytoplasmatische subsoorten, dieelk slechts éénvan detweetypen plastide in decellen
herbergen.
Eerderisreedsopgemerktdatereenbelangrijkewisselwerkingbestaattussendekern
en onder andere de chloroplasten. Zo worden bepaalde eiwitsoorten door het kernDNAgecodeerdennahunsyntheseinhetcytoplasmagetransporteerd naardechloroplasten, waarin ze worden opgenomen en werkzaam zijn. De waargenomen cytoplasmatische incomptabiliteit, te omschrijven als het zich niet naast elkaar kunnen
handhaven,isvermoedelijk gedeeltelijktoeteschrijvenaaneennietgoed functionerendewisselwerking tussen twee verschillende populaties van plastiden en een kern van
maaréénvandeouders.Devermenigvuldigingvandeplastidenvanééntypezouhierdoor gehinderd kunnen worden. Over de feitelijke oorzaak van cytoplasmatische incomptabiliteit isechter nogmaar weinigbekend. Door fusie-experimenten metprotoplastenwordt hieroverdelaatstetijd welsteedsmeerinzichtverkregen. Het uitsluiten
vanchloroplasten vanéénvandefusiepartners treedt langnietaltijd op.Erzijnzowel
somatischhybrideplantenverkregendieeengemengdechloroplasten-populatie bezittenalsdiewaarindechloroplastenvanéénvandeoudersoverheersen.Sommigeresultaten latenzien,dat heteerderhetceltypedanhetverschilinplantesoort is,dat eenrol
speelt inplastide-incomptabiliteit. Zoisgebleken dat alsdeouder-protoplastenbeide
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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 (Melchers et al., 1978).
Ten behoeve van dit soort onderzoek is het nuttig dat het recentelijk mogelijk isgeworden cybridenmeteentevoorspellen samenstellingtemaken. Ditkangebeuren door
éénvandeouder-protoplastentebestralen meteendosisvan ongeveer 60J/kg, waarbij
gebruik wordt gemaakt vaneenradioactieveCobalt-(60Co)-bron (Sidorov etal., 1981).
Een dergelijke bron is vermoedelijk beter dan de doorgaans gebruikte bronnen voor
X-of Röntgenstralen. Daarnaast wordt de andere ouder voorbehandeld met joodacetaat. Beide soorten van voorbehandeling van de ouder-protoplasten maken dat deze
niet meer kunnen delen. Na fusie van de voorbehandelde ouder-protoplasten kunnen
doorhetoptredenvanmetabolischecomplementatie alleendegevormde heterokaryons
nog delen en dus geselecteerd worden.
Op deze beschreven wijze zijn somatische hybriden verkregen door fusie van
bestraalde mesofielprotoplasten vanNicotiana tabacum en protoplasten van N. plumbaginifolia uitcallusweefsel. Bijdezeexperimenten werdindecontrolemet onbestraalde protoplasten vrijwel 100% hybridevorming waargenomen, terwijl dit percentage
daalde tot 60% alséénvan deouders bestraald was. Na regeneratie van de somatische
hybriden bleken de meeste planten de kern van de onbestraalde N. plumbaginifolia te
bezitten terwijl zede chloroplasten hadden van de bestraalde TV.tabacum. Slechts een
klein aantal planten hadden de chloroplasten van beide ouders naast opnieuw de kern
vanN. plumbaginifolia. Uitderesultatenvanditonderzoek kongeconcludeerd worden
dat de kern van de bestraalde ouder geïnactiveerd was en in zijn geheel verdween uit
cellen dieuit de heterokaryons waren verkregen. Er bleven in dit geval dus niet één of
meerchromosomen vandebestraaldeouder achter. Dechloroplasten vandebestraalde
ouder waren kennelijk niet door deze behandeling geïnactiveerd en werden zelfs bij
voorkeur gehandhaafd boven de chloroplasten van de onbestraalde ouder. Het kan
echter nietuitgesloten worden dat door dejoodacetaat-behandeling van de onbestraalde ouder diens chloroplasten zich in de meeste gevallen (kennelijk niet in de planten
met beide soorten van chloroplasten) minder goed kunnen handhaven.
Deselectiemethode dieindezestudiesisontwikkeld, namelijk bestraling enjoodacetaatbehandeling om oudercellen niet meer te laten delen, blijkt algemeen toepasbaar
tezijn om oudercellen teverwijderen inexperimenten waarbij het debedoeling isorganellen over te dragen zodat cybriden ontstaan. Overdracht van chloroplasten, en
hoogst waarschijnlijk ook mitochondrion, kan nu worden bewerkstelligd zonder gebruik 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, isvan groot belang voor de produktiviteit van
planten. Het creëren van cybride planten die chloroplasten bevatten van een plantesoort met eenhoog fotosynthetisch vermogen, zou deplantenveredeling van dienst kunnen zijn. Dit geldt ook voor het introduceren van cytoplasmatische mannelijke steriliteit of juist fertiliteit dat respectievelijk door mitochondrion en kernen wordt bepaald.
Alsalternatief voor deprocedurewaarbij dekernvanéénvan deoudersdoor bestralingwordt geïnactiveerd, zou misschiengebruik gemaakt kunnen worden van kernvrije
subprotoplasten, dieookwelcytoplastenwordengenoemd, alséénvande fusiepartners
(Lorzetal., 1981).Ook kunnen 'miniprotoplasten' bruikbaar zijn, dieworden verkregen 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. Miniprotoplasten zijn instaat weer eencelwand tevormen envervolgens tedelen. De cytoplasten
kunnen dit door het ontbreken van een kern uiteraard niet. Of hetgebruik van subprotoplasten een bruikbaar alternatief vormt is nog onvoldoende bekend.
Overhetgedragvanmitochondriën incytoplasmatische mengselsisnogmaar weinig
gepubliceerd. Welisbeschreven dat mitochondriën incybriden vanNicotiana tabacum
genetische informatie kunnen uitwisselen en dat hierdoor DNA-recombinatie optreedt
(Beilliard etal., 1981).Het isdaarom mogelijk dat hetvoor mitochondriën makkelijker
is dan voor chloroplasten een vergroting van de cytoplasmatische variabiliteit te bewerkstelligen door fusie van protoplasten.
Fusie met celorganellen

Behalvedoor fusie vanprotoplasten zou degenetischevariabilteitvancellenook vergroot kunnen worden door protoplasten geïsoleerde mitochondriën, chloroplasten,
kernen of zelfs lossechromosomen telaten opnemen. Voor wat betreft deopname van
kernenenorganellenzijnderesultatentot dusverzoweinigbemoedigend dat eendergelijke benadering voorlopig van gering praktisch nut wordt geacht. De problemen hierbijzijnvantweeërleiaard. Naisolatieenopnamedoorprotoplasten blijken degenoemde celdeeltjes meestal hun vitaliteit te hebben verloren, zelfs als ze in vitro een goede
synthetische activiteit hebben getoond. Bovendien desintegreren deze celdeeltjes betrekkelijk sneltijdens het opnameproces, waarbij hun membraan gefuseerd wordt met
dievan de protoplasten. Een betere, en toch vergelijkbare benaderingswijze, ishet gebruik 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 isdit soort onderzoek nog maar pas aangevat. Eén van deproblemen bij planten ishet verkrijgen van eenvoldoendehoeveelheid chromosomen om deze experimenten te kunnen uitvoeren. Om ditprobleem te kunnen oplossen ishet nodig de beschikkingtehebben overgrotehoeveelhedencellendievrijwel gelijktijdig (synchroon) delen.
Hieraan kan worden voldaan door cellen in suspensiekweek te gebruiken, met als nadeeldat door genetischeinstabiliteit indeweefselkweek veranderingen indechromosomen kunnen zijn opgetreden.
Door eengelijktijdige behandeling met hydroxyureum encolchicine ishet gelukt een
grotemate van synchrone celdeling teverkrijgen in suspensiekweken van cellen uit tarweenuitpeterselie.Nadeisolatievanprotoplasten uitdegesynchroniseerdecellenwerdenhieruit structureel enmorfologisch intactechromosomen geïsoleerd. Door weergebruik te maken van PEG lukte het deze chromosomen te laten opnemen door protoplastenvantarwe,peterselieenmaïs(Szabados etal., 1981).Deopnamefrequentie was
echter laagvergeleken met resultaten diezijn verkregen met dierlijke cellen. Bovendien
bleek ruim de helft van de protoplasten dievreemde chromosomen in hun cytoplasma
hadden opgenomen tevens twee niet versmolten kernen tebevatten. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze cellen homokaryons zijn, die ontstaan zijn door de PEGbehandeling. Vermoed wordt dat in deze gevallen de chromosomen waren ingesloten
tussen twee fuserende protoplasten en daardoor in het cytoplasma zijn terecht
gekomen.
Het isnog niet bekend of devreemde chromosomen ook inde kern worden opgenomen endaarin normaal gaan functioneren. Alshet lukt eenefficiënte procedure te ontwikkelen om vreemde chromosomen functioneel op telaten nemen door protoplasten,
dan kan tevens gedacht worden aan de opname van chromosoomfragmenten. Dit
laatste isinteressant voor het in plantecellen inbrengen van genen waarvan functies en
plaats op een chromosoom bekend zijn.
Specifieke fragmenten vanchromosomen kunnenwordenverkregen doordezetebehandelen met de zogeheten restrictie-enzymen, die afkomstig zijn uit allerlei soorten
vanmicro-organismen. Een restrictie-enzym heeft deeigenschap DNAdoor te knippen
op plaatsen waar een voor dat enzym herkenbare en specifieke basevolgorde aanwezig
is.Eendergelijkenzym knipt hetDNAopverschillendeplaatsendoor omdat eendergelijkevolgordebestaande uit6of 4basen herhaaldelijk inhet DNAvoorkomt. Zeerveel
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 verkregen, kunnen tot cirkels worden gesloten door de uiteinden covalent met elkaar te verbinden. Hiervoor wordt weer een ander enzym gebruikt dat DNA-ligase heet.
Restrictie-enzymen en ligasezijn de instrumenten waarmee recombinant-DNA-werkzaamheden worden verricht (Old &Primrose, 1980).Op debeschreven wijze zijn voor
chromosomen uit gist (Sacharomycescerevisae) minichromosomen, dienog een centromeerbevatten, geconstrueerd. Eencentromeer isalshet wareeenDNA-handvat op het
chromosoom, waarmee chromosomen na te zijn verdubbeld tijdens de mitose (kernsplitsing),intweeidentiekegroepen worden verdeeld. Door dit mechanisme behouden
de kernen na celdeling dezelfde chromosomen en het nageslacht dezelfde erfelijke eigenschappen. Deaanwezigheid vaneencentromeer opeenminichromosoom isdusvan
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 vanminichromosomen biedtinteressante mogelijkheden voor degenetischemanipulatie van plantecellen. Hiervoor ishet natuurlijk welnodigdat een of meer
gewenste genen in de buurt van het centromeer aanwezig zijn. Dit kan of van nature
reedshetgevalzijn of artificieel geconstrueerd worden door dezegenenmetbehulp van
derecombinant-DNA-techniekopdegoedeplaatsintebouwen. Inditlaatstegeval kan
de minichromosoom beschouwd worden als een plantevector voor het inbouwen van
gedefinieerde genen.
Inbouw van gedefinieerde genen
Uitonderzoek metbacteriën, dierlijkecellenengistisnaar vorengekomen dat DNAtransformatie één van de meest effectieve manieren isom één gen of een reeks van genenineencelteintegreren.WilDNA-transformatie voor degenetischemanipulatie van
plantecellen kunnen worden toegepast, dan ishet nodig dat aan devolgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Er moeten DNA-plantevectoren beschikbaar zijn diezowel inbacteriën als in plantecellen kunnen functioneren. Dit zijn zogeheten 'shuttle'-vectoren.
2. Erzaleenmethodebeschikbaar moetenzijn waarmeeprotoplasten reproduceerbaar
kunnen worden getransformeerd.
3. Deingebouwde,nieuwegenenmoetentot expressiekomenineiwitten.Ditmoet niet
alleen het geval zijn voor weefselkweekcellen, maar ook voor de daaruit eventueel te
regenereren planten.
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4. Nieuwegenenmoetenhetliefst inhetgenoom kunnenwordeningebouwd omhun
stabiele overerving veiligte stellen.
Inhetvervolgvanhetverhaalzullenweziendataanaldezevoorwaardenreedsredelijk
istegemoetgekomen,voorwaarden3en4kwameninhetvoorgaandealgedeeltelijk aan
deorde.
Plantevectoren

Alswebeginnenmetdebesprekingvanplantevectoren, moeteerstdevraagworden
beantwoord waarvoor dezenodigzijn enaanwelkeeisenzemóeten voldoen.Plantevectoren zijn speciale DNA-moleculen die, wanneer zij in een gastheercel zijn ingebracht,zichdaarinófautonoomkunnenvermenigvuldigen(repliceren)ófgeïntegreerd
rakeninhetgenoomvandecel.OpzijnminstiséénvandezeeigenschappennoodzakelijkwilvreemdDNAindelendeplantcellenzichookinhetnageslacht kunnen handhaven. Geïsoleerde genen hebben doorgaans geen van beide eigenschappen en moeten
daarom in een dergelijke DNA-vector worden ingebouwd.
Dit inbouwen van genen indevector wordt gedaan met dereedseerder genoemde
recombinant-DNA-techniek. Omdezetechniekgoedtekunnenuitvoeren,ishetnodig
dat deplantevector een'shuttle-vector' is,dat wilzeggendat het ookmoet kunnenrepliceren in eenbacteriesoort enwelindedarmbacterieEscherichia coli.Hieraan kan
worden voldaan door gebruik te maken van circulaire extrachromosomale DNAmoleculendiebetrekkelijk kleinzijnendiezichindebacterieautonoomrepliceren. Deze DNA-molecuIen heten plasmiden en bezitten een speciale basevolgorde (een replikon) om te kunnen repliceren.
Dezekleineplasmidenbevattenvannaturevaakgenendiemakendat debacterieresistentistegenantibiotica.Eenbacteriekanzo'nplasmidebestverliezenzonder daaraandoodtegaan,mitsergeenantibioticaindebuurtzijn.Ineenmilieumetantibiotica
overleeft hijnietenheeft danduseennadeeltenopzichtevanzijn soortgenotendiedit
plasmidewelbevatten. Ditbetekentdat wevanzo'ngenvoor antibioticum-resistentie
gebruik kunnenmakenomnabijvoorbeeld DNA-transformatie deenkelebacteriënte
selecterendieeenplasmidemetdatgenhebbenontvangen.Demiljoenen anderebacteriëndiegeenDNAhebbenopgenomen,gaaninhetselectiemediumwaaraanantibioticum istoegevoegd dood.
Na het construeren van recombinant-DNA-moleculen, waarbij met behulp van
restrictie-enzymenenligaseneennieuwgenineenvectorisgeplaatst,moetendezemoleculenaltijd doortransformatie inbacteriënwordengebracht.Immers,erissteedsopnieuwveelvan het recombinant-DNA nodig omplanteprotoplasten te transformeren
enomverder methet DNAinvitrotekunnen 'knutselen'. InE. colikandit DNAtot
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grotehoeveelheden wordenvermeerderd envervolgensmakkelijk uitdebacteriewordengeïsoleerd. Natuurlijk moet een 'shuttle'-vector voor planten ook eengen('marker')bevattenwaarmeeplantecellennabehandelingmetditDNAkunnenwordengeselecteerd. Dergelijke markerszijn nogmaar schaarsvoorradig. Plantevectoren moeten
dusinhetbezitzijnvan:eenbacterie-replikon,eenplantereplikonen/of DNA-sequentiesvoorintegratieinhetplantegenoom enmarkersvoorselectieinbacteriënzowelals
in plantecellen.
Voor de bacteriële componenten kunnen de eerder genoemde Plasmiden of delen
daarvan wordengebruikt. Daaraan moeten dan worden toegevoegd decomponenten
dievoordeplantnodigzijn.Voorhetzichzelfstandig kunnenhandhavenindeplantecelkunnen stukkenDNAdienendiehetcentromeer vanchromosomen vormen,zoals
reeds bij debespreking van minichromosomen is genoemd.
Autonome replicatiesequenties en plantevirus-DNA's

Daarnaastkomenvoorautonomereplicatieinplantecelleninaanmerkingdezogeheten autonome replicatiesequenties (ARSen) en bepaalde plantevirus-DNA's. ARSen
zijn op regelmatige afstanden van elkaar in alleeukaryotische genomen aanwezigen
vormen de startpunten voor de DNA-replicatie. Voor gist zijn met behulp van de
recombinant-DNA-techniek reedsARSen geïsoleerd diegoed ingistvectoren functioneren (Stinchcomb et al., 1980).Ook voor maïszijn DNA-stukken verkregen dieop
eenvector ingistvoor replicatiezorgen. Er wordt nu onderzocht of zeteruggebracht
in plantecellen ook als echte planten-ARSen werkzaam zijn.
VandeDNA-plantevirussendiemogelijk alsvectorkunnendienenwordthetmeeste
onderzoek gedaanaanCauliflower mosaicvirus(CaMV) (bloemkool-mozaïek-virus).
Het DNA van dit virus wordt niet in het plantegenoom geïntegreerd maar bevat een
replikonvoorautonomereplicatie.Hetvirusheeft zijnzeerbeperktegastheerbereik tot
nadeel, maar het isbest mogelijk dat zijn genetische informatie voor replicatie toch
meeralgemeeninplanten kan functioneren. Tot nutoeishetechter nogniet mogelijk
gebleken het virus-DNAtot een bruikzame plantevector om te bouwen.
Deintegratievannieuwegeneninhetplantegenoomkanwordengeforceerd doordezegenenindevectorteomgevenmet DNA-stukken dieinhetgenoomzelf invelekopieënvoorkomen.Erkandanrecombinatietussenhetgelijksoortige DNAindevector
enhetplantegenoomoptreden,waardoordenieuwegeneninhetgenoomwordeningebouwd.EenDNA-soortdatinhetkaryoominflinkehoeveelheidvoorkomtishetzogehetenribosomaal DNA.DitDNAbevatgenenvoordesynthesevanribosomaalRNA,
datuitsluitend inderibosomendiedeeiwitbiosyntheseverzorgen,voorkomt. Momenteel wordt onderzocht of een dergelijke aanpak ook werkt.
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Construeren van plantevectoren afgeleid van Ti-plasmiden

Demeestbelovende kandidaten voor hetconstrueren vanplantevectoren zijn deTi
^Tumour mducing)-en Ri (Root /nducing)-plasmiden, dierespectievelijk door Agrobacterium tumefaciens enA. rhizogenes gedragen worden (Ream &Gordon, 1982).
Beidesoorten Plasmidenzijn, invergelijking met eerder genoemdeE. co//-plasmiden
en-vectoren,zeergrootenbevatteneenhoeveelheidgenetischeinformatie dievoldoendeisvoorongeveer200eiwitten.Deagrobacteriadiedezeplasmidenbezittenzijnplantpathogenen, dievrijalgemeenindegrondvoorkomen.ZebehorensamenmetdesymbiontRhizobiumtot defamilie vandeRhizobiaceae. Alleentweezaadlobbige planten
(dicotielen),waartoeo.a. tabak,petunia,tomaatenaardappelbehoren,zijnvoordeze
pathogenen gevoelig. Eénzaadlobbige planten (monocotielen), waaronder allegraansoorten vallen, zijn niet gevoeligvoor dezeziekteverwekkers. Demeeste agrobacteria
hebben eenbreedgastheerbereik. A. tumefaciensverwekt bij infectie van wonden op
planteneenplantetumor, dieCrowngallwordtgenoemd,terwijlA. rhizogenesaanleiding geeft tot dezogeheten 'hairy root'-ziekte. Bij dezelaatste ziekte ontstaan grote
aantallen adventief-wortels uit degeïnfecteerde wonden.
Dewijze waaropbeidesoortenvan agrobacteria tewerkgaanisdezelfde. Nadatze
dewondzijnbinnengedrongenhechtendebacteriënzichaandecelwandendragenTiof Ri-plasmide-DNAover naar deplantecel. Debacteriën dringen duszelf niet decel
binnen maar transformeren deplantecellen met het plasmide-DNA. Op dit plasmide
ligt een speciaal gebied, het zogeheten T-gebied, dat stabiel wordt ingebouwd in de
chromosomenvandetumorcelendaarintotexpressiekomt.Hetinhetkaryoomgeïntegreerde Ti-plasmidefragment wordt T-DNA genoemd.
WezullenonshierbeperkentothetT-DNAvandeTi-plasmidenwaaroverhetmeest
bekendis.Hetbevato.a.genendieauxine-encytokinine-achtigeactiviteitindetumorcelgeven.Hierdoor kunnen 'Crowngall'-cellenintegenstellingtotnormalecellenzonderdezefytohormonen inhetmediumgekweekt worden. Daarnaast isophetT-DNA
eengenaanwezigvooreenenzymwaarmeezogehetenopines,zoalsoctopineennopaline,wordengesynthetiseerd.Indezeverbindingenisargininegebondenaanrespectievelijk pyrodruivenzuur en a-ketoglutaarzuur. Er bestaan een aantal verschillende Tiplasmiden, waarvan het octopine-Ti-plasmide met een octopine-T-gebied en het
nopaline-Ti-plasmidemeteennopaline-T-gebiedhetbestzijnbestudeerd.Ophetoctopine-T-DNA ligt eengenvoor octopinesynthese (Ocs-gen)indetumor, terwijl ophet
nopaline-T-DNAeengenvoornopalinesynthese(Nos-gen)aanwezigis.Deopines,die
niet in normale plantecellen voorkomen, hopen zich in decel op. Zehebben niets te
makenmethettumorkaraktervandecelenwordendoordecelnergensvoor gebruikt.
Deindetumorvoortlevendeagrobacteriakunnendezeverbindingenechteralskoolstof
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Fig. 3. Eendeelvanhettumor-inducerende (Ti-)plasmidewordt alsT-DNA inhetkern-DNA
ingebouwd. Expressievangenenophet T-DNA leidttot desynthesevanopinesendeactiviteit
vanplantehormonen. Ditlaatstemaaktdatdetumorcellendieontstaanzonder plantehormonen
indeweefselkweek kunnengroeien. Deopineszijn alleennuttigvoordebacteriediezegebruikt
alsvoedselbronenals'liefdesdrank'. Debacteriehechtaandecelwand,maardringtzelfnietdoor
in de celdie tot tumorcel wordt omgevormd.

en stikstofbron voor hun voeding gebruiken. Tevens brengen opines paring (conjugatie)tussen verschillende agrobacteria en tussen agrobacteria en andere bacteriesoorten
op gang. Degenen voor het gebruik van de opines (Oec-of Noc-genen) en conjugatie,
waarbij Ti-plasmide wordt overgedragen ^Tra-genen), zijn eveneens op het desbetreffendeTi-plasmidegelegen.Bijdezeplanteziekten hebben wedusechttemaken meteen
natuurlijke vormvangenetischemanipulatie, waarbij debacteriedeprofiteur 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 diein zowel
E. coli alsAgrobacterium 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 eenE. coli-vector. Vervolgens
wordt eenTi-plasmide, naast devector met T-DNA, inE. co//-bacteriëngebracht. Het
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Fig. 4. Eenprocedurevoor deinbouwvaneenvreemdgeninhetT-DNA vanhetTi-plasmide
vanA. tumefaciens(Drs.J. Hille,MOLBAS-groepRULeiden).Dezwarterechthoekjes aande
uiteinden van het T-DNA zijn speciale DNA-basevolgorden.

Ti-plasmide kan echter van zichzelf niet repliceren in E. coli. Er werd daarom vooraf
eenzogeheten R-plasmidediedat welkan inhet Ti-plasmide geïntegreerd en wel zodanigdat eenstabielR::Ticoïntegraat ontstond. Door deDNA-homologie, dieaanwezig
is rond het nieuwe gen in deE. co/z'-vector en het T-DNA van het Ti-plasmide, wordt
door zogeheten homologe recombinatie (zoals eerder besproken werdvoor het ribosomaalDNAineenplantevector) hetnieuwegeningebouwdinhetT-DNA vanhet R:: Ti
coïntegraat. Door nu dit gemanipuleerde coïntegraat over te dragen naar Agrobacterium kan met behulp van dezebacterie op natuurlijke wijze het T-DNA, dat voorzien
isvan eennieuwgen, inhet plantegenoom worden ingebouwd. Indien ditgen 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 daninhetgevalvaneenongemuteerdeAgrobacterium tumefaciens (4001)
wordt waargenomen. Op stengels van tomaat (d) is4210 vrijwel avirulent. Wordt echter bij de
infectievantomaat met4210ook nogkinetine (eencytokinine)toegevoegd, dan ontstaan normaletumoren (4210/KIN). Een gemuteerde auxinelocus (4060) heeft tot gevolg dat op Kalanchoëstengels kleinetumoren zonder adventiefwortels ontstaan, terwijl boven dezetumoren deokselknoppen uitlopen. Op tabak geeft de mutant 4060tumoren 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).
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4210 4001 4210 4060
4060

\
4011 4001
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4210 .4060
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4210/K|N
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Inweefselkweek aangehouden scheuten afkomstig van een normaletabaksplant (à)en geregenereerd uit Crown gall tumor callus (b). De normale scheut kan weer wortels vormen, de tumorscheutniet.Detumorscheut bevatT-DNA ensynthetiseert opines.Indeweefselkweek aangehouden blijft een tumorscheut klein en gedrongen. Pas na enten van de tumorscheut op een onderstam vangezondetabak ontwikkelt descheut zichtot eenmorfologisch vrij normale, bloeiendeplant. Detumorplant bevatT-DNA, synthetiseert inalzijn organen opines,ismannelijk 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 gemaakt vanhet octopine-T-gebied. Hierdoor zijnophetT-DNA, naast eenaantal 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
deauxine-locusheeft totgevolgdat bijvoorbeeld optabakstengels detumoren scheuten
ontwikkelen. Er wordt verondersteld dat dit komt doordat de activiteiten van de
auxine-locus niet meer dievan decytokinine-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 erveeladventief-wortels bij detumor, hetgeen vergelijkenderwijs op een
nu niet meer door cytokinine onderdrukte auxine-activiteit zou wijzen.
Uit experimenten diemet detomaat zijn uitgevoerd, isgebleken dat inderdaad weer
eennormaletumor ontstaat alsbij infectie metde 'auxine-mutant' tegelijkertijd auxine
wordttoegevoegd. Voor de'cytokinine-mutant' werdopovereenkomstige wijzegevonden 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 plantecel (Ream &Gordon, 1982).Het ismogelijk dat de auxine-locus, bestaande uit twee
genen, eenverhoogd auxine-gehalte veroorzaakt, maar degegevens daarover zijn minder 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
vanbuiten afgegeven auxine. Ditsoort genenvan deplantecelzelfzijn nog niet geïdentificeerd. Denauwkeurige bestudering van defunctie vanT-DNA genen inde plantecel
stelt ons voor het eerst in degelegenheid langs moleculair-genetische weghet regeneratieprobleem 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 devirulentie, dat
wilzeggen betrokken zijn bij het mechanisme waarmee een bepaald stuk T-DNA in de
plantecelwordtingebouwd. Doorgebruiktemakenvandeletie-eninsertie-mutanten van
het octopine-Ti-plasmide konden dezedelen worden opgespoord. In deletie-mutanten
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virulentiegebied

Fig. 5. HetoctopineTi-plasmideisteverdelenineendeelvoortumorinductieeneendeelvoor
deafbraak vanzoweloctopine(Occ)alsarginine(Are).Tra,IneenRepzijnfuncties voorrespectievelijk conjugatie, incompatibiliteitenreplicatie.Aux,CytenOcszijnrespectievelijk loeivoor
auxine-en cytokinine-achtige effecten en voor octopinesynthese in detumorcel.

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 ingebouwd, waardoor genenter plaatse worden geïnactiveerd. Langs dezewegisdegenetische kaart van het octopine-Ti-plasmideverkregen zoals dieglobaal isweergegeven 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) kangemist worden, zonder dat dit het vermogen omtumoren te induceren
teniet doet. Het linker deel, dat het virulentie-deel wordt genoemd, bevat naast het TDNA een afzonderlijk virulentie-gebied met genen die ervoor zorgen dat het T-DNA
in plantecellen wordt ingebouwd. Het T-gebied is omgeven door speciale DNAbasevolgorden (border-sequenties), dieervoor 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 ingebouwd) T-DNA in het karyoom wordt opgenomen. Vermoed wordt dat deze basevolgorden 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 isgelukt het virulentiegebied enT-gebied optwee aparte Plasmidente zetten die
zichbeide inAgrobacterium naast elkaar kunnen handhaven (compatibel zijn). Agrobacteria 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 viaAgrobacterium in plantecellen in te bou-
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Fig. 6. HetT-DNA(one)enhetvirulentiegebied (vir)gevenalszegescheidenoptweeverschillendeplasmidenaanwezigzijninAgrobacteriumtumefaciensaanleidingtottumoren(A.Hoekema, MOLBAS-groep RULeiden).
Plasmide Bkan zowel inEscherichia colials inA. tumefaciens repliceren. In E. colikän dit
Plasmidevoorzienwordenvan kunstmatigT-DNA waaringeenonc-genen meeraanwezig zijn,
maarnogwelspecialeDNA-basevolgordeneneennieuwgen.Doorhetgemanipuleerdeplasmide
BovertebrengenineenA. tumefaciensmethetvirulentie-plasmide-Akunnenmetdezebacterie
genetisch gemanipuleerde cellen worden verkregen.

wen. Het kunstmatig T-DNA zou dan kunnen bestaan uit deeerder genoemde speciale
DNA-basevolgorden, waartussen alleen nogmaar aanwezigzijn eengewenstgenofgenen 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 geïntegreerd en het nog aanwezige opine-gen tot expressie komt. Hiermee isde eerste stap
gezet op weg naar genetische manipulatie van plantecellen met behulp van het Tiplasmide-systeem.
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Fig. 7. T-DNA heeft aan zijn uiteinden een speciale basevolgorde van ongeveer 23baseparen
(bp)diebetrokkenzijnbijdeintegratievanhetT-DNAinhetplante-DNA.'Kunstmatig'T-DNA
bevatéénofmeergewenstegeneneneenmarker-genvoordeselectievantransformanten. Willen
dezegenenindeplanteceltotexpressiekomen,danmoetenzevoorzienzijnvandaarvoorbestemde basevolgorden, waaronder een plantepromotor (Pp) als startplaats voor de transcriptie in
RNA (-»), die deregulatie van degenexpressie in eukaryoten verzorgen.

Tevensishetgeluktbloeiendetabaksplanten dieinalleorganen nogopine synthetiseren 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 isnogaanwezig.Het opvallendevan dezeplanten isdat zegeenwortels kunnen vormen en dus geënt moeten worden op een normale tabaksplant. Vermoedelijk
wordt het onvermogen om wortelstevormen veroorzaakt door deactiviteit 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 allegevallen mannelijk steriel. Door kruisbestuiving met stuifmeel van normale tabaksplanten konnageslachtworden verkregenvandegetransformeerde planten. Ongeveer50% van denakomelingen warenvolledig normaal doch nog steedsmannelijk steriel,terwijl deoverigeeveneensmannelijk sterielwarenennogeengetransformeerd karakterhadden. Ditlaatsteuittezichopnieuw inhetonvermogen eenwortelstelselte ontwikkelen, terwijl tevensnogsteedsopineinalleplantedelen werdgesynthetiseerd. Deze
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nakomelingenbezatenhetzelfdestukT-DNAalsdeouderplant.Bovendienhaddenalle
nakomelingen nog het normale aantal chromosomen (48) van tabak. De
50%-segregatie van denormale kenmerken en tumorkenmerken in de nakomelingen
toontvolgensdewettenvanMendelaandathetT-DNAalseenenkelvoudig,dominant
kenmerkineenchromosoomisingebouwd.Uitgetransformeerde cellenvanadventief
wortels,diewarenverkregendooreenTi-plasmidemutanttegebruikenmetalleeneen
geïnactiveerde cytokinine-locus,zijn zelfswortelendetabaksplanten ennakomelingen
verkregen die niet mannelijk steriel waren. Zebezitten nog het volledigeT-DNA.
OokuitA. rhizogenesgetransformeerde cellenvantabak enpeenwortelzijn intacte
plantenverkregen(Chitonetal., 1982), waarvanrecentisgeblekendatdienoghetvolledigeT-DNAvanhetRi-plasmidebevatten.Erzijnaanwijzingen verkregendatditTDNAweleenauxine-locusheeft maar geencytokinine-locus. Hoogstwaarschijnlijk is
dit de reden dat A. rhizogenes voornamelijk adventief-wortels doet ontstaan.
Hetkanvoorkomendateengenetischgemanipuleerdeceldiemeteenplantenveredelingsdoelvangewenstegenenisvoorzienmetgeenmogelijkheid wilregenereren.Misschiendatdanhet fuseren vanprotoplasten daaruit metprotoplasten uitbladerenvan
een soortgenoot die van zichzelf een hoog regeneratievermogen hebben, uitkomst
biedt.NietregenerendeCrowngall-cellenvantabak blekenzona fusie welplantenop
televeren,dieoverigensdezelfde afwijkingen vertoondenalsdeandereplantenmetTDNA (Wullemset al., 1980).
In verband met het probleem van degenetische instabiliteit in deweefselkweek en
het daarmee verbonden regeneratieprobleem, ishet interessant dat tumorweefsels die
scheutenvormenditvermogenvaak onbeperkt behouden.Tumorcellenwordenvanaf
heteerstebeginzonderfytohormonen gekweekt.Misschienishetgebruikvan fytohormonen,omnormalecelleninweefselkweek optimaaltelatengroeien,eenselectievoor
cellen die hun regeneratievermogen gaan verliezen. Vergelijkend onderzoek aan van
origine isogenetische normale weefsels en regenererende tumorweefsels zou dereden
vanhetverschilinhethandhavenvanhetregeneratievermogendoordetumorcellenaan
het licht kunnen brengen.
Transformatie

Als één van de voorwaarden voor genetische manipulatie van plantecellen isgenoemd,hetterbeschikkinghebbenvaneenreproduceerbaremethodevoordetransformatievanprotoplasten. Deafgelopenjarenzijn hiervoortweeverschillendemethoden
ontwikkeld.
De ene methode, diecocultivatiemethode wordt genoemd, isgebaseerd op hetgebruik vanA. tumefaciens alsmicroïnjectiespuit voor het DNA. Debacteriën worden
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gekweekt samen met protoplasten (cocultivatie) dieeen paar dagen oud zijn enweer
eencelwand hebben geregenereerd, maar nogniet zijn overgegaan tot delen. Decelwand isnodig voor aanhechting van de bacterie (Marton et al., 1979).
Bij de andere methode, de DNA-transformatie-methode, worden vers geïsoleerde
protoplasteninaanwezigheidvanPEGencalciumionengeïncubeerdmetTi-plasmideDNAeneenzogehetencarrier-DNA(Krensetal., 1982).DePEG-concentratie isdusdaniggekozendatgeenwaarneembare fusie vanprotoplasten optreedt. Voor hetontwikkelenvandezemethodewerddankbaargebruikgemaaktvanhetgegevendatcellen
dieT-DNAbevatten, geselecteerd kunnen worden ophun vermogen zonder fytohormoneninhetmediumtegroeienenvandewetenschapdatditDNAvannaturegeïntegreerd wordt in het plantegenoom. Met de cocultivatie-methode kan een percentage
van0,5%transformanten ofnoghogerverkregenworden.Ditmaakthetmogelijk dat
zelfs in afwezigheid van selecteerbare markers, zoals de o«c-genen, transformanten
kunnen worden gevonden door voldoende weefsels te analyseren op 'kunstmatig' TDNAof deexpressievan eennieuw genwaarop niet direct geselecteerd kan worden.
Ditisnietmogelijk metdeDNA-transformatie-methode aangezienditeentelaagpercentage transformaten geeft (0,001% of minder). De DNA-transformatie-methode
heeft bovendien tot nadeel dat vaak versnipperd T-DNAin detransformanten blijkt
tezitten. Ook worden soms stukken DNA aangetroffen dieveelgroter zijn dan normaalT-DNA.Metdecocultivatie-methodewordtindetransformanten doorgaanshet
welomlijndestukT-DNAaangetroffen. Ditwijsteropdatalleenmetdebacteriereproduceerbaar een vast stuk DNA, gelegen tussen de eerder genoemde speciale DNAbasevolgorden, onbeschadigd kanwordeningebouwd. Detransformatie vancellen afkomstigvandicotieleplantenmetA. tumefaciensheeft dan ook duidelijke voordelen
bovenDNA-transformatie. DaarentegenlijktvooralsnogDNA-transformatie deenige
mogelijkheid tezijn voor het transformeren van monocotiele cellen, dienietgevoelig
zijnvoorA. tumefaciens. Doorhetontbrekenvanbruikbare,selecteerbareplantemarkers zijn met dit soort cellen nog geen resultaten verkregen.
Toepassingen van somatische celgenetica
Plantenveredeling

Desomatischecelgeneticavanplantenisnugoedopganggekomen.Dewetenschappelijkedoorbrakeninhetplantkundigonderzoekvandeafgelopen 5tot 10jaarhebben
geleidtot deverwachting, dat opdenduur plantecellen evengoedgenetischnaar onze
hand zijn tezettenalsnu reedshetgevalisvoor micro-organismen enintoenemende
mate voor dierlijke cellen (figuur 8).
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Fig. 8. Genetischgemanipuleerde cellen kunnen opverschillendemanieren wordenverkregen.
Door fusie vanprotoplasten kunnen zowelcybriden alssomatischehybriden ontstaan. Methet
Ti-plasmide-systeemkunnenéénof meergeneninhet kern-DNAworden ingebouwd. De genetischveranderdecellenkunnenwordengeregenereerdtotplantentenbehoevevandeplantenveredeling (linker kolom) of als cellen worden gebruikt ten behoeve van de plantenbiotechnologie
(rechter kolom).

Het huidige gebruik van genetisch gemanipuleerde micro-organismen voor de industriële produktie van commercieel interessante Produkten is alleen mogelijk gewordendoor degedetailleerde kennisdiereedsbeschikbaar wasover deopbouw en organisatie van hun genen, waardoor de functie van deze genen en de regulatie van hun expressie kon worden ontrafeld. Vanwege hun relatie tot degezondheidszorg isook veel
moleculairbiologisch enbiochemisch onderzoek verricht aandierlijke 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 genetische 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
tenopzichtevanmicro-organismen geenstruikelblok hoeft tezijnindiendemoleculaire
processen bekend zijn die maken dat onder bepaalde omstandigheden genen tot uit-
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drukking komen in specifieke eigenschappen. Dit vereist echter zeerveel fundamenteel
onderzoek.
Het moleculair biologische en biochemische onderzoek aan planten is bij deze ontwikkelingensterkachtergebleven. Delaatstejaren komt hierveranderingin.Een aantal
plantegenen die aanleiding geven tot een grote hoeveelheid eiwitten, zoals de reserveeiwitteninzadenvan peulvruchten engraansoorten, zijn geïsoleerd enhun basevolgordeisbepaald (Sun etal., 1981).Hieruit isgebleken dat plantegenen inhun opbouw een
grote overeenkomst kunnen vertonen met dierlijke genen. Ze bevatten ook introns
enditbetekent dat een 'splicing'-mechanisme, zoalseerder isbesproken, ook inplantecellen aanwezig is. Dit opent de mogelijkheid via de inbouw van dierlijke genen zelfs
dierlijkeeiwitten door plantecellen telatenproduceren enophopen. 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 onkruidbestrijdingsmiddelen die echter ook vaak in meer of mindere mate nadelig zijn
voor hetgewas.Bepaaldebacteriënbezittengenendiecoderenvoor enzymen, waarmee
allerlei herbiciden kunnen worden afgebroken. Dergelijke genen zijn geïsoleerd en er
wordt nugetracht zeinplantecellen intebouwen entotexpressietebrengen. In sommigegevallen kan dus ook gedacht worden aan het gebruik van bekende bacterie-genen.
Naast deeerderbesprokenproblemen betreffende degenetischestabiliteit indeweefselkweek en de regeneratie van planten komt in al dezevoorbeelden nog het probleem
erbij van degedifferentieerde genexpressie. Bijplanten isnogmaar weinigbekend over
dereden waarom genenzoalsdievoor reserve-eiwitten alleen maar tot expressie komen
ineenbepaald orgaan of meerinhet algemeen slechtsfunctioneren incellendie gedifferentieerd zijn.
De opbrengst van planten wordt sterk gereduceerd door ziekten, plagen en onkruidenmaar ook door ongunstige milieuomstandigheden zoalsdroogte,verzilting, gebrek
aan mineralen eneentekort aangebonden stikstof. Deweerstand diesommige planten
bezitten tegen ziekteverwekkers, insekten en abiotische omstandigheden blijkt in vele
gevallengenetischcomplextezijn. Ditsoort kenmerkenwordt 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 deplantenveredelaar isvooral depolygene resistentie van groot belang, omdat 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 middelvangenetischemanipulatie zalgeeneenvoudigezaak zijn. Verwacht wordt
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dat ditwellichtvalttebewerkstelligen metsomatischecelhybridisatieofdoor opname
van losse chromosomen.
Over het algemeen wordt verondersteld dat voor het aanbrengen van zulke eigenschappen derecombinant-DNA-procedure minder kansen biedt. Dat neemt nietweg,
dat hetinbrengenvaneenaantalgoedgedefinieerde genenmetdezetechniek, éénvan
demeest effectieve manieren is.Integenstelling tot procedures, waarbij min of meer
completegenomen wordengemengd, hoeft bij het aan het genoom toevoegen vanalleengewenstegenengeeneliminatievanongewenstegenenplaatstevindendoorlangdurige terugkruisingen.
Hetonderzoek aanT-DNAheeft uitgewezen dat hetinprincipemogelijk moet zijn
omvelegenengelijktijdig inhet karyoom intebouwen enpermanent tot expressiete
krijgen,zelfsinhetnageslacht.Voorpolygeneeigenschappen,zoalsdievoorresistentie
tegenziekten,zijnechterdegenennognietbiochemischgeïdentificeerd, laat staanbeschikbaar. Genenkaarten vanbelangrijke gewassenzijn zelfsnietgedeeltelijk bekend.
Deopchromosomengelokaliseerdekenmerkenzijnmeestalvanuitwendigherkenbare
ofmorfologische aard.Debetekenisvandeerbijbetrokkengenennochdemoleculaire
processendieeraantengrondslagliggenzijnbekend.Hierdoorblijft zelfsdevraagonbeantwoord of het voor polygene eigenschappen altijd nodig ismet de recombinantDNA-techniekheleseriesvangenenvanoudertelatenverhuizen.Hetisnietgeheelonwaarschijnlijk datslechtseenpaaruniekegenen(major genes)uitzo'nserievoldoende
kunnen zijn om in een totaal andere plant met dedaarin aanwezige genen eenzelfde
eigenschap tegeven.
Regelmatig wordt gespeculeerd over de mogelijkheid planten zelf stikstof te laten
bindendoorhetinbouwenvangenenvoorstikstofbinding uitbijvoorbeeld Rhizobium.
Dezebacteriënveroorzakenwortelknolletjes opvlinderbloemigen (leguminosen)waarinzijindevormvanbacteroïden stikstof gaanbinden. Hetprocesvande stikstofbindingiszowelgenetischalsfysiologisch zeercomplexenkosthetorganismeveelenergie.
Ditlaatsteaspectzou kunnen makendat alsplanten stikstofbindend wordengemaakt
zeslechtgaangroeien,tenzijhunfotosynthetiserend vermogenookwordtvergroot.Allestezamenisdittechnisch enwetenschappelijk nogzoingewikkeld datvoorlopigop
dit terrein niet veelmagworden verwacht. Welzijn degedachten optimistischer over
hettot-stand-brengen vannieuwevormenvanassociatietussenplantenen stikstofbindende bacteriën of deverbetering van reeds bestaande symbiotische interacties.Men
denkt daarbij inhetbijzonder aanbacteriën diehunvoedselnietvandeplant moeten
krijgen — dit zou immers ook eenenergiebelasting voor deplant betekenen — maar
voedsel aanwezig in debodem gebruiken.
Het zou onjuist zijn van degenetische manipulatie wonderen teverwachten; zeker

132

niet alles kan. De nieuwe, technische verworvenheden bieden wel goede perspectieven
voor de plantenveredeling. Dit geldt echter alleen alszij op dejuiste wijze, weloverwogenworden toegepast voor specifieke doeleinden, waarmee deduur vaneen planteveredelingsprogramma 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 alsbijzonderheid dat niet alleen gebruik gemaakt kan worden van plantegenen maar ook van gewenste genen uit andere organismen. Ook in detoekomst zal deconventionele plantenveredeling, door verdere verbetering van technieken, de belangrijkste rol blijven vervullen. Slechts een goede samenwerking tussen klassiekegenetici en moleculair genetici zal maken dat de perspectieven van de genetische manipulatie ook optimaal worden ingezet en benut.
Plantenbiotechnologie

Planten van diverseoorsprong worden niet alleengebruikt voor sierof voor voeding
van mens en dier maar ook alsuitgangsmateriaal voor industriële Produkten in de farmaceutische, chemische en genots-en voedingsmiddelenindustrie (Stabo, 1980). Planten bezitten namelijk een uitzonderlijk groot synthetisch vermogen. Vaak orgaangebonden produceren ze een grote verscheidenheid aan hoogwaardige verbindingen
waarvan de meeste niet direct voor het levensbehoud noodzakelijk zijn en daarom secundaire metabolieten worden genoemd (tabellen 3en 4).De opslag van dit soort Produkten kan invacuolen plaatsvinden. Het merkwaardige isdat decommercieel interes-

Tabel 3.Diverse hoogwaardige Produkten uit planteweefselcultures.
Pyrethrinen
etherische oliën
terpenen
peptiden
proteïnen
enzymen
hormonen
allergenen
lipiden
enzyminhibitoren
kleurstoffen

Polysacchariden
suikers
alkaloïden
Steroiden
vitaminen
flavonoïden
anthrachinonen
benzoëzuurderivaten
benzoquinonen
organischezuren
aromastoffen
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Tabel 4. Enkele farmaceutisch hoogwaardige Produkten uit planten.
Produkt

Producerende plant

Farmacologische werking/
toepassing

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

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 metel

morfine
codeïne
noscapine
vincamine
pilocarpine
emetine
berberine
colchicine

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

nicotine
efedrine
strychnine

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

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

Digitalis species
Digitalis species

cardiotonisch
cardiotonisch

Dioscorea spp.

ontstekingsremmend
anticonceptiva ('de pil')

o.a. Rheum palmatum
Sennae spp.
Mucuna pruriens
diverse planten
diverse planten

laxerend

Steroiden
digoxin
digitoxin
van diosgenine afgeleide
Steroiden:
corticosteroïden
geslachtshormonen
anabole Steroiden
Diversen
anthrachinonen
L-dopa
furanocoumarinen
flavonoïden

anti-Parkinson
psoriasis
spasmolyticum, antitumor
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Genenbewogen
H.F. Linskens

Totdegroteverworvenhedenvandemenselijkebeschavingbehoortdedomesticatie
vanhuisdierenencultuurgewassen.Naastdeverrijking inmateriëlegoederenwordtbij
deontwikkelingvandecultuurgewassenookeenbelangrijkevooruitgangindecultuur
zichtbaar: met het gebruik vanbepaalde planten door nomaden, herdersenverzamelaarsiseenbegin gemaakt met het kwekenvan planten. Eendoor demens bestuurde
evolutie isbegonnen!
Genenwordennietalleeninbewegingwaargenomen,maardegenenwordenookactiefbewogen.Devormenrijkdom bijplantenisgedurende 12000jarentotstandgekomendoorgen-,chromosomen-engenoommutaties,alsmededoorkruisenvansoorten.
Door aanpassing aan bepaaldeomstandigheden ontstonden delandrassen, nogvoorzienvaneengrootsortimentvangenen,dieeendynamischeaanpassingaanwisselende
selectie-omstandigheden mogelijk maakten. In landen met hoog ontwikkelde landbouwmethoden zijn dezehelaaszogoed alsverdwenen. Veelinspanning isnodig om
de rijkdom aan genen in genenbanken in stand te houden.
Voordevormenrijkdom zijn nietalleendegrotegenencentra, maar ookdevele microcentraalscentravandiversiteitbelangrijk. Nietalleendemeestbelovendeindividuen,dezogenaamdeeliten,zijnbelangrijk omtebehouden,maarookdepopulaties.Om
erosievandegenenpoolstevoorkomenmoetendusookdeoudelandrassoortenalspopulaties verder in stand gehouden worden.
Plantenveredelingisveelalgerichtopverhogingvanopbrengst,maarmoetmeerdan
ooitookgericht zijn opverhogingvankwaliteit, adaptatieenresistentie.Omdevoedselbasis te verbreden, mogen ook de marginale landbouwgronden in de ontwikkelingslanden alsmogelijke extrememilieu'svoor cultuurgronden nietuithet oogverlorenworden,vooralalsbodemerosieinhetspelkomt.Daarspelenfactoren alsadaptatie
een overheersende rol.
Nieuweplantesoortenkunnencultuurgewassenworden,zoalscasave(Manihotesculenta),yam (Dioscorea spp.^, bataataardappel (Ipomoea batatas), duivenerwt (Cajanuscajan), johannesbroodboom (Ceratoniasiliqua),kouseband (Vigna unguiculata)
endegevleugeldeboon(Psophocarpustetragonolobus). Ditgeldtvooralvoorgebieden
waar goed aangepastexerofyten enhalofyten alsenigekans maken omin steppenen
woestijnachtige gebiedenvoedseltekunnenbieden. Zozaldan, mitsmendejuistegenenvindtenbijelkaarkanbrengen,volgenseenschattingvanEvenari,naarhetvoorbeeld 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 uitgangspuntbijhetzoekennaarwaardevollekenmerkenennieuwe combinatiemogelijkheden die hij voor het maken van nieuwe rassen nodig heeft. Voorwaarde daarvoor
ishetin-stand-houdenvandevariatieindegenenbestanden. Daaromwordterwereldwijdzoveeltijd,geldenenergiegestokeninhetverzameleneninstandhoudenvansortimenten van rassen, landrassen en verwante wilde species van een en dezelfde soort.
Overalterwereldwordengenenbankenopgericht,vooralvantropischeensubtropische
vruchten, vezel-envoedselplanten. Deproblemen van debewaring over langere tijd,
van de regeneratie van levensvatbare planten uit zaden, pollen, weefselstukjes, meristeemcultures encellen, enuit geïsoleerdegenencomplexen%worden intensief bestudeerd.Bijhetbewarenalszadengaatweliwaarhetcultivar-karakterverloren,maarhet
genenbestand blijft verregaand behouden.
Degrotemoeilijkheden bijhetoprichteneninstandhouden vangenenbankenliggen
op drie gebieden:
1. Allemonstersmoeten systematisch wordengetoetst opbelangrijke eigenschappen,
zoalsresistentie,kwaliteitenopbrengst,hetgeeneengroteinzetvangekwalificeerd personeel eist.
2. Het catalogiseren en bekendmaken van al dezeeigenschappen is kostbaar.
3. Indegenenbankenmoetbijvermeerdering'geneticdrift' (hetkwijtraken vangenen)
voorkomen worden.
Omdemogelijkheden tot veredeling te behouden ishet van belang dat degenetische
variatie inzijn vollebreedte bewaard blijft. Internationale samenwerkingsverbanden
zijn een dringende noodzaak (Dahl et al., 1981).
InderaadvanEuropaiseencommisieopgerichtdiezichmethetbehoudvanEuropeseplanten bezighoudt; dezeinventariseert welkezeldzameplanten inwelkebotanischetuinen voorkomen. Uit vorigehoofdstukken kunnen argumenten ontleend wordenvoorhetbehoudvanwildefloraenfauna. Wijwetenimmersnietwelkegenenvoor
noghedenonbekendedoeleindenindetoekomstvoorhetin-stand-houdenvanhetbiologischevenwichtnodig,enzelfsvoorhetbewarenvanresistentieenproduktiviteitvan
cultuurgewassen, wenselijk zullen worden.
Klassieke veredeling versus genenmanipulatie

Als men het werkterrein van degenen in planten op een wat afstandelijke manier
overziet, kan men niet ontkennen dat er ook in degenetica 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 iser geen voedselgewas dat uitsluitend door mutatieveredeling is verkregen.
Men moet ook van transformaties door middel van genetische manipulatie echter
geenhemelopaardeverwachten. Velevandeuitdegezichtshoek vandeplantenveredeling belangrijke eigenschappen zijn pleiotroop. Zo is ombouwen van bijvoorbeeld
C3-fotosynthese totC4-fotosynthese datOndergunstigeomstandigheden eenmaximale
fotosynthetische opbrengst (bijvoorbeeld bij suikerriet, maïsengierst)toelaat, zó complexdat ditnauwelijks mogelijk zalzijn. Interessante eigenschappen, zoalslegeringsresistentie,bloeiinductie,opbrengst enhetvroeger volgroeidzijn vangewassen, zijn naar
verwachting niet door transformatie over te brengen, omdat zij door vele genen bepaald zijn. Plantenveredeling wordt vaak geconfronteerd met eigenschappen diepolygeen 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, dietot nutoedaartoenietinstaat waren. Het isreedsmogelijk gebleken
de 'nif'-gen-cluster verantwoordelijk voorstikstof-fixatie ineeneukaryotische genoom
overteplanten.Welmoet gezegdworden, dat desondanks destikstofbinding niet werkte, 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 behouden (Reesetal., 1981).Misschienzaldoor 'genetic-engineering' hierwat aan toegevoegd worden. Maar voor zoverhet zichop ditmoment laat aanzien, iseen vervanging
niet te verwachten. De problematiek wordt duidelijk als men ook de stabiliteit van de
getransformeerde eigenschappen erbij betrekt. Men moet zichuiteindelijk afvragen of
deRhizobium-symbiose, diemisschienvandeleguminosenisovertebrengen opgraangewassen, ook onder veldcondities stabiel blijft, en of de symbionten zich ook in de
bodem kunnen handhaven (Esser, 1981).
Eenanderbelangrijk probleembijhet onder-controle-houden vandegenenishetbewarenvan genen door middel van genenbanken en ingenencentra. Grote mogelijkheden liggen hier open door het bewaren in vorm van zaden, pollen, knollen en weefselstukjes 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 inderdaad op een bibliotheek waarvan de boeken niet uitgepakt en opengesneden zijn, laat
staan gelezen!
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Ontdekkingvantransposonen
Na deontdekking van degenen alserfelijke eenheden leek het langetijd dat de erfelijkheidsleer en de plantenveredeling vaste grond onder de voeten gekregen hadden.
Het genwerd dan ook welalsidentiek beschouwd metderecombinerende opsplitsende
enmuterendeeenheden. Methetopkomen vandemoleculairegeneticaleekhetdan een
heletijd - en dit kan alsdegrootste triomf van debiologievan de20steeeuw worden
beschouwd - dat hetgen,alseenfunctionele eenheidvolgensdeopvattingen vanMendel,inderdaad alseenonderscheidbaar stuk ophetchromosoom erkend werd, overeenkomend met eenbepaaldebasenvolgorde ineendubbelspiraal van DNA. Dit bleekwederom de code voor devolgorde van aminozuren van specifieke eiwitten te zijn. Maar
algauwbleeknietalleendateengenophetchromosoomvanzijn omgeving afhankelijk
is, maar dat er andere genen zijn die zijn expressie in verregaande mate mede kunnen
bepalen.
Chromosomen worden over het algemeen beschouwd alslineairgerangschikte series
van genen. Uitzonderingen op dit beeld van stabiliteit zijn echter reeds lang bekend.
Barbara McClintocks kruisingen met maïs leverden het eerste goed onderzochte voorbeeld van 'movable genetic elements' op. In de tweede helft van de zestiger jaren hebben Shapiro en Starlinger ook bij bacteriën (Escherichia coli)elementen gevonden die
pleiotropische mutatiesopwekten wanneer dezeineengenwerdenovergebracht (Klingmuller, 1982).
In de afgelopen 10jaar heeft de ontwikkeling van nieuwe technologieën van genenmanipulatie tot de ontdekking van beweeglijke elementen, zowel in prokaryoten als
ook in eukaryoten en hun virussen, geleid (Robertson, 1982). De snelle ontwikkeling
op ditgebied wordt duidelijk gedemonstreerd inhet verslagvan het Cold Spring Harbor
Symposium met 115voordrachten, dat aan 'jumping genes' gewijd was.Deze ook wel
'transposonen' genoemde, beweeglijke genetischeelementen zijn niet aaneen bepaalde
plaats op het chromosoom gebonden, zij zijn verschuifbaar. Met behulp van de transposonen worden nieuwe mogelijkheden geboden voor een beter begrip van de evolutie
enregulatievan degenexpressie gedurende deontwikkeling van het organisme. Ditgebeurt op verschillende manieren. Door zichnaast specifieke genen teleggen zijn transposonen instaat antibiotische resistentieinbacterieën, gastheerspecificiteit en fasenvariatietebepalen. Anderevoorbeelden zijn deassociatie van deImmunoglobulinen, het
optredenvanhomeotischemutanten bijDrosophila enontwikkelingsveranderingen die
in verband staan met reorganisatie van DNA in het chromosoom.
Ook isgeblekendat deuiteinden vandetransposonen gedurendehet transpositieprocesbij prokaryotische eneukaryotische organismen sterk op elkaar lijken, hetgeen een
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algemeenmechanismevan detranspositie suggereert. In sommigegevallen bestaat de
bewegingbinnenhetchromosoomalleenuiteeninversievandebeweeglijkedelen.Een
dergelijk element, ook wel 'inverton' genoemd, controleert bijvoorbeeld de antigenverandering van de flagellen van Salmonella endegastheer-range van bacteriofagen.
Dezespecifieke recombinatiesystemen zijn onderling uitwisselbaar. Alhoewel veelinformatie overhetvoorkomen vantransposonen verzameld is,ishet complexebiochemischemechanisme dat aan dezemobielegenetische eenheden ten grondslag ligt nog
niet duidelijk.
Er moet zeker ook in de toekomst op nieuwe, verrassende gegevens worden gerekend.Zoishetnietmeeruittesluitendatgenenook soortsgrenzen kunnenoverspringen,eenverschijnsel datvoorprokaryontenalstransductie,transformatie ensexductie
bekendis.Erzijn eersteaanwijzingen (bijzeeëgels)dat eenhorizontale sprongvangenentussensoortenvaneukaryoten mogelijk is.Alsdezeaanwijzing bijanderesoorten
wordtbevestigd, zou ditverstrekkende gevolgenvoor onsbegripvanevolutie kunnen
hebben (Lewin, 1982).
Het erfelijk materiaal blijkt dusverrassend flexibel tezijn. Vagabonderende genen
kunnen deevolutie versnellen. Komt degenetica op losse schroeven te staan?
Buurpraatjes van chromosomen

Erzijnsteedsmeeraanwijzingen datdeverdelingvandechromosomenindecelkern
nietwillekeurigis.Hetblijktveeleerdatdechromosomenopeenvoorspelbare,ordelijkewijze in bepaalde delen van decelcyclus ten opzichte van elkaar gelegen zijn. Dit
zoukunnenbetekenendatgedurendedeontwikkelingderuimtelijke oriëntatievoorde
expressievandegenenverantwoordelijk zou kunnen zijn. Dedriedimensionalestructuurvaneengenzoudanbelangrijkerzijndandemoleculaireopbouw,evenalsdedriedimensionalestructuur vaneenproteïnevoorzijn werkingbelangrijker isdan deaminozurensequentie. Groepengenenwisselenelkaaruit, inhetbijzonder alszij dicht bij
elkaarliggen.Menkanverwachten, datgenendienaast elkaarliggenopbuurchromosomenveelmeerensnellerinstaatzijn aanhomogenisatieprocessen deeltenemendan
genen die op grotere afstand van elkaar liggen (Lewin, 1981).
En dan de 'jumping genes'. Het wordt steeds meer duidelijk, dat genen en andere
genetischeelementenbinneneengenoombewegen.Wanneerdekopievaneengenzich
ontworstelt aandegroepwaarinheteigenlijk 'thuishoort', danisdekansdat hetzich
voegtineendeelvanhetgenoom dat dichtbij ligtgroter dan dat het zichvoegtineen
deelopgrotereafstand. Ditzou tot gevolg kunnen hebben, dat naast elkaar liggende
chromosomenarmen tengevolgevaneenindeevolutielangerebuurschapmeergenen
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gemeenschappelijk hebben dan chromosomen die verder van elkaar liggen.
Verder bleekalgauw,datdegenennietallééninbeweging komen. Zijdoendit samen
metgenen dieverschillendegrootte eneigenschappen hebben, endieplasmiden, episomen, insertie-sequenties, plastidomen, replicon, virus worden genoemd. Het genoom
bestaat dus niet uit eenvaste groep genen. Het genoom isniet statisch, het is wisselend
van samenstelling, waarin genen immigreren, emigreren of zichals 'jumping genes'gedragen. 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 plantenveredelaars 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 moleculair-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
degenenmanipulatie. Bij allebetovering enpubliciteit dievan de 'plantenveredeling op
moleculair niveau' uitgaat, zalhet voor dezenieuwedisciplinemoeilijk worden om aan
alleverwachtingen tevoldoen. Een houding van rationeel afwachten ishier veel meer
op zijn plaats dan ongefundeerd enthousiasme. Degrenzen liggenminder inde methodieken dieaan verbeteringen enverfijningen onderworpen kunnen worden, maar meer
in het systeem van de cel zelf.
Gedurende de laatste decennia is herhaaldelijk aangetoond, dat ook de erfelijke informatie van nauwverwanteorganismen zodra dezesamenineencelgebracht worden,
onverdraaglijk zijn. Dit fenomeen, de zogenaamde incompatibiliteit, is in vele organismen 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 terechtkomen, te snijden. Andere voorbeelden zijn onverdraaglijkheid voor vreemd
DNAbij schimmels,hogereplantenenlageredieren, endeafstotingsproblemen tijdens
weefsel- en orgaantransplantatie bij zoogdieren.
De mechanismen voor het eenzijdig en wederzijds afstoten van 'onverdraagzaam'
DNA zijn zeker uiteenlopend, maar voor depraktijk isdit van ondergeschikte betekenis. Het effect isin allegevallen hetzelfde, of het nu om eliminatie van hele chromosomen gaat of erfelijke informatie dieniet in eenchromosoom isinte passen. Beslissend
isalleen het eindeffect, en devraag of hybridisatie enzodoende recombinatie mogelijk
is of niet.

143

RecombinatiekanonmogelijkwordenalsdeverschillendeDNA-stukjes ineenendezelfdefysiologische machine - alszodanigkandecelbeschouwdworden - nietcompatibel,ofmetanderewoorden,niettotcoëxistentieinstaatzijn.Ofhetgeïmporteerde
DNAviaeensexuelecyclusofviaparasexueleprocessen,ofzelfsdoorgenetischemanipulatie, in dezecel terecht isgekomen, speelt daarbij geen rol.
Een ander probleem treedt op als het vreemde DNA welingebouwd isenin decel
degenetische informatie in devorm van een genprodukt uitdrukt, maar dit produkt
doordecelgedeeltelijk weerafgebroken wordt.Danismen,watbetreft deuitwerking
van het getransformeerde DNA, even ver van huis.
Entenslottestaatnogdestabiliteitvanhetrecombinant-DNAterdiscussie.Zelfsals
noch restricties ten gevolgevan heterogenen incompatibiliteit optreden, noch problemenronddeexpressievandeingebouwdegenenontstaan,danbestaattochnogdemogelijkheiddatdoorrecombinatiehetgehybridiseerdeDNA,ófopeenchromosoomgelokaliseerdófinvrijevorm,instabielis.Dergelijke fenomenen zijnbijbacteriënenvan
schimmels bekend.
Perspectieven

Desalniettemin bieden derecenteontwikkelingen op het gebied van de moleculaire
ensomatischegeneticainteressanteperspectievenvoordeplantenveredeling.Belangrijkevoorwaardenvoorhetsuccesvandeprocessenzijnechter,datheleplantenuitprotoplastengeregenereerdkunnenworden.Datwilzeggen,herstellentothelenormaleplantenmetbladeren, stengelenwortel,zodat dezeinhetvelduitgeplant kunnen worden.
Verder moeten selectiemethoden worden uitgewerkt voor stabiele integratie of tenminste deelname van degewenste genen in het ontvangende genoom.
Naast degenetischetransformatie door inbouwvan DNA-fragmenten kunnen ook
helecelkernen overgeplant worden, waarbij daneennieuweweggeopend wordt voor
destudievandewisselwerkingtussennucleaireenplasmatischefactoren, zoalsdezeeen
rol spelen bij demannelijke steriliteit.
Maarookindividuelechromosomen kunnenmetvernuftige methodengeïsoleerden
geselecteerd worden, enwordendangetransplanteerd. Dezevormvanselectievechromosomentransplantatie biedt interessante perspectieven. Omdat men ook chromosoomfragmenten metbehulpvanenzymendiedechromosomen opbepaaldeplaatsen
doosnijden (restrictie-enzymen)kanverkrijgen, hoeft dusgenenmanipulatienietblind
tegeschieden;mitsmendejuisteplaatsvandegewenstegenengoedkent.Endatisnog
maar in betrekkelijk weinig gewassen het geval (Bootsma, 1979).
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In steeds sterker mate zaldemensdeplant 'op maat kweken'. Manipulatie op moleculair niveau lukt reeds. Deplantenveredeling gaat eennieuwetoekomst met ongekende perspectieven tegemoet.
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