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KOU DWATE RVREES B IJ I I{TRO DUCTI E TRANSGE N E SJALOT
0oor Annemieke VAN R0EKEL

Plant Res€aÍch IntêÍnational (PRl) h6êft
een ggnotisch gsmodific€erde sialot orÍ-
wikkeld voor tropische gebiêden, maaÍ
vooÍlopig bllrft het mateÍiaal nog op de
plank liggsn. Zaadbedriiven ziin huive-
rig om dê sialot op de maÍkt te bÍengên
wegens het slechte imago van g6ÍÍech-
gewasssn €n d€ w€inig lucratieve tropi-
schs markt,
DankzÍ de genetische ingreep maakt de
nieuwe Bl-sjalot aÍwoerstoÍfen tegen de
rups van de floridamot(Spodopten exiguar-
Het genetische materiaal van de Bt-sjalot
bevat een stukje DNA van de bacterie BacÉ
lus thuingiensis. Bt-maiis, -soja en -katoen

bevatten dezelfde DNA-sequentie uit de
bacteÍie. Al sinds de jaren vijftig is bêkend
dat die Bacillus kristallen vormt die het
maagdarmkanaal van insecten aantasten.
'Voor de boeren in tropische gebiêden zou
de transgene sjalot een enorme vooruit-
gang betekenen', zegt ChÍis Kik, voormalig
coàdinator Allium-veredelingsondezo€k
bij PRl, dat onderdeel is van Wageningen
UR. 'Hun werkomstandigheden zijn heeleÍg
slecht: ze staan nu nog dagelijks tot aan de
knieèn in vervuild water om de sjalotten met
insecticiden te besproeien. Ook het milieu
zou gebaat zijn met een sjalottenras dat
chemische middelen overbodig maakt '

Ondanks de vooÍdelen staan zaad- en ver-
€dêlingsbedrijven niet in de rij om het ge-
netisch gemodiÍiceerde sjalottenras verder
te ontwikkelen en in productiê te nemen.
VooralÍinanciële motieven spelen hierbij een
rol. denK Kik. die het teleurstellend vindt
dat de mogelijkhêden om een transgeen
ras op de marK te brengen, zo bepeÍkt zijn.
'ln tropische landen kunnen zaadbedrijv€n
niet zoveel geld verdienen. De meeste winst
genereren ze in landbouwgebieden van ge.
matigde streken. Een transgeen gewas op
de maÍkt brengen kost al gauw tien miljoen
euro D€r ras. Daar komen de extra kosten
om tínnsgene en niet-transgene zaadstro-
men gescheiden t€ houden, nog bovenop.'

BEDRIJFSRISICO
Ook de gevoeligheid van de Europese
markÍ voor gentechgewassen vergroot het
bedrijÍsrisico. BedrÍven aazelen om hun

Do niêuwe Bt-Bialot maakt atwgeratoÍt€n tgg6n d6 rups van dê Floridamot,

om de nieuwe sjalot onder de aandacht te
brengen van een veredelnÍrr van groente-

zaden niks op. 'Andere Aziatische landen
hebben geen problemen met transgene ge-
wassen', aldus Kik, die verwacht dat China,
op dit moment al een belangrijke expoÍteur
van knoÍlook, de Bt-sjalot op de marK zal
brengen als Nederland die kans laat liggen.
Voor de ondetzoekers van PRI was het in
eerste instantie een wetenschappelijke uit-
daging om de Bt-sjalot te ontwikkelen. Kik:
'Het was êen lange w€g omdat Allium - de

goede naam te veóinden aan gentechno-
logie, want de consument heeft er zijn be-
denkingen bij, zeker in Europa. Kik: 'Zaad-

bedrijven kunnen last krijgen met organisa-
ties als Greenpeace en dat kan hun imago
schaden,'Het gaat daarbij volgens hem
vaak niet om een rationele discussiê, maar
vooÍal om emotionele argumênten waar-
mee gentechgewassen worden geweeíd.
Kik 'Ook Japanners moeten niks van trans-
gene gewassen hebben.'Tijdens een recent
werkbezoek aan Japan leverde zijn poging
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Boêren staan nu nog dageli jks tot aan de
kni€ën in veÍuild watêr om hun sjalotten
mêt insecticiden t6 besDroeien.

familie waartoe ui, sjalot en knoÍlook beho-
ren - niet zo goed gedijt in weeÍselkweek,
het milieu waarin gentechrassen moeten
groeien. Het heeÍt ons vier jaar gekost om
dit probleem te overwinnen en daarna nog
eens vier jaaÍ om de Bt-sjalot te maken. Nu
willen we hem toepassen in de praktijk. We
hebben voor het sjalottenproject intensief
samengewerkt met Indonesië. De Bt-sjalot
zou in dat land heel welkom zijn. In Java
alleen al worden in het droge seizoen op

Een sjatottenras dat
insect ic iden overbod ig
maakt,  is zowel goed
voor boeren in de tropen
ats voor het mit ieu

een goeie 80.000 hectare sjalotjes geteeld,
aÍgewisseld met rijst in het natte seizoen.
Zodra de sjalot boven de grond koml, slaat
de rups zijn slag. Boeren lopen er met een
handspuit en tanks gevuld met pesticiden
op hun rug.
Een voorwaarde voor de teelt van de Bt-
sjalot is wel dat gemodificeerde rassen in
combinatie met de'gewone' rassen geteeld
worden, zodat zogenoemde mozat'ekmi-
lieus ontstaan. Die verkleinen de kans dat
de rupsen resistent worden.'


