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Niet als speer, maar als fijnzinnig pincet. 
Zo gebruikt de Atlantische zeilvis zijn 
scherpe bek in de jacht op sardientjes. Dit 
blijkt uit beeldanalyses die een interna-
tionale onderzoeksgroep maakte van het 
foerageergedrag van zeilvissen voor de 
Mexicaanse kust (Proceedings of the Royal 
Society B, 23 april online). De zeilvissen 
jagen in groepen, maar benaderen een 
school vissen  altijd een voor een. Met 
hun scherpe bek wippen ze heel  rustig 
een sardien uit de school of breken die 
open met een krachtige slag. De zeilvor-
mige rugvin helpt hierbij waarschijnlijk om 
het lichaam te stabiliseren.

Natuurlijke kindermoord

Drie dagen oud werden ze, of misschien zelfs maar twee. Op 
woensdag 23 april kwamen in de GaiaZOO drie leeuwenwelpjes 
ter wereld, en volgens de Limburgse dierentuin toonden zowel 
de vader- en moederleeuw als de oudere leeuwenzus van de drie 
‘veel respect en genegenheid’. De dierentuin besloot daarop de 
groep rust te gunnen en zette de ramen van het leeuwenverblijf 
af. De dag erop zagen ze de welpjes nog olijk buiten ronddarte-
len, maar op vrijdag was het hommeles. ‘De leeuwenverzorgers 
troffen drie ontspannen volwassen leeuwen aan, maar ondanks 
zoekpogingen met verrekijker kon geen teken van leven van de 
welpen worden gevonden’, staat op de website van GaiaZOO.
De welpjes bleken definitief verdwenen: waarschijnlijk opgege-
ten door een van hun familieleden. GaiaZOO laat de natuur 
graag haar gang gaan, maar betreurt desondanks de korte leven-
tjes van de drie. Wel vertrouwt de dierentuin erop dat leeuwin 
Raya een goede les heeft geleerd, ‘en dat het een volgende keer 
wel goed kan gaan’.

Jeroen Scharroo
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‘De “supergewassen” die De Telegraaf 
aan ons toeschrijft zijn zwaar over the 
top. Maar we hebben wel ontdekt hoe 
we het natuurlijke afweersysteem 
van planten kunnen versterken zon-
der dat dit leidt tot groeiverstoring 
en productieverliezen.’ Dat zegt plan-
tenbioloog Corné Pieterse, hoogle-
raar plant-microbe-interacties aan de 
Universiteit Utrecht. Het systeem is 
in principe toepasbaar om alle ge-
wassen beter te beschermen tegen 
een reeks plantenziekten, aldus Pie-
terse. 
Hij is een van de auteurs van een pu-
blicatie in Nature Chemical Biology, die 
het werkingsmechanisme van de stof 
bèta-aminoboterzuur (BABA) in mo-
delplant Arabidopsis beschrijft (28 
april online). Laatste auteur van het 
artikel is de in Utrecht gepromo-
veerde Jurriaan Ton, nu als ERC-fel-
low en onderzoeksleider verbonden 
aan de University of Sheffield in  
Engeland.

Pieterse: ‘Dat BABA in lage doserin-
gen de afweer van planten kan sti-
muleren is al meer dan tien jaar be-
kend. Het is tot nu toe niet tot toepas-
singen gekomen, omdat het bij hoge 
dosering altijd leidt tot groeirem-
ming en dus verlies aan productie. 
Dat maakt het lastig in de praktijk 
toe te passen.’ De stof is qua struc-
tuur sterk verwant aan gamma-ami-
noboterzuur, meestal afgekort tot 
GABA, dat bij dieren een sleutelrol 
speelt als neurotransmitter in de her-
senen. Bodembacteriën kunnen 
BABA produceren, planten zover be-
kend niet.

‘Hoewel ze het niet zelf kunnen ma-
ken, heeft het aminozuur wel een 
groot effect in planten’, weet Pie-
terse. ‘Het beschermt ze tegen een 
opmerkelijk breed spectrum stress-
factoren, waaronder een hele reeks 
ziekteverwekkers als de aardappel-
ziekte, valse meeldauw en natrot. Het 
werkt als een primer: het zet het af-
weersysteem van planten als het 
ware op scherp en indien nodig in 
een hogere versnelling. Wij doen al 
een tijd onderzoek aan deze stof in de 
zoektocht naar duurzame alternatie-
ven voor bestrijdingsmiddelen, waar-
van de Europese Unie het gebruik 

steeds meer aan banden legt’, aldus 
Pieterse.
Uit het nu gepubliceerde onderzoek 
blijkt dat BABA bindt aan het enzym 
aspartyl-t-rna-synthetase en zo de 
afweer induceert. Tegelijk ontstaat 
ophoping van ongeladen t-rna en 
wordt de elongatiefactor elF2a gefos-
foryleerd, met negatieve effecten op 
groei en ontwikkeling van de plant. 
‘Wij hebben door gebruik van Arabi-
dopsis-mutanten de receptor van 
BABA moleculair gekarakteriseerd 
en daaruit blijkt dat afweerproces-
sen te scheiden zijn van stresseffec-
ten op de groei. Dit biedt mogelijkhe-
den om BABA chemisch zodanig te 
wijzigen dat het nog wel effect heeft 
op de afweer, maar is losgekoppeld 
van negatieve effecten’, aldus Pie-
terse. Dat levert in principe een alge-
meen toepasbaar gewasbescher-
mingsmiddel op. ‘Je kunt hetzelfde 
effect ook bereiken door planten ge-
netisch te modificeren, waardoor ze 
over zo’n losgekoppelde receptor be-
schikken. Dat trucje moet je dan wel 
voor ieder gewas weer opnieuw 
doen.’ Binnen het nieuwe focusge-
bied Future Food gaat de Utrechtse 
bètafaculteit  dit soort nieuwe me-
thoden van priming voor gewasbe-
scherming verder ontwikkelen.
De Wageningse plantenziektekun-
dige Pierre de Wit, niet betrokken bij 
deze studie, is onder de indruk van 
het artikel. ‘Het bevat vier nieuwe 
ontdekkingen en zit mooi in elkaar. 
Het is nog wel te vroeg om te zeggen 
of dit zal leiden tot een universeel 

toepasbaar middel in de gewasbe-
scherming. Het lijkt mij onwaar-
schijnlijk dat verhoogde afweer hele-
maal geen kosten met zich mee-
brengt. Dat iets twee weken onder 
gecontroleerde omstandigheden in 
het lab werkt,  betekent helaas niet 
dat het ook meteen bij een gewas 
werkt dat drie maanden onder sterk 
wisselende omstandigheden in het 
veld staat.’

Kosteloos afweer van planten oppeppen
broertje van neurotransmit ter versterkt afweersysteem zonder negatief bijeffect 

Door Gert van Maanen

Bèta-aminoboterzuur 
versterkt de afweer van 
planten en is vanaf nu los 
te koppelen van groeire-
ductie. Dit biedt kansen 
op universele gewas-
bescherming. 

’Het zet het afweersysteem 
van planten als het ware op 
scherp en indien nodig in een 
hogere versnelling’
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