DNA. Sector reageert blij, maar niet euforisch op kraken code

"De superappel
bestaat niet"
~

De Antwerpse onderzoeker
Yves Van de Peer heeft
samen met een team van

wetenschappers
de DNA-code
van de appel gekraakt.
De fruitveredelaars
reageren
gematigd positief .

• YvesVandePeer(letopdienaam!)
werkt bij het Vlaams Instituut voor
Biotechnologje in Zwijnaarde. Het
duurde bijna twee jaarom te ontcijferen op welk stuk DNAvan de appelde smaak, geur, ziekteweerstand
envonnzitten. Totnukruistenkwe~

kers soorten op goed geluk.
Met gemiddeld 18,8 kilo per jaar
per Belgis de appel bijonshetmeest
gegeten fruit. Hetktaken van de 'appelcode' kostte 10 miljoeneuro. "De
domesticatie van de appel is zo'n
4.000 jaar geleden in China begonnen. Exacte cijfers zijn erniet, maar
vermoedelijk werden de eerste appelbomen zo'n 2.000 a 3.000 jaar
geledeninEuropaaangeplant", verteft Van de Peer.
De nieuwe gegevens werdenge~
publiceerd in het gerenommeerde
tijdschriftNature Genetics en zijngedeponeerdineendatabank. "Letop:
ditheeftniksmetgenetischemanipulatie te maken. Ditis gewoon een
zoveelste etappe in het kraken van
DNA-codes van interessante organismen, veelal met economische

redenen. De DNA-code van de populierwerdookalgekraakrten
be- .
hoeve van de papierindustrie."

Yves Van de Peerontrafelde

Encydopedie

is het genoom nu volledig beschreven, Laat het mij zo stellen: we hebbennu de encyclopedievan de appel
in handen en kunnen naar hartenlust snuisteren in de hoofdstukken
die ons interesseren. Maar hetis niet
zo dat dit nu de hele sectorverandert
of op zijn kop zet."
Luc Vanoirbeek van Boerenbond
reageert gelijkaardig. Willy Dillen

van de appel

Willy Dillen van het Leuvens
fruitveredelingsbedrijf
Better3Fruit spreekt van een interes-

sante doorbraak. "Geen revolutie,
maar het zijn weI gegevens die binnen vijf a tienjaar resultaten kunnen opleveren. Wij beschikten al
over veel genetische informatie
van de appel, voar de eerste keer

tops van populairste
1t<R'iiik 1j_~

Herkomst: Bergie

het DNA van de appel.
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gelooft trouwens niet dat je vanaf!n.,
desuperappelkuntkweken. "Sma
is subjectief. De ene houdt van e .
zure appel; de andere van een zoet "
De appel van de toekomst is viJlgen
mij hetfruit datvia een goed georganiseerd concept van producent naar
consumentwordt gebracht, met eOfreete promotie en eenaanbod datondef eontrole wordt gehouden." KMA

appels yoor thuisverbruik in Vlaanderen

Granny Stnfth
Frankrijk of
Zuid'Afrika
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