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Samenvatting

Leven in een broccoli wereld: Ontwerp van een beslis matrix ter beoordeling van de
impact van nieuwe (GM) gewassen op het bodemecosysteem

Landbouw is essentieel voor de voedselvoorziening van mensen en sterk afhanke-
lijk van een gezonde vruchtbare bodem. Bovengrondse productie van gewassen, of
planten in het algemeen, is onlosmakelijk verbonden met een complex web van een
verbazingwekkend aantal organismen, chemische reacties, processen en interacties,
kortom het bodemecosysteem. Vooral de afbraak van dood organisch materiaal (de-
compositie) is een van de meest belangrijke bodemprocessen dat zorgt voor de terug-
keer van essentiële nutriënten aan het bodemecosysteem. Deze nutriënten worden
vervolgens weer door planten opgenomen. Decompositie is onder andere afhankelijk
van microben en bodem invertebraten, zoals wormen, pissebedden en vele andere or-
ganismen, elk met een eigen functie. Vooral de identiteit van soorten en functionele
diversiteit van een bodemgemeenschap, in plaats van totaal aantal en biodiversiteit
van een soort, sturen bodem ecosysteem processen. Verlies van een enkele soort die
een bepaalde functie vertegenwoordigd kan daardoor serieuze consequenties hebben
voor bodemecosysteem–functionaliteit, kwaliteit en plant productie.

Bodemecosystemen kunnen onder druk komen te staan door vele factoren waaron-
der de implementatie van nieuwe gewassen op landbouwgrond. Nieuwe gewassen kun-
nen onder andere gecreëerd worden via genetische modificatie (GM). Zoals met elke
nieuwe technologie, heeft GM ook de nodig bezorgdheid opgeroepen over potentiële
ongewenste ecologische impact, zoals effecten op essentiële bodem invertebraten. Dit
proefschrift richt zich vanuit die context op hoe nieuwe (GM) gewassen het bodeme-
cosysteem kunnen beïnvloeden en hoe potentiële risico’s beoordeeld kunnen worden.

Als model voor een nieuw gewas is gekozen voor Brassica oleracea. Veel van
onze dagelijkse groenten behoren tot deze plantensoort zoals broccoli, kool en spruit-
jes. Brassica soorten staan bekend om hun anti–herbivoor verdedigingsstrategie die
te maken heeft met de productie van glucosinolaten (GSL). Weefsel beschadiging,
bijvoorbeeld veroorzaakt door grazende herbivoren, converteert (hydrolyse) in deze
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gewassen de GSL in verschillen toxische stoffen, waarvan isothiocyanaten (ITC) het
meest bekend zijn. ITCs staan bekend om een niet onderscheidend toxisch vermo-
gen richting herbivore insecten en kunnen daardoor potentieel ook schadelijke effecten
hebben op waardetoevoegende bodem invertebraten. Recente studies hebben ontdekt
dat ITCs anti–oxidanten zijn en, onder andere, een anti–kankerverwekkende werking
hebben in mensen. Daarnaast worden planten met GSL gebruikt als een alternatief
voor synthetische pesticides bij gewassenbescherming in de landbouw, gebruikmak-
end van de natuurlijke toxische eigenschappen van deze planten. Een methode die
bekend staat als biofumigatie. Deze sociaal–economische voordelen hebben de vraag
naar gewassen met verhoogde GSL gehaltes aangewakkerd, die verkregen kunnen wor-
den via GM. Voordat zulke nieuwe gewassen echter toegestaan worden op het veld,
moeten potentiële risico’s op het milieu daarvan worden onderzocht.

Het doel van mijn PhD was, vanuit bovenstaande, om een praktische instrument,
gebaseerd op wetenschappelijke studies, te ontwikkelen. Deze tool dient beleids-
bepalers binnen de overheid bij te staan in de beoordeling van potentiële risico’s van
nieuwe gewassen op het bodemecosysteem. Daartoe is een beslis matrix ontwikkeld
met een gelaagde aanpak, om zo potentieel negatieve effecten van GSL en de daar-
bij behorende hydrolyse producten te onderzoeken op verschillende organisatorische
niveaus (van moleculair tot gemeenschap). Met deze aanpak zijn de verschillende on-
derzoeksgebieden van toxicologie, genomics en gemeenschapsecologie gecombineerd.
Vijf kernvragen vormden de ruggengraat van dit proefschrift: i) Wat is het effect
van ITC en GSL bevattend plantmateriaal op de overleving en voortplanting van
bodem invertebraten? ii) Wat zijn de onderliggende mechanismen van de toxische
effecten op het niveau van gen expressie? iii) Wat is het effect van GM versus niet–
GM plantenmateriaal op bodem invertebraten? iv) Wat zijn de effecten van GSL
bevattend plantenmateriaal op gemeenschappen van bodem invertebraten? v) Hoe
verhouden resultaten van studies uitgevoerd in het laboratorium zich met waarden
gevonden in het veld inclusief de natuurlijke variatie daarbinnen.

Om de eerste vraag te beantwoorden zijn de effecten van 2–phenylethyl GSL hy-
drolyse producten onderzocht voor vier bodem invertebraten; de springstaarten Folso-
mia candida (schimmel eter), Protaphorura fimata (facultatieve herbivoor), de worm
Eisenia andrei en de pissebed Porcellio scaber. Gebruikmakend van internationale
gestandaardiseerde testrichtlijnen, toonden experimenten met 2–phenylethyl ITC aan
dat deze natuurlijke toxische stoffen zeer schadelijke gevolgen kunnen hebben op de
overleving en voortplanting van bodem invertebraten. Deze effecten zijn gevonden
binnen milieurelevante concentraties, gevonden in landbouwgronden. Concentraties
die veel lager dan zijn gevonden in bodems na biofumigatie konden bijvoorbeeld
gemakkelijk overleving en voortplanting van de onderzochte invertebrate soorten halv-
eren. Dit illustreert het toxisch karakter van deze stoffen. Resultaten lieten verder
zien dat springstaart soorten het meest gevoelig waren voor ITC in verhouding tot
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wormen en pissebedden. Bovendien bleken deze stoffen niet doel–specifiek maar had-
den hetzelfde effect op herbivoren (pest soorten) als op niet–herbivore (niet–doel)
soorten.

Naast de testen met specifieke ITC, werden er experimenten uitgevoerd met mate-
riaal van planten die van nature variëren in GSL concentratie en compositie. In deze
samenhang werden bodem invertebraten, via het mixen van gefragmenteerd planten-
materiaal door de bodem (biofumigatie), tegelijkertijd blootgesteld aan meerdere
ITCs. Deze experimenten bevestigden dat een toename in GSL concentratie (en dus
ITC), de overleving en voortplanting van bodem invertebraten reduceert. Uitzon-
dering hierop waren wormen, die niet geaffecteerd werden in overleving. Daarnaast
werd ook de bodem microbiële gemeenschap na blootstelling door de tijd bestudeerd.
Hieruit bleek dat alleen een week na blootstelling een piek effect te meten was, waarna
de gemeenschap zich herstelde naar oorspronkelijke waarden. Microbiële gemeen-
schappen zijn daarmee veerkrachtig onder GSL stres condities.

Om de onderliggende werkingsmechanisme van 2–phenylethyl ITC te onderzoeken
werden genexpressie profielen van de springstaart F. candida en worm E. andrei
bestudeerd. Vergelijking van dergelijke profielen verkregen onder controle en gestreste
omstandigheden, illustreren veranderingen in de fysiologische toestand van een organ-
isme op een bepaald tijdstip. Voor springstaarten werd het belang van veranderingen
in de vetzuurmetabolisme geopenbaard, waarin de vet minnende aard van ITC gere-
flecteerd wordt. Verder werd een directe link naar voortplantingsschade gevonden
onder de geaffecteerde genen van springstaarten, terwijl dit niet zichtbaar was in
wormen. ITC beïnvloedde in wormen vooral chitine productie en veroorzaakte een
aantal algemene en specifieke oxidatieve stress gerelateerde reacties. Genexpressie
profielen die in deze studies gevonden zijn leveren waardevolle aanwijzingen voor
vroegtijdige signalen van ITC gerelateerd toxische stress in bodem invertebraten.

Hoge niveaus van GSL in B. oleracea komen van nature voor, maar kunnen
verder verhoogd worden via genetische modificatie (GM). Om te begrijpen of GM
van zichzelf bodem invertebraten beïnvloed, zijn soorten blootgesteld aan GM B. ol-
eracea plantenmateriaal van verschillende GM planten die zijn ontwikkeld tijdens dit
project. Effecten van GM plantenmateriaal werden getest via biofumigatie (mixen
door bodem) en direct vergeleken met niet–GM plantenmateriaal. De meesten van
deze GM planten hadden geen additionele negatieve effecten op bodem invertebraten
anders dan in het wild groeiende B. oleracea planten. Slechts een GM plant was
meer toxisch door een verhoogde concentratie van een specifieke GSL, terwijl de total
concentratie GSL hetzelfde was als niet–GM natuurlijke variaties. Deze resultaten
laten zien dat GM niet per se een potentieel risico vormt voor het milieu, maar GSL
specifieke concentraties wel.

Om de complexiteit van het bodemecosysteem beter weer te geven, werden experi-
menten uitgevoerd met B. oleracea plantenmateriaal en verschillende samenstellingen
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van bodem invertebraten in microkosmossen. Gebruikmakend van plantenmateri-
aal met hoge of lage GSL, werden effecten op overleving van bodem invertebraten
en bodemprocessen (CO2 productie) gemeten. Deze setup diende aan te tonen of
bepaalde soorten het beter of minder goed doen in de aanwezigheid van andere soorten
en onder GSL stres. Blootstelling aan plantmateriaal met hoge GSL reduceerde over-
leving van springstaarten, maar tegelijkertijd werd de overleving van springstaarten
positief beïnvloed door de aanwezigheid van wormen. Bodemprocessen werden voor
het merendeel niet beïnvloed vooral omdat wormen het goed deden onder condities
met hoge GSL. Deze resultaten bevestigen de belangrijke rol die wormen hebben
binnen het bodemecosysteem. Hun welzijn is daarom zeer belangrijk wanneer de
introductie van nieuwe gewassen overwogen wordt.

Dit proefschrift eindigt met een algemene discussie om gevonden resultaten in
het perspectief te zetten van wat mogelijk gevonden kan worden in het veld. Dit
is nodig omdat ecologische risicobeoordeling (ERA) de combinatie is van gevaar in-
vloed (toxisch potentieel) en de kans op blootstelling aan het gevaar. Daarom werden
in het laboratorium verkregen resultaten vergelijken met veldomstandigheden, in-
clusief natuurlijke variatie daarbinnen. In het geval van GSL (in het algemeen), kan
blootstelling optreden via het wortelstelsel van groeiende planten, afbraak van dood
plantenmateriaal, maar ook via opzettelijke vermenging van materiaal in de bodem
(biofumigatie). Veldgegevens over GSL zijn op dit moment zeer beperkt, vandaar
dat de beoordeling van mogelijke risico’s moeilijk te voorspellen is en meer aandacht
verdient. Toch lijkt blootstelling via wortels en afbraak van dood plantenmateriaal
onschuldig. Biofumigatie technieken kunnen echter concentraties bereiken die tox-
isch zijn voor de bodem invertebraten die in dit proefschrift onderzocht zijn. Vooral
nu technieken om de efficiëntie van GSL hydrolyse in grond, en dus toxiciteit, snel
verbeteren, moet gelet worden op handhaving van een gezond bodemecosysteem.

Een belangrijk punt dat meespeelt in overweging is de stabiliteit van GSL en ITC
in de bodem. Het is algemeen bekend dat beide stoffen snel uit de bodem verdwijnen
via verdamping of degradatie in onschadelijke verbindingen. Dit werd ook bestudeerd
in dit proefschrift, waaruit bleek dat de concentraties van 2–phenylethyl ITC binnen
gemiddeld 18 uur werden gehalveerd. Dit suggereert dat bodemecosysteem gemeen-
schappen alleen gedurende een zeer korte tijd aan toxische omstandigheden, gecreëerd
door GSL bevattend plantmateriaal, blootgesteld worden en in staat zijn om snel te
herstellen na GSL vrijlating.

Experimentele data over GM B. oleracea planten uit het veld bestaat tot op het
moment van dit schrijven nog niet, wat onder andere te wijten is aan de zeer strenge
wetgeving rond GM gewassen. Dergelijke data is essentieel om, bijvoorbeeld, lange
termijn effecten en indirecte effecten van GM gewassen te bestuderen die kunnen
ontstaan door veranderingen in de landbouw managementmethoden in vergelijking
met conventionele gewassen. Opgemerkt dient te worden dat de bodemecosystemen
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ook daadwerkelijk kunnen profiteren van GM gewassen als gevolg van veranderingen
in de landbouw managementmethoden. Bijvoorbeeld, bij een aantal GM gewassen
kan het gebruik van synthetische pesticiden worden verlaagd, waardoor gunstigere
omstandigheden voor waardetoevoegende bodem invertebraten ontstaan en daarmee
een gezonder bodemecosysteem.

Concluderend, de beslis matrix die ontwikkeld is binnen dit proefschrift biedt een
uitgebreid overzicht van de mogelijke schadelijke effecten van nieuwe (GM) gewassen
op verschillende organisatorische niveaus, variërend van moleculaire tot de bodempro-
ces effecten. De beslis matrix is daarmee een nuttig instrument voor risicobeoordeling.
Bovendien kan de toepasbaarheid worden uitgebreid tot andere planteigenschappen
en milieufactoren die mogelijk schadelijk zijn voor het bodemecosystem
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