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Advies inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde
Schrenkiella parvula

Geachte mevrouw Van Veldhoven,
Naar aanleiding van een verzoek ingediend door Wageningen University (IG 18-069_2.8000), is de COGEM gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden
met genetisch gemodificeerde (gg-) Schrenkiella parvula. De COGEM deelt u het volgende
mee.
Samenvatting:
De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden
met genetisch gemodificeerde (gg-) Schrenkiella parvula in verband met de plaatsing van
deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
S. parvula komt niet in Nederland voor. De plant heeft een hoge zouttolerantie en groeit
onder andere op zoutvlaktes en rivierbeddingen in Centraal-Azië, Zuid-Rusland en
Turkije.
S. parvula is zelffertiel en kan daarom zelfbestuiven. Het is aannemelijk dat kleine
insecten de bloemen bestuiven en zo kruisbestuiving veroorzaken. Aangezien er geen
nauw verwante soorten in Nederland voorkomen, is de COGEM van oordeel dat er geen
aanvullende maatregelen nodig zijn om kruisbestuiving tegen te gaan.
Er kan niet worden uitgesloten dat de soort in Nederland zou kunnen groeien. De plant
vormt kleine en slijmerige zaden die makkelijk verspreid kunnen worden. Gezien deze
eigenschappen is de COGEM van oordeel dat werkzaamheden met gg- S. parvula alleen
plaats kunnen vinden als er, naast de standaardmaatregelen om reproductieve plantendelen te inactiveren, aanvullende maatregelen worden genomen om zaadverspreiding te
voorkomen. De COGEM adviseert daarom bij plaatsing op Bijlage 7 hiervoor
aanvullende doelvoorschriften op te nemen. Onder inachtneming van deze aanvullende
voorschriften, acht zij de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg- S.
parvula verwaarloosbaar klein.

De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u
hierbij aan als bijlage.

Hoogachtend,

Prof. dr. ing. Sybe Schaap
Voorzitter COGEM
c.c.

Drs. H.P. de Wijs, Hoofd Bureau ggo
Mr. J.K.B.H. Kwisthout, Ministerie van IenW

Met het oog op eventuele belangenverstrengeling is het COGEM lid dr. ir. G. A. B. Bonnema
niet betrokken geweest bij de besluitvorming over dit advies.

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met
genetisch gemodificeerde Schrenkiella parvula
COGEM advies CGM/180627-01
Inleiding
De COGEM is verzocht te adviseren over de inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met
genetisch gemodificeerde (gg-) Schrenkiella parvula (IG 18-069) in verband met de plaatsing van deze
plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo. Bijlage 7 bevat een tabel met plantensoorten en de
aanvullende maatregelen die genomen moeten worden bij werkzaamheden met gg-planten om de
verspreiding van pollen, zaden en reproductieve plantendelen te voorkomen. 1
Schrenkiella parvula
De plantensoort Schrenkiella parvula behoort tot de Brassicaceae. S. parvula heeft uiterlijke
kenmerken die overeenkomen met A. thaliana, maar behoort tot een andere monofyletische groep
binnen de Brassicaceae. 2,3 De soort is in het verleden in het genus Thellungiella geplaatst, als zijnde
Thellungiella parvula. Later is het genus Thellungiella samengevoegd met het genus Eutrema, en is de
soortnaam gewijzigd in Eutrema parvulum. Uit een fylogenetische studie met sequentiegegevens is
echter gebleken dat T. parvula niet tot Eutrema of andere bestaande genera uit de Brassicaceae
behoort, en is de soort in een nieuw genus (Schrenkiella) geplaatst onder de naam S. parvula. 4,5 S.
parvula is de enige soort in het genus Schrenkiella.
Het genus Schrenkiella onderscheidt zich van andere genera uit de Brassicaceae door een
combinatie van eigenschappen, zoals gevorkte stammen, een kronkelige as waarlangs de bloemen
groeien, vermindering of afwezigheid van kroonbladen en zaden met een slijmerige laag die in twee
rijen geordend zijn.4 S. parvula is zelffertiel (in staat om zaad te vormen na bestuiving met eigen
stuifmeel) 6 en heeft gemiddeld 12-16 weken nodig van kieming tot de vorming van rijp zaad. 7
Het genoom van S. parvula is gepubliceerd. 8,9 S. parvula is diploïd (2n=14) en deelt een
gezamenlijke voorouder met Arabidopsis thaliana (2n=10). 10 De genoomgrootte is vergelijkbaar met
die van A. thaliana, maar in het genoom van S. parvula hebben veel duplicaties, translocaties en
inserties plaatsgevonden die in A. thaliana afwezig zijn. 11 S. parvula heeft een hoge zouttolerantie
(halofyt) 12 en komt voornamelijk voor op zoutvlaktes en rivierbeddingen in Azerbeidzjan, Kazachstan,
Zuid-Rusland, Turkije, Turkmenistan en Oezbekistan.4,13 Naast een extreme zouttolerantie kan S.
parvula ook goed tegen koude temperaturen. 14 S. parvula komt niet in Nederland voor. 15,16
Eerder COGEM advies
De COGEM heeft eerder over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met diverse ggplantensoorten binnen de Brassicaceae geadviseerd 17, maar nog nooit over soorten uit het genus
Schrenkiella. Voor één soort binnen het genus Eutrema (waartoe S. parvula voorheen behoorde);
Eutrema halophilum (syn. Thellungiella halophila), een zelfbestuiver en insectenbestuiver die niet
voorkomt in Nederland, heeft de COGEM aanvullende maatregelen voorgeschreven om verspreiding
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van klein zaad tegen te gaan. E. halophilum heeft geen kruisbare verwanten in Nederland, maar er kan
niet worden uitgesloten dat zaden in Nederland kunnen uitgroeien. 18
Overwegingen en advies
Bij werkzaamheden met gg-planten is het van belang dat de verspreiding van transgenen in het milieu
wordt tegengegaan. De wijze waarop de verspreiding van deze transgenen kan plaatsvinden, bepaalt de
inperkingsmaatregelen die genomen moeten worden. Naast de standaard inrichtings-, en
werkvoorschriften kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden. Aspecten die daarbij van belang
zijn, betreffen specifieke plantenkenmerken zoals de manier waarop bestuiving plaatsvindt
(insectenbestuiving, windbestuiving) wanneer de plantensoort zelf of kruisbare verwanten van de
plantensoort in Nederland voorkomen, de eigenschap om ondergrondse plantendelen of
verspreidingsstructuren te vormen (wortelstokken, uitlopers), en de eigenschappen van het zaad
(grootte en gewicht, plakkerigheid, kiemkracht, ruwheid van het zaadoppervlak, aanwezigheid van
vruchtpluis of luchtzakken, en vruchtkenmerken die verspreiding van het zaad bevorderen of juist
beperken (vlezigheid of zaadvastheid)).
Er is in de literatuur weinig informatie over de eigenschappen van S. parvula voorhanden. S. parvula
is zelffertiel en kan daarom zelfbestuiven, maar de soort wordt waarschijnlijk ook door kleine insecten
bestoven wat tot kruisbestuiving kan leiden. Er zijn bij de COGEM geen gegevens bekend over
windbestuiving bij S. parvula. De soort groeit door na het vormen van bloemen en kan daardoor, als
de winter wordt overleefd, meerjarig zijn.7 S. parvula komt niet in Nederland voor. Verwante soorten
uit de genera Thellungiella of Eutrema, waartoe S. parvula voorheen behoorde, komen niet in
Nederland voor.15,16 Derhalve is de COGEM van oordeel dat er geen aanvullende maatregelen nodig
zijn om kruisbestuiving tegen te gaan.
Het zaad van S. parvula is klein en slijmerig. S. parvula is zouttolerant en het kan niet worden
uitgesloten dat zaden afkomstig van de soort zouden kunnen uitgroeien in licht zoute milieus in
Nederland (bijvoorbeeld kustgebieden, of langs wegen door strooien met zout in de winter). Gezien
deze kenmerken is de COGEM van oordeel dat, ten einde zaadverspreiding tegen te gaan, aanvullende
voorschriften noodzakelijk zijn, zoals het dragen van passende beschermende kleding, inactivatie van
grond waarin zaad aanwezig kan zijn, e.d. Bij inachtneming van de aanvullende doelvoorschriften acht
zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. In de overzichtstabel is bovenstaande
samengevat.
Vaatplanten

Familie

Soort

Brassicaceae

Schrenkiella
parvula

Kenmerken

Gegevens m.b.t. fysische inperking

BestuivingA

Voorkomen in
NederlandB

Z/I

-

Windbestuiving
voorkomen
-

Insectenbestuiving
voorkomen
-

Aanvullende
maatregelen
nodig voor zaden
en grond
Ja

Aanleiding voor maatregel
Klein zaad

Ad A) I = insectenbestuiver, Z = zelfbestuiver. Ad B) - = komt in Nederland niet buiten voor
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