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Inleiding

Onderhavige aanvraag betreft een wijzigingsverzoek op de bestaande vergunning GGO
02-011/1. De wijziging betreft de toevoeging van uitvoering van handelingen met
genetisch gemodificeerde Thellungiella halophila (zoutkers) aan de bestaande
vergunning. Omdat deze plant nog niet eerder voor advies aan de COGEM is
voorgelegd, is de COGEM verzocht over inschaling van deze handelingen te adviseren.
Ook is de COGEM verzocht te adviseren over opname van deze plant in de zogenoemde
appendix C van de Richtlijnen van de Regeling uit 1998 (3). In appendix C is een
overzicht van plantensoorten opgenomen die door de COGEM zijn beoordeeld op de
mate waarin deze planten, na hun genetische modificatie, fysische inperking behoeven.
Deze lijst en aanvullingen hierop zullen in de toekomst door de COGEM als advies
uitgebracht worden.
T. halophila behoort tot de familie van de Brassicaceae (Cruciferae) waartoe ook
Arabidopsis thaliana (zandraket) behoort (1). In tegenstelling tot wat eerder werd
verondersteld behoort T. halophila niet tot het genus Arabidopsis (1). A. thaliana is
vanwege haar kleine genoomgrootte, korte levenscyclus, hoge vruchtbaarheid, efficiënte
transformatie mogelijkheden en kleine formaat, een modelplant voor fytogenetisch
onderzoek (4). Analyse van mRNA sequenties afkomstig van T. halophila laat een nauwe
verwantschap zien (90-95% identiek in cDNA sequenties) met A. thaliana (2). T.
halophila bezit in tegenstelling tot A. thaliana een hoge zouttolerantie (4). Vanwege de
nauwe verwantschap en gedeelde eigenschappen met A. thaliana is T. halophila een
mogelijk modelorganisme voor onderzoek naar zouttolerantie bij planten.
T. halophila komt van nature voor aan de kustlijn van Oost-China. De levensduur en
bloeiwijze van deze plant zijn vergelijkbaar met die van A. thaliana (2). T. halophila is een
zelfbevruchter die zich uitsluitend via ovaalvormig zaad ter grootte van 0,3 tot 0,5 mm
voortplant. Per plant worden er 4000 tot 8000 zaden gevormd (2).

Overwegingen en inschaling

Thellungiella halophila is een zelfbestuiver. De COGEM heeft in een eerder advies
(CGM/030214-01) gemeld dat kruisbevruchting bij zelfbestuivers nooit geheel uit te
sluiten is. De COGEM is van mening dat er onvoldoende gegevens bekend zijn over de
reproductiestrategie van T. halophila. Op basis van de huidige kennis aangaande T.
halophila kan niet vastgesteld worden in hoeverre de plant een strikte zelfbestuiver is.
Ook is het niet duidelijk of de plant met verwante soorten uit de Nederlandse flora kan
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uitkruisen. De COGEM is daarom van mening dat mogelijke bestuiving door insecten
vermeden dient te worden.
Derhalve adviseert de COGEM om handelingen met genetisch gemodificeerde planten
van T. halophila uit te voeren op PC-I en PK-II niveau. Hierbij dient als aanvullend
voorschrift te worden opgenomen dat de verspreiding van zaden en reproductieve delen
voorkomen moet worden. Handelingen met T. halophila op een lager inschalingniveau
zijn mogelijk indien maatregelen genomen worden ter voorkoming van de mogelijke
bestuiving door insecten.
Bij beschikbaarheid van nieuwe gegevens aangaande de reproductiestrategie van T.
halophila kan de COGEM onderhavig advies herzien.

Aangezien deze kennisgeving een uitbreiding van een lopend onderzoek betreft wil de
COGEM opmerken dat voor handelingen met andere gastheerplanten de condities
blijven gelden als aangegeven in de nu bestaande beschikking.
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