


Aan de slag met resistentieveredelingAan de slag met resistentieveredeling
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In deze praktijkgerichte cursus staat het model van ‘The Disease Triangle’ centraal (de Ziekteverwekker,In deze praktijkgerichte cursus staat het model van ‘The Disease Triangle’ centraal (de Ziekteverwekker,

Gastheer en Omgeving). Je stuurt jouw eigen leerproces en werkt nauw samen met docenten, experts uit het veldGastheer en Omgeving). Je stuurt jouw eigen leerproces en werkt nauw samen met docenten, experts uit het veld

én mededeelnemers. Samen leren we van elkaar.én mededeelnemers. Samen leren we van elkaar.

Na afloop heb je inzicht in het ziekteproces van jouw gewas. Ook heb je een protocol ontworpen om een biotoetsNa afloop heb je inzicht in het ziekteproces van jouw gewas. Ook heb je een protocol ontworpen om een biotoets

te kunnen uitvoeren en deze in te zetten voor karakterisatie en veredeling.te kunnen uitvoeren en deze in te zetten voor karakterisatie en veredeling.

ProgrammaProgramma

De cursus BioAssays and Beyond is opgezet aan de hand van ‘The Disease Triangle’: de Ziekteverwekker, de

Gastheer en de Omgeving (zie afbeelding). Deze drie onderwerpen komen in de cursus in drie verschillende

dagen aan de orde. Vervolgens gaan we deze kennis toepassen in de twee overige dagen, waarin we het opzetten

van biotoetsen en de mogelijkheden voor resistentieveredeling behandelen. In totaal bestaat deze cursus uit vijf

bijeenkomsten met als thema:

Dag 1 – De Ziekteverwekker

Dag 2 – De Gastheer

Dag 3 – De Omgeving

Dag 4 – Biotoetsen

Dag 5 – Resistentieveredeling

Tijdens elke bijeenkomst worden overzichtscolleges gegeven over de verschillende thema’s door de docenten

van Inholland (E. Overdijk, F van der Helm, N. Kreike), aangevuld met verdiepende gastcolleges door

experts/onderzoekers van de kennisinstellingen (WUR, UVA) of uit het werkveld. We sluiten de dag af met een

discussie over de plant-pathogeen interacties waarin de deelnemers geïnteresseerd zijn.

KennisdossierKennisdossier

Je gaat zelf aan de slag met het aanleggen van een kennisdossier over een specifieke plant-pathogeen interactie

naar keuze, waarin de rol van het pathogeen, de gastheer en de omgeving centraal staan. Daarnaast presenteer je

in de middag jouw eigen specifieke plant-pathogeen interactie en bediscussiëren we vragen als:

hoe komt een pathogeen de plant binnen?

wat doet de plant zelf om ziekten en plagen te weerstaan?

wat is de rol van de omgeving op het ziekteproces?

welke maatregelen kan ik treffen om ziektedruk te verminderen?

hoe zet ik een biotoets op?

hoe kan ik mijn planten veredelen zodat mijn gewas minder vatbaar is?
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Afbeelding: ‘The Disease Triangle’

Dag 1 – De ZiekteverwekkerDag 1 – De Ziekteverwekker

Locatie

Hogeschool Inholland Amsterdam

Overzichtscolleges

Welke ziekteverwekkers zijn er en hoe maken ze de plant ziek?

Wat is resistentie en waar komt dat vandaan?

Gastcolleges

Over een specifieke soort of groep ziekteverwekkers.

‘s Middags

Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie.

Huiswerkopdracht 1

Kies drie pathogeen-plant interacties uit die je tegenkomt in je beroepssituatie en zoek informatie op over de

levenscyclus van het pathogeen, hoe het pathogeen de plant besmet en binnendringt en wat de symptomen zijn

en het ziektebeeld van de plant is.

Dag 2 – De GastheerDag 2 – De Gastheer

Locatie

Hogeschool Inholland Amsterdam

Overzichtscolleges

Wat doet de plant zelf ter verdediging van pathogenen en plagen?

Algemene afweer: resistentie mechanismen en gifstoffen

Geinduceerde afweer: The Arms Race (2 uur) (N. Kreike/ E. Overdijk, Inholland)

Gastcolleges

Over specifieke plant-microbe interacties en welke mechanismen de plant heeft om de ziekteverwekker te

herkennen en buiten de deur te houden.
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‘s Middags

Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie.

Huiswerkopdracht 2

Zoek uit waar resistent/tolerant plantmateriaal aanwezig is van je gewas(sen), waar komen de wilde verwanten

van je gewas vandaan? Is er in andere gewassen resistentie gevonden tegen jouw pathogenen?

Dag 3 – De OmgevingDag 3 – De Omgeving

Locatie

Hogeschool Inholland Amsterdam

Overzichtscolleges

Wat is de invloed van …… op de weerbaarheid/vatbaarheid van de plant?

Klimaatfactoren

Bemesting

Micro/macrobioom

Levensfase van de plant

Gastcolleges

Wat is de rol van het microbioom, bemesting en teeltcondities op de weerbaarheid van de plant?

‘s Middags

Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie.

Huiswerkopdracht 3

Van welke ziektes heb je het meeste last? Wat doe jij tijdens de teelt om de ziektedruk te verminderen? Gebruik

je pro-biotica tijdens de teelt?

Dag 4 – BiotoetsenDag 4 – Biotoetsen

Locatie

Naktuinbouw of elders

Overzichtscolleges

Het wat en hoe van een Biotoets

Proefopzet

Inoculum en besmetting

Teeltkeuzes en groeicondities

Meten = weten

Gastcolleges

Voorbeelden van biotoetsen uit de praktijk.

‘s Middags

Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie. Optioneel: rondleiding langs de

biotoetsen.

Huiswerkopdracht 4

Maak een plan voor de opzet van een biotoets voor een van de drie gekozen pathogeen-plant interacties.
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Dag 5 – ResistentieveredelingDag 5 – Resistentieveredeling

Locatie

Hogeschool Inholland Amsterdam

Overzichtscolleges

Klassieke veredeling: kruising en selectie

Moleculaire veredeling

Marker Assisted Selection voor resistentieveredeling

Voorbeelden: GM technologie en resistentieveredeling

CRISPR/cas mutagenese

Gastcolleges

Met voorbeelden over de veredeling met polyploiden en het gebruik van S-genen.

‘s Middags

Discussie o.l.v. docenten Inholland over eigen plant-pathogeen interactie.

Huiswerkopdracht 5

Discussie over mogelijke resistentieveredelingstrategieën voor verschillende plant-pathogeen interacties.

ResultaatResultaat

Na afloop van de cursus BioAssays and Beyond:

heb je meer inzicht gekregen in het ziekteproces van jouw gewas vanuit de driehoek Pathogeen, Gastheer

en Omgeving

heb je een protocol ontworpen om een biotoets uit te kunnen voeren én deze in te zetten voor de

veredeling van jouw gewas

Je ontvangt een bewijs van deelname van Inholland Academy.

ToelatingToelating

Deze 5-daagse cursus BioAssays and Beyond is bedoeld voor werknemers in de teelt en veredeling van groente-

en siergewassen, die meer willen weten over ziekten en plagen in gewassen én die aan de slag willen met het

opzetten van biotoetsen voor de karakterisatie van ouderlijnen en de veredeling van resistente rassen.

Ook mbo- en hbo-docenten die kennis willen opdoen over plantpathogenen, plantenverdediging, de invloed van

de omgeving op het ziekteproces, het opzetten van een biotoets en de resistentieveredeling, kunnen aan de

cursus deelnemen.

In de cursus verwachten we een actieve, participerende houding van jou als deelnemer, waarin je jouw eigen

leerproces stuurt, zelf op zoek gaat naar informatie, resultaten deelt en vragen aan de docenten en experts uit

het veld stelt. Samen leren we van elkaar.
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Praktische informatiePraktische informatie

Locaties en startdataLocaties en startdata

Amsterdam, donderdag 16 februari 2023

Adres

Matrix 5, Science Park 406

1098 XH Amsterdam

DuurDuur

5 maandelijkse bijeenkomsten van 9:00 – 17:00 uur

StudiebelastingStudiebelasting

60 uur

WaardepapierWaardepapier

bewijs van deelname Inholland Academy

InvesteringInvestering

€ 2.250 (vrijgesteld van BTW)

TypeType

cursus

NiveauNiveau

hbo
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Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Martijn Haas

opleidingsadviseur

Stel je vraag aan MartijnStel je vraag aan Martijn

 06 1112 7371 | 088 466 30 30

 martijn.haas@inholland.nl

Waarom kies je voor Inholland Academy?Waarom kies je voor Inholland Academy?

Durf jij te leren? Zet de stap bij Inholland AcademyDurf jij te leren? Zet de stap bij Inholland Academy

Kennis verdiepen. Verborgen talenten ontdekken. Kritisch kijken naar je vak en de toekomst daarvan.

Inspirerende mensen ontmoeten. Anders in je werk staan: met meer zelfvertrouwen, energie en vakmanschap.

Dat doet leren met je.

Leren vraagt om durfLeren vraagt om durf

Durf jij te leren, ook als je al jaren aan het werk bent? De arbeidsmarkt van nu vraagt om wendbare professionals.

Want een baan voor heel je leven, die bestaat niet meer. Inholland Academy helpt jou in beweging te blijven en bij

te leren, te proberen, te experimenteren en misschien soms wel af te leren. Zodat jouw persoonlijke ontwikkeling

blijft aansluiten bij de ontwikkeling van je vak. Spannend? Ja. Totdat je de drempel over bent.

Wij kennen jou persoonlijkWij kennen jou persoonlijk

Inholland Academy benadert jou als professional, maar vooral als mens. Wij begrijpen dat jij moet schakelen als je

na een drukke werkdag naar een lesbijeenkomst komt. Of dat je gezin soms meer aandacht vraagt dan een

opdracht. Onze docenten en studieadviseurs helpen je om van jouw opleiding een succes te maken. Ze denken

mee als je twijfelt of als je vastloopt. Maar ook als je juist meer in je mars hebt en je vleugels wilt uitslaan. Dat

doen ze met aandacht en merkbaar plezier, want ze houden van hun vak.

Kwaliteit maken we samenKwaliteit maken we samen

Werkvelden veranderen snel. Onze opleidingsprogramma’s zijn daarom niet in beton gegoten. De lesstof is

actueel en sluit precies aan op wat jij morgen nodig hebt in je werk. Inholland Academy heeft een ruim aanbod

van gecertificeerde post-hbo opleidingen. En dat aanbod groeit, zodat we kunnen blijven inspelen op nieuwe

ontwikkelingen. Kwaliteit bereiken we door samen te werken: met experts uit het werkveld, met lectoraten van

hogeschool Inholland en met andere kennispartners.

Voor meer informatie, inschrijven en algemene voorwaarden:  www.inhollandacademy.nl   088 466 30 30


