Gates Foundation investeert 5 miljoen euro in Biotalys
21 OKTOBER 2021

Het Gentse agrotechbedr f Biotalys kr gt b na 6 miljoen dollar van de Bill & Melinda Gates Foundation om de
bladvlekkenziekte de wereld uit te helpen.
Lees meer over: gewasbescherming biotechnologie

Biothalys, dat sedert deze zomer op de beurs noteert, heeft nanciering versierd van de Bill & Melinda Gates Foundation. Het
geld, 5,14 miljoen euro, zal het Gentse biotechbedr f gebruiken om biofungiciden te ontwikkelen voor Afrikaanse landbouwers
die daarmee hun cowpeas, black eyed peas en andere bonen moeten kunnen beschermen.

Bladvlekkenziekte

Biothalys gebruikt eiwitten op basis van de antilichamen van de lama als schimmelbestr der. Met die technologie moet het
mogel k z n om ook de verwekker van de bladvlekkenziekte te bestr den. Die plaag b cowpeas en andere peulvruchten treft
miljoenen kleine landbouwers in Afrika, vooral vrouwel ke “small holders”. De bonen worden naar schatting verbouwd op 14,5
miljoen hectare landbouwgrond, goed voor een wereldw de productie van 6,2 miljoen ton en een dagel kse consumptie door
meer dan 200 miljoen mensen. De bladvlekkenziekte kan tot 40 procent van de oogst van kleinschalige landbouwers
vernietigen.
"Dit z n belangr ke gewassen voor miljoenen kleinschalige landbouwers wereldw d om in hun eigen levensonderhoud te
kunnen voorzien. Door deze telers innovatieve en betaalbare middelen aan te reiken om de opbrengst en kwaliteit van hun
gewassen te beschermen zonder hun landbouwgrond en de gezondheid van hun families te schaden, bieden w een
economisch en maatschappel k voordeel dat niet kan worden bereikt met de huidige chemische pesticiden", zegt CEO Patrice
Sellès.

Wij zijn niet naar hen gestapt. Zij zijn naar
ons gekomen omdat ze onze technologie
voor duurzame landbouw interessant
vonden
Toon Musschoot - Woordvoerder Biotalys

Betere landbouwmethodes z n een belangr ke investeringspoot voor de Gates Foundation. ‘W z n niet naar hen gestapt. Z
z n naar ons gekomen omdat ze onze technologie voor duurzame landbouw interessant vonden’, zegt Biotalys-woordvoerder
Toon Musschoot aan De T d. ‘Ze hebben een lange l st met problemen waar een oplossing voor nodig is. We hebben samen
bekeken wat w voor hen konden betekenen. Dat proces heeft zes maanden geduurd. Uiteindel k is dit onderzoeksproject er
uitgekomen. Dat laat ons toe onze technologie in te zetten b miljoenen boeren.’

Biotalys kr gt de centen gespreid over vier jaar. Na a oop van die periode zou het een stof klaar moeten hebben die werkt.
Daarna is nog eens vier jaar nodig om onder meer de dosis te optimaliseren en allerhande veldtesten te doen. ‘De steun van
Gates dekt dus niet alle kosten. Daarvoor is een nieuwe nanciering in een tweede fase, afhankel k van de
onderzoeksresultaten', luidt het.
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