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Voorwoord

Kwekersrecht is hot!

“Hoever ga je met
handhaving als je
weet dat iemand
zonder toestemming
je beschermde ras
verhandelt?”

John van Ruiten
Directeur Naktuinbouw

Op dit moment kun je geen krant of
vakblad openslaan of er staat wel iets
in over kwekersrecht. Niet alleen in
ons land wordt hier uitgebreid over
gesproken; ook in heel Europa en ver
daarbuiten. Zelfs Arjen Lubach besteedde aandacht aan dit onderwerp in zijn
programma ‘Zondag met Lubach’.
Het is ook niet zo verwonderlijk dat
dit onderwerp op de kaart staat, want
het gaat over de rechten op plantmateriaal. En in veel gevallen over
de rechten rondom ons voedsel. Veredelingsbedrijven investeren jaar op
jaar flink in nieuwe rassen en maken
graag deze investering rendabel. Wij
zien bij Naktuinbouw een belangrijk
deel hiervan tijdens het toelatings- en
kwekersrechtonderzoek. Jaarlijks verwerken wij zo’n 2.500 nieuwe rassen
uit de land- en tuinbouw. Het ‘open
source’-karakter van kwekersrecht
(iedereen mag de nieuwe rassen voor
verdere veredeling gebruiken) ziet men
als een zeer belangrijk, positief punt.

Er schuilt een hele wereld achter het
kwekersrecht en kwekersrechtonderzoek. Wie ziet toe op de naleving van
kwekersrecht? Hoever ga je dan in je
handhaving als je weet dat iemand
zonder toestemming je beschermde
ras verhandelt of geen royalty’s heeft
afgedragen? Wat doet het klimaat met
onze rassen? Door de opwarming van
de aarde, verzilting van de gronden en
urbanisatie ontstaan nieuwe behoeftes.
Veredelaars worden geacht hier dan
op in te spelen. Vanuit de marketinggedachte van veredelingsbedrijven
ontstaan er voor consumenten ook
regelmatig nieuwe producten die
beschermd de markt opgaan.
Ook worden vaak vragen gesteld als:
“Kan het wereldvoedselprobleem
opgelost worden met nieuwe rassen
die kwekersrechtelijk beschermd zijn?”
“Kunnen de boeren in ontwikkelingslanden beter geholpen worden met
eenvoudigere wet- en regelgeving?”
En dan niet te vergeten de vraag hoe
het onderzoek van de toekomst eruit
komt te zien. Blijven we alleen maar
morfologische kenmerken vastleggen,
of gaan we juist over op nieuwe DNAtechnieken? Of een mooie mix hiervan? En hoe is de relatie met patent/
octrooi? Wat wordt het EU/NL-beleid
op dit gebied?
In dit nummer geven wij u een kijkje
in de keuken van het kwekersrecht.
Een dynamisch onderwerp waar de
komende jaren zeker nog vaak over
wordt gesproken.
l
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Naktuinbouw doet meer...

Workshop DNA
Wat kun je met DNA? Wat betekent DNA
voor onderzoek naar onderscheidbaarheid,
uniformiteit en stabiliteit van rassen? Wat
zijn mogelijkheden van diverse genotyperingstechnologieën voor rasidentificatie?
40 internationale deelnemers discussieerden
hierover tijdens de workshop DNA Techniques
and Variety Identification op 8, 9 en 10 mei.
Sprekers van UPOV, OECD, ISTA en Naktuinbouw gaven lezingen, praktijkopdrachten en
excursies naar ons Variety Center en laboratorium. Er ontstond een interessant debat
tussen deskundigen over morfologie en DNA.
Deelnemers zagen volop kansen voor het
toepassen van DNA-technieken in rassenonderzoek, certificering en handhaving van
kwekersrecht. Zij kregen inzicht in kansen en
risico’s van traditioneel morfologische onderzoek én DNA-onderzoek: “the combination of
phenotyopic and genotypic data makes it
strong”. Dit inzicht draagt zeker bij aan de
internationale discussie over het gebruik van
moleculaire merkers.
4
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Nieuwe DNA-technieken

Veel verschil voor de kweker, maar minde
Stukjes DNA van het ene in het
andere organisme kopiëren. Genen
uitschakelen zodat eigenschappen niet
meer tot expressie komen. Nieuwe
plantenveredelingstechnieken zijn in
opmars. Wat zijn de effecten voor het
kwekersrechtonderzoek?

Eeuwenlang was veredelen een kwestie van geduldig kruisen van planten die beter presteerden dan gemiddeld. Een
plant met een iets rodere vrucht, een tikje hogere productie,
meer weerstand tegen een ziekte.
Kruisen en selecteren is nog steeds een pijler onder de veredeling, maar zeker niet meer de enige. Ruim een eeuw geleden brachten wetenschappers al wat vaart in de techniek.
Ze veroorzaakten met straling en chemische middelen
mutaties om zo sneller nieuwe eigenschappen te vinden.
Grof geschut en niet altijd met vruchtbaar resultaat. Maar
het eerste ingrijpen in het DNA om de veredeling te versnellen. Deze ‘old school’-mutatieveredeling heeft inmiddels wel
uitgewezen dat het DNA kan wijzigen zonder schadelijke
gevolgen voor mens en milieu. Het valt dan ook niet onder
de regelgeving voor genetische modificatie.

Gekraakt
In 1998 kraakten onderzoekers het eerste eukaryote1) genoom;
ze brachten de complete verzameling genen van een aaltje
in kaart. In de kleine twintig jaar die volgden, ontrafelden
wetenschappers in rap tempo de volledige DNA-volgorde
(sequentie) van veel dieren, planten en schimmels. Zo zijn
tienduizenden genen gevonden. Op basis van de nieuwe
kennis van DNA en genen ontwikkelden zich razendsnel
nieuwe veredelingstechnieken. Deze hebben allemaal als
kenmerk dat ze rechtstreeks op het DNA ingrijpen.
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Preciezer en sneller
Met de nieuwe technieken kunnen veredelaars tot op de
nucleotide2) nauwkeurig veredelen. Dat scheelt veel tijdrovend werk. Denk aan het terugkruisen om daarmee ongewenste eigenschappen weer kwijt te raken. Eigenschappen
die je cadeau krijgt als je een gewenste eigenschap inbouwt
met een klassieke kruising. Een andere toepassing is het
versnellen van het veredelingsproces, bijvoorbeeld door
eigenschappen in te bouwen die de generatieduur verkorten. Als je eigenschappen vanuit wilde verwanten inkruist,
scheelt dat al gauw twintig of dertig jaar bij het maken van
een nieuw ras van gewassen als hardfruit. René Smulders is
groepsmanager plantenveredeling Wageningen UR: “De
meeste nieuwe technieken gebruiken we ook bij genetische
modificatie. De eigenschappen van een plant worden zo
aangepast, maar het nieuwe ras bevat meestal geen stukje
DNA uit een andere plant.”

1) Eukaryoten zijn organismen waarvan de cellen minstens één celkern bevat.
2) Nucleotides zijn de bouwstenen van DNA. DNA: bestaat uit fosfaat, suiker
(desoxyribose) en een organische base (adenine, thymine, cytosine of guanine).
3) Mutagenese is een wetenschappelijk proces waarbij genen van een
organisme – natuurlijk of kunstmatig – zo veranderd worden (mutatie)
dat er weer een (veranderd) stabiel organisme ontstaat.

er effect op kwekersrechtonderzoek
er soms fouten. Er vallen wat basen uit of er komen er een
paar bij. Dat kan een gen onklaar maken”, legt Smulders uit.
Veredelaars selecteren de paar procent planten met de
gewenste fout en gaan daarmee verder. “Het is een snelle,
makkelijke methode om een gen uit te schakelen. Er komt
geen vreemd genetisch materiaal aan te pas. Incorrecte
reparaties van dit soort beschadigingen komen van nature
ook veel voor, door bestraling of chemische stoffen. Daardoor is er op DNA-niveau geen verschil tussen een mutatie
die het gevolg is van Crispr/Cas of eentje die van nature
optreedt of wordt veroorzaakt door mutagenese.”
In de Verenigde Staten komt binnenkort een champignon
op de markt die dankzij Crispr/Cas minder snel bruin wordt
en langer houdbaar is. Ook een verbeterde suikermaïs gaat
binnenkort commercieel in productie. Er is een tomaat
gemaakt die na twee weken op de fruitschaal nog stevig is,
door met Crispr/Cas een rijpingsgen uit te schakelen.

Zonder vreemde genen

René Smulders:

Er zijn veredelingstechnieken ontwikkeld die wel heel precies DNA kunnen veranderen, maar zonder soortvreemde
genen in te bouwen. Voor een deel om antwoord op de
weerstand tegen genetische modificatie te geven. Wetenschappers willen een aantal van deze nieuwe veredelingstechnieken niet bestempelen als genetische modificatie.
De twee kansrijkste zijn Crispr/Cas en early flowering.

“Als je een gen
inbouwt dat zaailingen
al aanzet tot bloei,
kun je twintig jaar

René Smulders: “De EU-richtlijn over genetische modificatie
is geschreven lang voordat deze technieken werden uitgevonden. De tekst is op dit punt lastig te interpreteren. We
wachten op een standpunt van de Europese Commissie
over deze technieken en op een uitspraak van het Europese
Hof van Justitie over mutagenese3).”

Crispr/Cas
“Met Crispr/Cas veranderen we een DNA-streng op een bepaalde plaats. Cas9 is een zogenoemd Site-Specific Nuclease
(SSN): een enzym dat een bepaalde basevolgorde herkent
en precies daar het DNA kapot maakt. De dubbele streng
gaat helemaal doormidden, zodat het chromosoom in stukken dreigt te vallen. Bij zo’n beschadiging komt een natuurlijk reparatiemechanisme in de cel op gang. De plant
knoopt de stukjes DNA weer aan elkaar of zet er een stukje
DNA tussen. Dat proces is niet perfect, en daardoor ontstaan

uitsparen.”

Early flowering
Een tweede categorie rassen die is gemaakt met nieuwe
veredelingstechnieken bevat zelf niet de gebruikte genetische verandering. Deze techniek wordt alleen gebruikt
voor snellere veredeling, niet voor een beter eindproduct.
Smulders: “Appelveredeling duurt erg lang. Zaailingen
beginnen pas te bloeien na zes jaar. Het inkruisen van een
schurftresistentie uit een verwante appelsoort in een commercieel aantrekkelijk ras kostte ons vijf generaties kruisingen. Het duurde uiteindelijk vijftig jaar. Als je een gen
inbouwt dat zaailingen al aanzet tot bloei, kun je twintig
jaar uitsparen. Aan het eind van het veredelingsproces kruis
je het ingebouwde early flowering gen weer uit, door alleen
nakomelingen te selecteren die dit gen niet erven.
>>>
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Het nieuwe ras is identiek aan wat je
ook kunt maken met alleen traditionele technieken. Je hebt het twintig
jaar eerder.”

Onderzoek niet lastiger
“Naktuinbouw beoordeelt nieuwe
rassen op onderscheidbaarheid,
uniformiteit en stabiliteit. Hoe een
ras tot stand is gekomen is voor ons
niet van belang, mits het wettelijk is
toegestaan”, zegt Bert Scholte, hoofd
van de afdeling Rassenonderzoek van
Naktuinbouw. Maar, heel precies DNA
veranderen zorgt ervoor dat rassen
maar op één eigenschap verschillen.
De rasafstand wordt kleiner. Dat
betekent dat er met het blote oog vaak
geen verschil is te zien. Hoe lastig is
dat voor het kwekersrechtonderzoek?
“Dat we verschillen tussen rassen
kunnen ontdekken, is erg belangrijk.
Ook met klassieke veredeling liggen
rassen soms heel dicht bij elkaar.
Sommige slarassen verschillen bijvoorbeeld alleen van elkaar doordat

ze een resistent zijn voor een nieuwe
Bremia-fysio. Dat kunnen we testen.
De aanvrager van kwekersrecht heeft
er belang bij dat het nieuwe ras verschilt van de oude rassen. Dus die
wijst ons echt wel op de verschillen.
En omdat exact bekend is waar de
verandering in het DNA zit, is dat
voor ons ook makkelijk zoeken”, zegt
Scholte. Vaak is DNA-onderzoek niet
eens nodig, omdat een veranderde
eigenschap duidelijk aanwezig is.

Protocollen aanpassen
“Soms moeten we protocollen aanpassen. Dat gebeurt als een ras een
kenmerkende eigenschap heeft waar
we tot dan toe nog niet op toetsten.
Veel protocollen zijn gericht op de
beoordeling van fenotypische (waarneembare) eigenschappen als vruchtkleur, stengellengte of bladbreedte.
Maar als het onderscheid bijvoorbeeld
in een inhoudsstof zit, dan kan het
zijn dat we dat moeten toevoegen aan
het onderzoeksprotocol”, zegt Scholte.
UPOV en CPVO, de organisaties die
zich op internationaal en Europees
niveau bezighouden met de bescherming van nieuwe rassen, bespreken
die technische aanpassingen jaarlijks.

Uitbreiden database
Scholte: “Onze referentiecollectie
neemt toe. In theorie moeten we
elk nieuw ras vergelijken met alle
bestaande rassen. In de praktijk is

Bert Scholte:
“Hoe een ras tot stand
is gekomen is voor ons
niet van belang,
mits het wettelijk
is toegestaan.”
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dat een hele uitdaging. In sommige
gewassen, zoals bijvoorbeeld aardappel, ontwikkelen we daarom databases met morfologische kenmerken
én met merkers. Daarom nemen we
van nieuwe rassen monsters waarvan
we het DNA isoleren. Met verschillende merkertechnologieën beoordelen
we snel of DNA-materiaal van verschillende rassen van elkaar afwijkt.
Door met DNA-onderzoek groepen
rassen uit te sluiten, houden we een
beperkt aantal rassen over die we
moeten vergelijken in veldproeven.
Zo houden we het behapbaar.”
l

De nieuwste
veredelingstechnieken
Cisgenese:
genetische modificatie. Veredelaars halen
genen uit een organisme en plaatsen die
in een verwante, kruisbare soort.
Transgenese:
genetische modificatie. Genen verhuizen
naar een niet-verwante soort
Merkergestuurde selectie:
tussen het voorkomen van een bepaald
stukje DNA (de merker) en de gewenste
eigenschap wordt een statistisch verband
gevonden. Plaats en basevolgorde van
de merker zijn bekend. Daardoor is na
kruisingen de merker makkelijk te vinden
in het DNA van de jonge planten. Is de
merker aanwezig, dan is het gewenste
gen ook aanwezig.
ODM:
(Oligonucleotide Directed Mutagenesis)
injectie van een kort stukje DNA met de
gewenste basevolgorde, met als doel
dat de plant dit in zijn DNA kopieert.
Genome editing:
invoegen, verwijderen of vervangen
va een klein stukje van DNA in het
genoom van een levend organisme met
behulp van nucleasen (enzymen), ofwel
‘moleculaire scharen’.

Kwekersrecht voor nieuwe gewassen
Een bloeiende kamerplant die tot nu
toe niet geteeld werd in Nederland
of Europa. Een waterplant die van
onkruid tot commerciële eiwitbron
wordt gebombardeerd. Voor dit soort
nieuwe gewassen bestaan nog geen
kwekersrechtprotocollen. Wat betekent
dat voor het aanvragen van kwekersrecht? Drie voorbeelden.
Voor voedingsgewassen is registratie van een nieuw ras verplicht. Het idee daarachter: de bevolking moeten we voeden,
en voor een stabiele voedselproductie heb je betrouwbare
rassen nodig. Bij siergewassen is dit minder van belang.
Daar is registratie geen verplichting en kwekersrecht een
optie om je ras te beschermen. Maar handig is kwekersrecht aanvragen wel. Dit zorgt ervoor dat de jarenlange
veredelingsinspanningen beschermd zijn. Hier kan een
ander dan niet zomaar van profiteren.

“Om een nieuw ras te erkennen, moet het zich onderscheiden van andere rassen die algemeen bekend zijn. Verder
mag het ras niet langer dan een jaar in de handel zijn om
kwekersrecht te krijgen. Dit geldt voor rassen binnen Europa
(Europees kwekersrecht) of binnen Nederland (nationaal
kwekersrecht). En er moet een selectie zijn verricht. Voor
bescherming buiten de EU mag het ras vier jaar in de handel
zijn geweest”, legt Naktuinbouw-rassenonderzoeker Henk
de Greef uit. Kwekersrechtaanvraag op een plant die rechtstreeks uit de jungle of de oceaan gevist is, kan niet.

Voorbeeld 1: Kroos
In 2011 nam Naktuinbouw voor het eerst een aanvraag voor
kwekersrechtonderzoek voor eendenkroos in het rassenonderzoek op. Het referentiemateriaal visten medewerkers
destijds eigenhandig uit sloten. Inmiddels heeft Naktuinbouw voor tien rassen van deze eiwitrijke waterplanten
kwekersrechtonderzoek uitgevoerd. Het zijn de tien beste
rassen van het Duitse bedrijf OxyGenesis, het eerste bedrijf
ter wereld dat eendenkroos wist te veredelen. Voor twee
ervan, Lemna minor L. Ignition en Candy, is het Europees
kwekersrecht inmiddels daadwerkelijk toegekend.
Karl-Michael Schmidt, onderzoeker bij OxyGenesis:
“Kwekersrecht krijgen vergde veel tijd, omdat er nog geen
kennis of protocollen waren. Eerst hebben we Naktuinbouw
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Voorbeeld 2: Plumeria
Eveneens nieuw is kwekersrechtonderzoek op Plumeria.
Drie Plumeria-rassen heeft Naktuinbouw op dit moment
in onderzoek. De bloeiende planten zijn inheems in landen
als Thailand, Indonesië en Hawaï. Daar gebruiken ze de
geurende bloemen in tempels, in het haar of in bloemenslingers. Het is weliswaar een nieuwe plant voor Europa,
maar de aanpak van het kwekersrechtonderzoek is vergelijkbaar met die bij andere bloeiende potplanten.

kroos leren telen. Ook moest er een vragenlijst komen
waarmee Naktuinbouw de rassen kon beoordelen. We ontdekten vier onderscheidende kenmerken: lengte van de
wortels, de tekening van de bovenkant en de onderkant van
het blad. En, een beetje merkwaardig, het bovenaanzicht
van een dichte massa kroos. We hebben meer dan tweehonderd rassen en elk ras valt te identificeren door een
kenmerkend bovenaanzicht.”
Eendenkroos wordt in kassen geteeld in vijf tot tien lagen
boven elkaar. De plantjes groeien goed in diepe schaduw.
Om voortplanting in gang te zetten, veroorzaakt het veredelingsbedrijf stress met licht. Door spontane kruising
ontstaan dan twintig tot dertig soorten nakomelingen, waaruit het bedrijf de beste selecteert. Die worden eruit gevist.
Zij vermeerderen zich verder vegetatief en zijn dus identiek.
Inmiddels zijn er telers met een licentie aan de slag. Het
kroos dat zij telen, bevat 40 procent meer eiwit in de droge
stof dan gemiddeld. Een Duits veevoederbedrijf gaat de
plantjes afnemen. De Europese Unie heeft kroos toegelaten
als veevoer. “Kroos gaat nooit dood. Vanaf ongeveer een jaar
treden er wel mutaties op. Dit omdat kroos genetisch een
simpel plantje is. De opbrengst van één ras in een bak is
dubbel zo hoog als die van gemengde bakken. Dus dan is
het tijd alles te vervangen. Twee tot drie weken daarna zijn
de bakken weer vol gegroeid”, zegt Schmidt.
Andere rassen van OxyGenesis maken afvalwater van de
farmaceutische industrie schoon, doordat ze goed medicijnen absorberen. Schmidt: “Eendenkroos filtert medicijnresten beter dan het beste membraan. Dankzij de sterke
absorptie kan kroos ook als drager voor medicijnen dienen.”
Voor menselijke consumptie zou het eiwithoudende kroos
ook prima geschikt zijn, maar OxyGenesis wacht nog op de
EU-toelating van kroos als voedingsmiddel.
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Het venijn zit in de teelt. Jan Campo, van exotenimporteur
Campo International legt uit: “De grootste moeilijkheid
van de Plumeria is om hem snel in bloei te krijgen. We doen
nu al drie jaar proeven om het beste teeltrecept te vinden.
Telkens krijgen we van de Thaise veredelaar nieuwe rassen.
We hebben er samen met Richplant zo’n 35 uitgeprobeerd.
Nu hebben we er drie waar we in geloven: relatief makkelijk
in bloei, geen tussentijdse bladval, weerbaar tegen ziektes
en plagen. En als een Plumeria eenmaal bloeit, bloeit hij
maanden.” Campo vraagt niet altijd kwekersrecht aan
voor zijn producten. “Maar in deze Plumeria’s zit zoveel
voorbereiding. Ik wil voorkomen dat iemand ze vegetatief
vermeerdert.”

Voorbeeld 3: Wier
Sinds 2014 bereidt Naktuinbouw zich voor op een kwekersrechtaanvraag voor wieren, meercellige algen. Naktuinbouw
onderzoekt de planten in het Zeewiercentrum op Texel, van
het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee (NIOZ). Kan een wierras onderscheidbaar, uniform en
stabiel zijn? Dat kan. Onderzoek wees uit dat kwekersrechtonderzoek mogelijk is.

Kwekersrecht aanvragen,
hoe werkt dat?
Rassenonderzoeker Henk de Greef licht toe:
Stap 1
Een veredelaar meldt zijn gewas aan voor kwekersrecht:
l voor Nederlands kwekersrecht bij de Raad voor plantenrassen
l voor Europees kwekersrecht bij het CPVO in Angers, Frankrijk
In Nederland is Naktuinbouw het onderzoeksstation voor kwekersrechtonderzoek voor alle land- en tuinbouwgewassen. Zo’n onderzoek
is nodig om kwekersrecht te krijgen. We zoeken altijd uit of een gewas
elders al in onderzoek is. Een service waar veel veredelaars blij mee
zijn. Het voorkomt dubbel werk en dus dubbele kosten.
Als een kweker Europa in wil, kan hij het onderzoek beter laten uitvoeren door het station dat er al mee bezig is (geweest). CPVO verleent
namelijk alleen kwekersrecht op basis van rapporten van door hen
aangewezen onderzoeksstations.
Voor nieuwe gewassen vraagt het CPVO aan alle onderzoekstations
in de EU of ze interesse en mogelijkheden hebben om het onderzoek
uit te voeren. Deze onderzoekstations geven vervolgens aan of ze het
rassenonderzoek kunnen uitvoeren.

Stap 2
Job Schipper is eigenaar van Hortimare. Dit bedrijf veredelt
wieren in Noorwegen, Nederland en bij de Faeroëreilanden.
“We maken lokale rassen voor lokale productie, om de
biodiversiteit niet in gevaar te brengen.” Dit jaar vraagt
Hortimare voor twee Noorse rassen een proefprocedure
voor kwekersrecht aan. Naktuinbouw voert het benodigde
onderzoek uit. Hortimare heeft het proces van veredeling
en vermeerdering inmiddels in de vingers. Job Schipper:
“We kennen het kunstje om wieren aan te zetten tot eicelvorming. We vermeerderen de wieren door bevruchte cellen
te klonen. Dat levert een extreem uniform nageslacht op.
Onze huidige rassen bevatten veertig procent meer biomassa
dan gemiddeld. We selecteren de rassen nu nog uitsluitend
op een hoge biomassa.” De rassen zijn daarnaast te herkennen aan morfologische kenmerken, zoals bladbreedte, bladtekening, wel of geen middenrib.
Schipper: “Een volgende stap is om rassen te selecteren op
een hoger gehalte inhoudsstoffen, zoals eiwit. Wier bevat
veel eiwit en kan een goede vleesvervanger zijn. We vragen
pas echt kwekersrecht aan als we overtuigd zijn van de
commerciële waarde van een ras. Om zeewierteelt rendabel
te krijgen, moet het rendement per vierkante meter nog
verder omhoog.”
l

Of Naktuinbouw een nieuw gewas in onderzoek neemt, hangt onder
meer af van de ruimte die er is en de mogelijkheden om het in Nederland te telen. Papaja bijvoorbeeld, aan zo’n gewas beginnen we niet.
Als een gewas moeilijk te telen is, vraagt het CPVO soms een hoger
onderzoekstarief.

Stap 3
Van de aanvrager krijgen we een monster om te beproeven en te
beoordelen. Daarnaast wordt een korte rasbeschrijving meegestuurd.
Bij siergewassen ook nog een foto. Daar zoeken we referenties bij.
We vergelijken het nieuwe ras met dat waar het het meest op lijkt. De
kenmerken waarop we beoordelen liggen vast in richtlijnen van de
mondiale kwekersrechtorganisatie UPOV.
Van soorten waarvan jaarlijks veel kwekersrechtaanvragen komen,
hebben we een levende referentiecollectie. Van de meeste hebben
we alleen een digitale databank. Sinds 2010 bewaren we bovendien
van elk onderzocht ras een DNA-monster in de ‘diepvries’.

Stap 4
Bij een nieuw gewas kan het zijn dat er nog geen UPOV-richtlijn is.
Deze ontwikkelen we dan zelf. We beoordelen welke kenmerken
bepalend zijn om een ras te identificeren. Zo’n protocol gaat naar
het CPVO. Ook publiceren wij dit op onze website. Wanneer na een
aantal jaren blijkt dat er meerdere rassen zijn aangemeld, wordt er
een UPOV-richtlijn voor gemaakt.
l
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Taxonoom Marco Hoffman over klimaatverandering en effect op het sortiment

”Een palm in je achtertuin is al vrij

Klimaatverandering
loopt als een rode draad
door het werk van taxonoom Marco Hoffman.
Planten, heesters en
bomen overleefden enkele decennia geleden de
koude winters in Neder-

Naktuinbouw geeft de naamlijsten
van houtige gewassen en vaste planten uit. Daarin staat een handelsoverzicht van alle gewassen en rassen uit
Nederland en Europa. Jaarlijks melden
kwekers, beurzen en veilingen meer
dan duizend nieuwe namen aan.
“Die lijsten geven ons haarfijn inzicht
in de veranderingen binnen het sortiment”, legt Marco Hoffman uit.
Hij is al jarenlang nauw betrokken bij
het onderzoek naar klimaatverandering en de invloed ervan op planten.
Eerst bij de Wageningen UR, PPO en
sinds 2014 bij Naktuinbouw.
Temperatuurstijging
“Op een enkeling na twijfelt niemand
over de verandering van het klimaat
die de afgelopen decennia plaatsvond.
Vooral de laatste twintig jaar is de
gemiddelde temperatuur in WestEuropa schrikbarend en onnatuurlijk
snel gestegen”, gaat hij door.
“De winters zijn milder en natter.
Bovendien krijgen we steeds vaker te
maken met extremen, zoals bijvoorbeeld de hagel in Oost-Brabant van

land niet. Nu doen ze
het uitstekend in ons
klimaat. “Een enkele
keer, zoals in 2012, zie
je vorstschade, maar dit
komt steeds minder
vaak voor”, vertelt hij.
Muurleeuwebek (Cymbalaria muralis)
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afgelopen zomer. Dat dit gebeurt, is
wetenschappelijk aangetoond.
Klimaatdeskundigen weten alleen
nog niet precies wat er met de luchtstromen in de zomer gaat gebeuren.
Blijven ze overwegend vanuit het
zuid-westen komen of draaien ze
meer naar het oosten? Als dat gebeurt,
verandert ons klimaat nog meer. Nog
maar te zwijgen over het stijgen van
de zeespiegel.”
Tegelijkertijd constateert Hoffman
veranderingen door urbanisering. De
steden nemen in omvang toe. In stedelijke gebieden stijgt de temperatuur
verhoudingsgewijs nog meer, doordat
het groen verdwijnt en plaats maakt
voor stenen. Het wordt er ook droger.
Veel neerslag verdwijnt vrijwel direct
in het riool. “Daar moeten we op inspelen met meer en gerichte beplantingen en groene daken die het hemelwater langer vasthouden”, vindt hij.
Andere soorten
De taxonoom bracht in kaart welke
effecten deze klimaatsverandering
heeft op het sortiment cultuurplanten.

normaal”
Tuinplanten die tot de jaren vijftig nog
bekend stonden als matig winterhard
staan nu tien tot vijftien jaar probleemloos buiten. Als ze eens bevriezen, zijn
ze gemakkelijk te vervangen.
Hij constateert dat kwekers meer
‘zachtere’ soorten aanmelden voor
het kwekersrechtonderzoek dan in
het verleden. Zoals de sierheester
Viburnum tinus of het gras Pennisetum
alopecuroides. Uiteraard werken veredelaars ook aan winterhardheid.
Hierdoor zijn ook door rasverbetering
deze milde gewassen steeds beter
geschikt voor het Hollandse klimaat.
Maar er is meer gebeurd. Mensen zijn
gaan reizen naar Zuid-Europa of nog
verder weg. Zij zijn gecharmeerd
geraakt van de plantengroei in andere
landen en associëren dit met vakantie.
Er is dus ook meer vraag naar exotische
soorten, zoals olijven en lavendel. Juist
deze planten houden van een warm
en droog klimaat. Ze zijn uitstekend
geschikt voor bijvoorbeeld een stedelijke omgeving in combinatie met het
opwarmende klimaat. “Een palm in je
achtertuin is al vrij normaal.”
Invasieve exoten
De natuur reageert op het verschuiven
van klimaatzones, want planten verhuizen mee. Dat laatste gaat echter
minder snel. Toch duiken er spontaan
plantensoorten op, die van nature
niet in Nederland thuishoren. Neem
bijvoorbeeld de muurleeuwebek
(Cymbalaria muralis). Deze kleine rotsplant komt van oorsprong uit ZuidEuropa. Het heeft zich inmiddels hier
gevestigd en is in groten getale te

Pevano’s tuin (Palmvrienden.net)

vinden op oude stadsmuren en in
trottoirs.
Heeft de migratie spontaan plaatsgevonden, dan is het een natuurlijk
verschijnsel. Maar vaak vindt er verwildering plaats vanuit tuinen. Veruit
de meeste nieuwe soorten groeien bescheiden en geven geen economische
of ecologische schade. Als nieuwe
soorten zich te dominant gedragen
in hun nieuwe omgeving, krijgen ze
soms het stempel ‘invasieve exoten’.
Een streng beleid van het ministerie EZ
moet de ontwikkeling van invasieve
exoten tegenhouden. De NVWA die
hier namens EZ op toeziet, legt de
handel dan beperkingen op. Net als
de meeste andere EU-lidstaten had
Nederland tot voor kort zijn eigen lijst
met invasieve exoten.
Gevolgen voor de tuinbouwsector
Sinds augustus 2016 is er een Europees verbod op sommige soorten
vanuit een zogenaamde ‘Unielijst’.
Deze breidt de komende jaren verder
uit. Lastig daaraan is dat Europa verschillende klimaatzones heeft. Een
plant die door een zuidelijke lidstaat
is bestempeld tot invasieve exoot
hoeft in Nederland geen overlast te

veroorzaken. Voorbeelden daarvan zijn
kardinaalsmuts (Euonymus fortunei)
en de vederesdoorn (Acer negundo).
Hoffman: “Zo’n gewas mag vervolgens
niet in het handelsverkeer komen,
ook niet in Nederland. Dat is op zijn
minst discutabel, want het kan grote
gevolgen hebben voor de tuinbouwsector en voor gebruikers.”
Uitdaging
Door het wereldwijde handelsverkeer
krijgen Nederlandse kwekers ook te
maken met nieuwe ziekten en plagen.
Een voorbeeld daarvan is de bacterieziekte Xylella, die een quarantainestatus heeft. Sommige geïmporteerde
ziekten overleven alleen in kassen,
maar ook steeds vaker buiten in de
natuur.
“Maar zo extreem hoeft het niet eens
te zijn”, meent Hoffman. “We krijgen
te maken met een langer groeiseizoen.
Daardoor blijven organismen langer in
leven of er ontstaat een extra generatie.
Dit zorgt dan voor een flinke verhoging
van de infectiedruk. Gezien de afname
van het pakket chemische correctiemiddelen, ligt hier nog een enorme
uitdaging te wachten.”
l
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Preventie inbreuk op kwekersrecht

“Als je geen bekeuringen uitdeelt, gaat
Illegale vermeerdering van kwekersrechtelijk
beschermde rassen kan een incident zijn. Het
kan ook dermate grote proporties aannemen dat
het de sector schaadt. Een web van bedrijven
en organisaties houdt zich wereldwijd dagelijks
bezig met plantaardig recherchewerk. Een
pittige veroordeling werkt preventief, zo blijkt.

Ze kennen elkaar goed. Af en toe
delen ze hun kennis en adviseren ze
elkaar. Toch heeft iedereen zijn eigen
specialisatie. Geert Staring bijvoorbeeld, vertegenwoordigt de belangen
van veredelaars van aardappelen en
graszaden namens het in Brussel gevestigde Breeders Trust. In hetzelfde
gebouw houdt Casper van Kempen
van het Anti Infringement Bureau
(AIB) kantoor. Hij houdt zich bezig met
de belangen van groentezadenveredelaars en groentezadenvermeerderaars.
In ’s-Gravenzande is Royalty Administration International (RAI) gevestigd.
Dit bedrijf begeleidt veredelaars van
sierteeltgewassen bij het aanvragen
en innen van royalty’s. Maarten Leune
zwaait er de scepter. De klantenkring
van Reinier van Rijssen van het bedrijf
Planttipp uit IJsselstein bestaat voornamelijk uit veredelaars van bomen,
heesters en vaste planten.
Centraal in hun werk staat het beheren en bewaken van het intellectueel
eigendom van veredelingsproducten.
Doorgaans verloopt dat goed en naar
ieders tevredenheid. Maar alertheid is
geboden, want er zijn bedrijven die
de regels rond afdracht van royalty’s
bewust aan hun laars lappen. Om dat
te bewijzen maken zij gebruik van de
diensten van Naktuinbouw en van
laboratoria over de hele wereld. Via
Naktuinbouw Variety Tracer (zie p. 17)
is mogelijke fraude aan te tonen.

Voorlichting
“Op alle nieuwe pootaardappelrassen
die op de markt komen rust kwekersrecht”, vertelt Geert Staring. Breeders
Trust is een organisatie van tien pootaardappelkweekbedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Dene-
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iedereen steeds harder rijden”

Geert Staring

Casper van Kempen

marken. “We vertegenwoordigen ongeveer 80% van alle nieuwe rassen die
in West-Europa worden ontwikkeld. In
de graszaadsector is dat zelfs 90%.”
In de akkerbouw is het ‘landbouwers
voorrecht’, ofwel Farm Saved Seed,
van oudsher een begrip. Boeren mogen
een deel van hun aardappelen en
granen achterhouden als uitgangsmateriaal voor hun volgende teelt.
Daarover betalen ze wel een redelijke
vergoeding, maar die is lager dan de
gebruikelijke licentievergoeding.
In België moeten boeren hun arealen
aardappelen, die geteeld zijn met
Farm Saved Seed, doorgeven aan
Breeders Trust en in Nederland aan
Plantum. Het gaat om bedragen van
miljoenen euro’s per land.
“Die vergoeding is hoog, maar nodig
om een gezonde veredelingssector in
stand te houden. Omzeilen boeren de
afdracht, dan schieten ze uiteindelijk
in hun eigen voet.” Ondanks de strenge
regelgeving vindt een deel van de productie nog zonder registratie plaats.
Bovendien zijn er nog oudere rassen
zoals ‘Bintje’ zonder kwekersrecht in
omloop. Dat maakt het moeilijk om

Maarten Leunen

Geert Staring:
“Op alle nieuwe
pootaardappelrassen
die op de markt komen
rust kwekersrecht.”
goed overzicht te houden. In Nederland
is de bereidheid om royalty’s te betalen
veel hoger dan bijvoorbeeld in OostEuropa. Volgens Staring heeft dit
onder andere te maken met goede
voorlichting. “Handhaving is vooral
veel voorlichting geven en zorgen dat
er commitment ontstaat”, meent hij.

Preventieve maatregel
Sommige bedrijven omzeilen de
regels bewust. Breeders Trust merkt
dat aan administraties die bij controle
niet blijken te kloppen, of door tips
die binnenkomen. Boeren die hun
zaken goed voor elkaar hebben voelen
de werkwijze van ‘beunhazen’ als oneerlijke concurrentie. Hierdoor raakt
de markt verstoort. Op dat moment

Reinier van Rijssen

schakelt Breeders Trust fraudeopsporingsdiensten in of stapt zelf
naar de rechter. “We lopen er dan weleens tegenaan dat we niet helemaal
zeker weten of we het juiste ras te
pakken hebben. In die gevallen laten
we DNA-onderzoek doen bij Naktuinbouw.”
“Boeren die hun zaakjes goed voor
elkaar hebben verlangen die aanpak
van ons”, licht Staring toe. We komen
regelmatig in het nieuws, omdat we
een rechtszaak winnen. Het gaat dan
vaak om grote bedragen. Die publiciteit is een belangrijke preventieve
maatregel. Zie het als de handhaving
van de maximum snelheid. Als je
geen bekeuringen uitdeelt, gaat iedereen steeds harder rijden.”
De voorlichtende rol blijft de basis van
alle activiteiten. Grote bedrijven hebben ook de houding dat zij netjes willen werken. Zo dringt Staring er bij de
frietindustrie op aan om uitsluitend
aardappelen te verwerken van boeren
die de regels respecteren. De laatste
jaren heeft dat zeker effect. “Wil je
duurzaam ondernemen, dan moet
alles kloppen.”

Buitenstebinnen
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Bescherming
“Illegale vermeerdering van rassen die onder kwekersrecht
vallen, komt vaak door een misverstand. Wij komen veel
situaties tegen waarin telers onwetend zijn”, meldt Reinier
van Rijssen van Planttipp. Samen met zijn zoon Peter en
dochter Kim helpt hij vooral bedrijven in de vaste plantenen bomensector bij het aanvragen van kwekersrecht en het
innen van royalty’s.

grof aan te verdienen, pakken we keihard aan. Het is soms
een kat-en-muis-spel, maar uiteindelijk krijgt de eigenaar
van het ras gelijk. Een bedrijf dat zich niet aan de regels
houdt, krijgt vervolgens geen nieuwe rassen geleverd. Die
dreiging werkt zeer preventief.
Leune: “Laten we het opsporen van misbruik gerust een uitdaging noemen.” Voor een deel van de beschermde soorten
geldt ook het merkenrecht. Dan zet men een product als

Reinier van Rijssen:

Maarten Leune:

“Wij komen veel situaties tegen

“Laten we het opsporen van misbruik

waarin telers onwetend zijn.”

gerust een uitdaging noemen.”

Dit gebeurt binnen Europa, maar ook in Australië en Azië.
Zusterbedrijf Concept Plants BV doet dit in de Verenigde
Staten. Ieder land geeft namelijk een eigen invulling aan
het kwekersrecht. Het zijn over het algemeen de wat kleinere bedrijven met veredelingsactiviteiten die gebruikmaken van diensten van Planttip. Vaak gaat het om expertise
die ze zelf niet in huis hebben. Het bedrijf helpt ook met
marktintroductie van nieuwe soorten.
“Naktuinbouw is voor ons belangrijk, omdat zij het DUSonderzoek doet, dat voorafgaat aan toekenning van kwekersrecht. Maar we maken ook gebruik van Variety Tracer,
om inbreuk op kwekersrecht vast te stellen”, legt hij uit.
“Handhaving van kwekersrecht is vooral nodig om mooie,
nieuwe producten een kans te geven. Als zij te snel en
ongecontroleerd worden vermeerderd dan kan dit proces
mislukken. Kwekersrecht beschermt bedrijven hiertegen.”

Misbruik
RAI, dat al langer werkzaam is in de sierteeltsector, is heel
klein begonnen, vertelt Maarten Leune. Oprichtster Nellie
Hoek legde zich toe op de controle van de chrysantenrassen
van haar familie in een tijd dat kwekersrecht nog in de
inderschoenen stond. Al snel vroegen andere veredelaars
om dat ook voor hen te doen, omdat het vaak om dezelfde
bedrijven ging. Vandaag de dag vertegenwoordigt het bedrijf
een aantal zeer grote chrysantenveredelingsbedrijven en
verzorgt hun royalty-administratie. Zo ook voor andere
gewassen. Het bedrijf heeft dertig mensen in dienst en
vertegenwoordigt 8.500 rassen.
“Gewassen die vegetatief zijn te vermeerderen verlies je
al snel uit het oog”, vertelt Leune.“ Een overtreding van
de regels is zeker niet altijd opzet”, weet hij. “Maar in de
chrysantenteelt is ook sprake van grootschalige fraude.” Hij
spreekt dan over illegale productie en teelt, bijvoorbeeld in
Zuid-Europa. Bedrijven, die bewust vermeerderen om daar
16
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compleet concept in de markt. Het succesvolle merk
‘Proven Winners’ in de Verenigde Staten is daar een voorbeeld van. “Voor deze organisatie voeren wij jaarlijks 1.800
controles uit. De ervaring leert dat het hard nodig is. We
hebben zelfs de boetes moeten verhogen, omdat overtreders niet onder de indruk waren.” RAI maakt gebruik van
de diensten van Naktuinbouw, maar heeft ook in andere
landen testlocaties. “Naktuinbouw is voor ons leidend”,
zegt hij.

Interventie
Zijn uit zaad vermeerderde rassen minder kwetsbaar voor
inbreuk op kwekersrecht? Die gedachte is volledig achterhaald, weet Casper van Kempen. AIB is een vereniging,
waarvan groentezadenveredelaars lid zijn. Het is bijzonder
hard nodig om de rassen van deze bedrijven te beschermen,
want veel gewassen zoals bonen en sla zijn makkelijk door
zaad te vermeerderen. Bovendien zijn andere, hybriderassen van bepaalde gewassen weer uitstekend vegetatief
te vermeerderen. Na 2004 is het enten van gewassen sterk
opgekomen, met name bij tomaat.

“We zagen bijvoorbeeld dat restmateriaal na het enten niet werd
weggegooid, maar werd gebruikt voor
vermeerdering”, legt hij uit. “Dat gebeurt vooral als uitgangsmateriaal erg
duur is. Tomaat, aubergine en (water-)
meloen zijn daar voorbeelden van.
Uit periodieke vergelijkingen van de

Casper van Kempen:
“Restmateriaal werd
gebruikt voor vermeerdering.”
omzetcijfers met het geplante areaal
kan een schatting worden gemaakt
van de grootte van de illegale vermeerdering”.
Van Kempen heeft zijn handen vol
aan vermeerdering in Italië en Spanje.
Bij vermoedens van misbruik schakelt
hij de nationale autoriteiten in, volgens de protocollen van UPOV. In bepaalde situaties is het zelfs gevaarlijk
om een inval te doen, maar het gaat
in die gevallen ook om georganiseerde
misdaad. Komt het uiteindelijk tot een
rechtszaak, dan moet AIB ook bewijzen overleggen. Het onderzoek van
Naktuinbouw of andere laboratoria
geldt dan als bewijs.
“Bij een interventie bij een plantenkweker of teler nemen wij bladmonsters. Daarvan wordt een DNA-profiel
gemaakt en vergeleken met het beschermde ras waarvan het vermoeden
bestaat dat dit wordt nageteeld. Dit
moet snel gebeuren, want de gewascyclus is vaak een kwestie van weken.
Het ene laboratorium kan dat sneller
dan het andere, dus hebben wij soms
voorkeur. Maar als een zaak voor de
rechter komt, dan is het gedetailleerd
morfologisch onderzoek leidend. Dan
moeten wij een teeltproef laten doen
die uiteraard meer tijd vraagt”, legt
van Kempen uit.
l

Variety Tracer: ‘Soms vind je meer dan je zoekt’
Variety Tracer is het instrument van Naktuinbouw om de identiteit van plantaardig materiaal
vast te stellen. De combinatie van morfologisch onderzoek en moleculaire technieken (DNA)
maakt deze erg betrouwbaar. Jaarlijks zijn er zo'n zestig Variety Tracer-opdrachten. Daarbij
gaat het in een aantal gevallen om vermoedens van inbreuk op kwekersrecht. Af en toe zijn
er bijzondere verzoeken.
Wie kweekt de allergrootste tomaat van het
seizoen? Dat is een competitie die telers in
het noorden van Engeland maanden in de ban
houdt. Op de Harrogate Autumn Flower Show
levert zo’n exemplaar maar liefst een prijs op
van 1.000 pond. En dit kan nog oplopen als het
gewicht het Guiness Record overstijgt. Telers
zetten alle geoorloofde, maar sommigen misschien ook niet-geoorloofde middelen in om
die ene bijzondere tomaat te kweken. De organisatie van dit spektakel bewaakt met grote
zorg of alle deelnemers vruchten van het voorgeschreven ras inleveren, namelijk de in Engeland ontwikkelde ‘Gigantomo’. Dat is hen zelfs
een toets bij Naktuinbouw waard. Het gaat hier
tenslotte wel om een serieuze zaak, dus wil de
organisatie een betrouwbaar resultaat.
Een echte ‘Gigantomo’
Onderzoekster Hedwich Teunissen viel de
eervolle taak ten deel om naast de winnende
vrucht de hele top drie te bemonsteren en via
de nieuwste DNA-technieken te testen op
soortechtheid. Al snel kon zij de organisatie
het verlossende antwoord sturen: het ging hier
inderdaad om de echte ‘Gigantomo’. Hiermee
was fraude uitgesloten.
Maar ze vond meer. Het DNA gaf niet alleen
inzicht in het gebruikte ras, maar ook in die van
andere organismen op of in de vrucht. Zo vond
zij sporen van groeibevorderende bacteriën,
maar die vallen buiten de spelregels van de
competitie. Het toont wel aan dat de rivalen
alle middelen aanwenden om die felbegeerde
prijs binnen te slepen.
Het onderzoek naar de soortechtheid van deze
tomaat valt binnen een pilot van Naktuinbouw.
Toetstechnieken
Tot op heden gebruikt het laboratorium meestal
de AFLP®- en SSR-technieken. Inmiddels zijn
van veel gewassen AFLP®- of SSR-profielen

gemaakt. Deze zijn opgeslagen in een database. Ze dienen als vergelijkingsmateriaal in
het onderzoek naar soortechtheid. Binnen deze
collectie zie je al snel in welke mate gewassen
zijn veredeld. Groenterassen bijvoorbeeld,
zijn zo intensief veredeld dat de onderlinge
verschillen in profielen erg klein zijn. “Nieuwe
DNA sequencing-technieken bieden hier uitkomst”, vertelt Michel Ebskamp, manager team
Research & Development bij Naktuinbouw.
Versnelling
Kwekersrechtonderzoek heeft nog altijd het
morfologisch onderzoek als basis. Gewassen
worden dan naast elkaar gezet en op hun uiterlijke kenmerken vergeleken. Dit is een erg
nauwkeurige methode, die wel twee jaar in
beslag kan nemen, omdat niet altijd meteen
de juiste vergelijkers voor handen zijn. Voor
snelle acties bij inbreuk duurt dit te lang, maar
het is voor rechtszaken soms noodzakelijk.
De nieuwe DNA-technieken zijn van groot belang, omdat ze veel sneller een uitslag geven
en minder kostbaar zijn. Ook versnelt het in
sommige gevallen de aanvraagprocedure van
kwekersrecht voor nieuwe rassen. Dit door
meteen de juiste vergelijkers mee te nemen.
Daardoor gaat het morfologisch onderzoek
soms terug van twee naar één jaar.
l
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Kwekersrecht kleine boeren in ontwikkelingslanden

Voedselvoorziening staat voorop
in regels voor vermeerdering zaden
In ontwikkelingslanden vermeerderen boeren voornamelijk zelf hun zaden, naar oud gebruik. De opkomst van commerciële zaden draagt bij aan hogere producties, maar leidt ook tot nieuwe discussies.
Het schuurt tussen de traditionele boerenrechten en het kwekersrecht. Daar moet wat aan gebeuren,
vinden ontwikkelingsorganisaties.

Heleen Bos:
“De zaden zijn
kostbaar, maar
de gewassen zijn
productiever”.
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Boeren in ontwikkelingslanden kunnen kiezen tussen meerdere bronnen
voor hun uitgangsmateriaal. Zij kunnen hun zaden en planten kopen van
commerciële bedrijven, maar hebben
ook hun eigen informele circuit.
Heleen Bos legt uit welke activiteiten
zaadbedrijf Rijk Zwaan ontplooit voor
een beter rendement voor boeren.
Bram de Jonge (foto rechtsboven) van
Oxfam beschrijft de positie van Oxfam
in de discussie rond kwekersrecht en
boerenrechten. Ook geeft hij aan hoe
beide systemen op elkaar kunnen
aansluiten. Centraal staat voedselvoorziening in landen waar kleine
boeren kwetsbaar zijn en daarnaast
moeten kunnen inspelen op klimaatveranderingen. Want die vinden in
rap tempo plaats.

Eigen veredeling
Oxfam begeleidt jonge boeren in
Afrika met Farmer School-trainingen.
Deze boeren worden als eerste geconfronteerd met klimaatveranderingen,
zoals extreme droogte en overstromingen. Hun gewassen moeten daartegen
bestand zijn.
“Meer dan 80% van het zaad dat boeren in ontwikkelingslanden gebruiken
is afkomstig van lokale bronnen”, vertelt hij. “Boeren veredelen en vermeerderen dit zaad zelf en verhandelen
het onderling of op boerenmarkten.
Dit systeem bestaat al sinds mensenheugenis. Het is een gezond systeem.
Het geeft de bevolking voedselzekerheid en door veranderende klimaatomstandigheden evolueert het
uitgangsmateriaal mee. Bovendien
stimuleert het de biodiversiteit.”

Verdedelingsstation Rijk Zwaan in Tanzania Bron: Rijk Zwaan

“Meer dan 80% van
Aan deze werkwijze kleven ook
nadelen. Zo is verreweg de grootste
bedreiging dat ziekten via zaden worden overgedragen. Gevolgd door het
vermengen van diverse variëteiten.
Bovendien liggen de producties veel
lager dan van commercieel ontwikkelde rassen. Maar dat gecertificeerde
zaad is voor deze boeren bijna onbereikbaar. Het is duur en vaak zijn er
geen verkooppunten in de buurt.
Sommige kleine boeren kunnen het
voorfinancieren, maar het maakt ze
kwetsbaar als de oogst mislukt.
Betere zaden
Dat de ontwikkeling van commerciële
zaden voor ontwikkelingslanden ook
hard nodig is voor de voedselvoorziening, maakt Heleen Bos duidelijk. In
Arusha, Tanzania, heeft Rijk Zwaan een
veredelingsstation voor Afrikaanse
groenten: Rijk Zwaan Afrisem. “Wij
werken hard aan betere hybride rassen. Na negen jaar komen hiervan nu
de eerste commerciële zaden op de
markt”, legt zij uit. “Dit programma
gaat hand in hand met marktonderzoek, waarbij we focussen op de behoefte van boeren. Zij moeten het
vaak doen met lage kwaliteit zaden,
die niet goed kiemen.”
De behoefte aan goed uitgangsmateriaal is groot. Het bedrijf richt zich aanvankelijk op vijf soorten Afrikaanse
groenten en kiest bewust voor hybride
rassen. Daarin kunnen relatief snel
nieuwe eigenschappen worden ingekruist, met name resistenties tegen

het zaad dat boeren
in ontwikkelingslanden
gebruiken is afkomstig
van lokale bronnen”.

ziektes en plagen. Ongevoeligheid voor
ziekten heeft de hoogste prioriteit.
Boeren kunnen deze hybride rassen
niet zelf vermeerderen en doortelen.
“Natuurlijk zijn dergelijke zaden
kostbaar, maar de gewassen zijn veel
productiever. En de producten zijn
van een zodanig hogere kwaliteit dat
telers ze kunnen vermarkten en een
beter inkomen kunnen krijgen. We
helpen de boeren ook met financiering
als zij kiezen voor onze rassen.”
Het veredelingsprogramma voor ontwikkelingslanden gaat hand in hand
met demonstraties en trainingen voor
lokale boeren. Alleen met de juiste
teeltwijze leveren hybriderassen het
maximale rendement op. “Dat vergt
een lange termijn visie”, vindt Bos.
“Het is een programma waarmee we
investeren in mensen. Dat doen we
samen met partners, waarbij we het
initiatief bij de boer zelf leggen. Zo
willen wij onze steen bijdragen aan de
wereldwijde voedselvoorziening.”
Wet- en regelgeving
Het kwekersrecht beschermt veredelaars van commerciële rassen tegen illegale vermeerdering. Boeren zijn zich
niet altijd bewust van het kwekersrecht dat op commerciële rassen rust.
Zij kunnen dit materiaal bewust of
onbewust onrechtmatig produceren of verhandelen. verhandelen.
Boeren moeten dan achteraf
royalties betalen. Dat leidt tot financiële problemen of afhankelijkheid.En
dat probleem neemt alleen maar toe
naarmate ze meer commerciële zaden

verkopen. Het kwekersrecht is vastgelegd in het UPOV-verdrag. Dit verdrag
zorgt voor verwarring en weerstand
bij boeren. Zij vragen zich af of ze hun
eigen, lokale rassen, nog steeds
mogen verhandelen binnen hun gemeenschap. Volgens Heleen Bos blijft
dat mogelijk. “Die rassen zijn onbeschermd. Voor beschermde rassen
sluiten wij ons aan bij het standpunt
van ESA (European Seed Association).
De rechten van boeren die met beschermde rassen werken zouden binnen de kaders van het UPOV-verdrag
specifieker en duidelijker benoemd en
uitgelegd moeten worden. Het verdrag
biedt hiervoor namelijk de ruimte.”
Oxfam bepleit zogenaamde ‘Farmers
Rights’. Boeren die daarvan afhankelijk zijn, kunnen dan in ieder geval vrij
over hun eigen verkregen uitgangsmateriaal blijven beschikken. Dit recht
is vastgelegd in de Seeds Treaty van
de FAO (2001).
“Hoe deze twee verdragen en de daaruit voortvloeiende regelgeving goed
op elkaar aansluiten is nu niet duidelijk”, vindt De Jonge. Het tijd is om
daarover betere afspraken te maken.
Dan neemt onrechtmatige vermeerdering door commerciële boeren af, maar
maakt vermeerdering en uitwisseling
tussen kleine boeren mogelijk.
l
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European Patent Office vertaalt standpunt naar eigen wetgeving

Europese Commissie:
beperking octrooien op planten
In november vorig jaar meldde de Europese
Commissie dat het nooit de bedoeling was om
de resultaten van kruisingswerk octrooieerbaar
te maken. Dat standpunt namen de lidstaten
unaniem over. Het ligt nu ter beoordeling bij
het Europees Octrooibureau (EOB), waarbij ook
andere Europese landen zijn aangesloten. Drie
zeer betrokken deskundigen lichten de nieuwe
ontwikkelingen toe.
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Het octrooirecht op planteigenschappen blijft de gemoederen bezighouden.
Juriste Judith de Roos van Plantum,
advocaat intellectueel eigendom
Tjeerd Overdijk en directeur R&D
Hans van den Heuvel van sierteeltveredelaar Dümmen Orange belichten de
ontwikkelingen. Wat heeft het octrooirecht zoals het Europees Octrooibureau dat toepast, tot nu toe gebracht?

Vooral voedingsgewassen
“Minder dan veel mensen vreesden”,
antwoordt Hans van den Heuvel. Als
directeur R&D bij één van de grootste
veredelingsbedrijven in de sierteelt is
hij voorstander van het octrooirecht.
“Het EOB heeft tot nu toe zo’n 150
octrooien verleend en in aanvraag op
nieuwe planteigenschappen die door
kruisen zijn ontstaan. Vooral in voedingsgewassen, waar de grootste veredelingsbedrijven actief zijn. Ondanks
het veel bredere assortiment zijn er in
de sierteelt hooguit enkele tientallen
octrooien in een handvol gewassen.
Dat valt best mee, als je bedenkt dat
de Europese Biotechrichtlijn – waarin
het octrooirecht verankerd is – dateert
uit 1998.”
Tjeerd Overdijk is het daar mee eens.
“Ik heb wel geschillen zien langskomen over octrooien op planten of veredelingsmethoden. Maar behalve de
radijsspruitenzaak nog geen zaken
over overdraagbare eigenschappen in
planten. Kennelijk loopt het niet zo’n
vaart. Partijen weten elkaar buiten de
rechter om goed te vinden. Bedrijven
geven elkaar regelmatig licenties voor

is nodig
het gebruik van geoctrooieerd plantmateriaal in kruisingsprogramma’s.”

Drempel kleine bedrijven
“Toch is dat niet het hele verhaal”,
werpt Judith de Roos tegen. “Juist voor
kleinere bedrijven werpen octrooien
een drempel op. Zij hebben geen gespecialiseerde juristen en missen de
financiële armslag om octrooien aan te
vechten. Bovendien hebben de meeste
octrooien betrekking op een beperkt
aantal voedingsgewassen, zoals tomaat,
paprika, sla- en koolgewassen. In zo’n
gewas heb je al snel met een tiental
octrooien te maken. Omdat het vaak
om belangrijke eigenschappen gaat,
wil een veredelaar voor elk van deze
octrooien een licentieovereenkomst
afsluiten. Dat vergt veel geld én welwillende octrooihouders. Het is de
vraag of ze altijd bereid zijn om die
licenties aan iedereen te geven. Dat
kan de ontwikkeling van nieuwe rassen op langere termijn afremmen.
Bedrijven vragen ook uit defensief
oogpunt octrooien aan. Er gaat steeds
meer geld zitten in het octrooisysteem.
Ik vraag me af of het uiteindelijk meer
oplevert dan het kost.” Bij het kwekersrecht is die drempel er niet. Dankzij
de kwekersvrijstelling zijn kwekersrechtelijk beschermde rassen namelijk
vrij te gebruiken om te kruisen.

Judith de Roos:
“Ruime toegang tot
genetisch materiaal voor
alle veredelaars was altijd
ons uitgangspunt. Dat
standpunt is in Brussel
duidelijk overgekomen.”

vesteringen in moderne veredelingstechnologie te kunnen rechtvaardigen.
In kleinere sierteeltgewassen is het
lastig om investeringen in hightech
terug te verdienen. Vooral omdat
rassen een steeds kortere levensduur
hebben. Hightech is nodig om rassen
te maken die je duurzamer kunt telen.
Want telers en maatschappij vragen
om weerbaarheid tegen ziekten en
plagen en een betere bestendigheid
tegen droogte en verzilting. Een goede
bescherming via octrooien biedt juist
kansen om daarin te investeren.”

Hightech
Van den Heuvel merkt op dat het kwekersrecht nog steeds een belangrijke
rol speelt. “Het geeft onvoldoende
bescherming om de steeds hogere in-
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Licensing Platform
Voor beide opvattingen valt wat te
zeggen. Het hangt er maar van af aan
welke kant van de streep je staat.
Voor blijvend toegang tot geoctrooieerd plantmateriaal, richtten een
aantal vooraanstaande groenteveredelingsbedrijven eind 2014 het
International Licensing Platform
Vegetable (ILP) op. De elf aangesloten
bedrijven legden hierin spelregels vast
voor het beschikbaar stellen van genetisch materiaal om te kruisen. En
dat tegen een redelijke vergoeding.
Een geschillencommissie spreekt bij
meningsverschillen een bindend oordeel uit. Volgens Overdijk kwamen er
nauwelijks geschillen op tafel.
Van den Heuvel bevestigt dat. “Het ILP
lijkt voor de voedingstuinbouw goed
te werken. De toegang tot octrooien is
daar voor een groot deel geregeld. In
de sierteelt ontbreekt zo’n platform,
maar daar zijn nog weinig octrooien
aangevraagd en verleend.”

Richtlijn met nieuwe uitleg
Ook in Brussel is de afgelopen jaren
stevig gedebatteerd. Niet in de laatste
plaats door het kleine Nederland, dat

Nog deze zomer duidelijkheid
Beleidscoördinator plantaardig uitgangsmateriaal Marien Valstar van het Ministerie
van Economische Zaken is bestuurslid van het
CPVO en vertegenwoordigt de minister binnen
het UPOV en internationale werkgroepen.
Hij verwacht dat het Europees Octrooibureau
het EU-standpunt op korte termijn vertaalt in
nieuwe, aangescherpte octrooiwetgeving.
“Voor zover ik het kan beoordelen staan de
neuzen redelijk dezelfde kant op en wil het
EOB de wetgeving nog deze zomer aanpassen”, aldus Valstar. “De details wachten we af.
Wat we wel weten, is dat het een stuk moeilijker wordt om octrooien vast te leggen op
planten en planteigenschappen.”
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Hans van den Heuvel:
“Telers en maatschappij vragen
om weerbaarheid tegen ziekten
en plagen en een betere bestendigheid tegen droogte en verzilting.”

groot is in plantenveredeling. “Ruime
toegang tot genetisch materiaal voor
alle veredelaars was altijd ons uitgangspunt en dat is het nog steeds”,
merkt Judith de Roos op. “Dat standpunt is in Brussel duidelijk overgekomen, mede dankzij steun vanuit
andere landen. Wat de Europese
Commissie en de lidstaten nu zeggen,
sluit daar beter op aan dan de manier
waarop het Europees Octrooibureau
(EOB) de wetgeving tot nu toe uitlegt.”
Samengevat luidt het Europese standpunt dat de wetgever nooit de bedoeling had om planten die via traditioneel
veredelen (kruisen en selecteren) zijn
ontstaan, octrooieerbaar te maken.
Momenteel buigt het EOB zich over de
vraag of ze haar eigen wetgeving, die
dezelfde bewoordingen bevat, op dezelfde manier moet gaan uitleggen.

Octrooibureau EU aan zet
Overdijk: “De EU-lidstaten plus tien
andere landen bepalen het beleid bij
het Octrooibureau. Zij moeten het eens
worden over een striktere opvatting.
Zoals de kaarten nu liggen, is dat al
snel het geval. ”
De Roos vult aan: “Wij rekenen erop

dat er een einde komt aan octrooien
op planten die via natuurlijke kruising
zijn verkregen. Alle EU-lidstaten onderschreven namelijk de uitleg van de
Europese Commissie. De andere lidstaten van het EOB moeten zich daar
nog bij aansluiten. Maar ook op andere punten is nog meer duidelijkheid
nodig. Bijvoorbeeld over de vraag wat
dan nog wel onder de reikwijdte van
de resterende octrooien kan vallen. De
uitkomsten kunnen in de uitvoeringsregels van het EOB worden vastgelegd.
In de loop van dit jaar wordt dat waarschijnlijk duidelijk.”

De wereld is groot
Van den Heuvel noemt het nieuwe EUstandpunt steviger dan verwacht. “Voor
ons brengt dit geen verbetering, maar
ik zie wel waar het uitkomt. De wereld
is ons speelveld en de wereld is groot.
Veel landen kennen octrooien op planten en planteigenschappen. Waar dat
zinvol is, gaan wij zeker octrooien
aanvragen. Ondertussen blijven wij
doen waar wij goed in zijn: nieuwe
plantenrassen ontwikkelen die de wereld mooier en mensen blijer maken.”
l

C OLUMN

“Als je gentech links laat liggen, is er
een wereld van technologie te ontdekken”
Als ik terugkijk op het schrijfproces van
mijn boek ‘Ode aan de E-nummers’ over
voedsel- en landbouwtechnologie blijkt één
keuze heel erg goed te hebben gewerkt.
Dat was de keuze om het nauwelijks over
gentech te hebben. Dat onderwerp doet
standaard de bekken schuimen. Al die opwinding is nauwelijks relevant voor de gemiddelde Nederlandse consument. Want
die heeft er in praktijk nauwelijks mee te
maken. In plaats van me op gentech te
concentreren, ging ik langs bij de ‘gewone’
zaadveredelaar. Ik leerde wat F1-hybrides
zijn, hoe je DNA-markertechnologie kunt
gebruiken en allerlei andere kunsten kan
uithalen om telers prachtige resistente en
hoogrenderende gewassen te bezorgen. In
de supermarkt zie je vaak de gezichten
van telers in beeld. Maar ik had nu ook de
gezichten van veredelaars gezien. Trotse
mensen, ingenieurs, die bio-informatica
met klassiek veldwerk combineren. Als je
gentech links liet liggen, was er een wereld
van technologie te ontdekken in het eten
wat wél dagelijks op ons bord lag.
Vlak na het verschijnen van mijn boek
deelde Albert Heijn weer moestuintjes uit
bij de boodschappen. Ik kon mijn enthousiasme niet onderdrukken. Want ook al
had ik veel gepraat over zaaigoed, het
spul zelf had ik nooit in mijn handen

gehad. En ik was er gefascineerd door. In
mijn vak, de microbiologie, valt er veel te
knutselen maar uiteindelijk weinig aan te
raken. Hier resulteerde het labwerk wél in
tastbaar resultaat. Ik had zin gekregen om
gewoon zelf zo’n hightech zaadje in de
grond te stoppen en tot wasdom te laten
komen. Ik begon dus driftig alle soorten
moestuintjes te verzamelen en fluisterde
ze in mijn keukentje bemoedigende woordjes in. Nu wilde ik die spectaculaire heterose weleens met eigen ogen aanschouwen.
Dat was dus een naïeve gedachte. Want er
zat natuurlijk helemaal geen hightech
zaaigoed in de moestuintjes. Ik weet niet
precies hoe oud het wortelras Nantes 2 is,
maar het wortelras Nantes 5 werd al in
1990 bij Naktuinbouw geregistreerd. Dus
de nummer 2 zal nog wel een paar decennia ouder zijn. De radijs - Cherry Belle kwam uit 1972. Vast uitstekend uitgangsmateriaal voor een moestuintje - zeker
voor een beginner als ik - maar toch was
het een beetje een teleurstelling. Nederland had zo’n prachtige kennisintensieve
zadensector, met Wageningen als academisch epicentrum, en hier zat ik midden
tussen die bedrijven met honderd jaar
oude zaden te hobbyen. Alsof je midden in
Silicon Valley met een draaischijftelefoon
staat te bellen.

Microbiologe Rosanne Hertzberger (1984) schrijft een
column in NRC Handelsblad en in nrc.next. Ze deed onderzoek als postdoc bij de afdeling moleculaire microbiologie
van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en
promotie-onderzoek bij de UvA & NIZO Food Research.

Ik snap dat er geen tomatenzaadjes van
één euro per stuk bij de boodschappen
worden weggegeven. Toch vond ik het
een gemiste kans. De gemiddelde burger
is ondertussen bijzonder geïnteresseerd
geraakt in de herkomst van zijn voedsel.
Maar de zadensector blijft een verscholen
pareltje. Mensen weten niet wat F1-hybrides zijn. Of dat een resistentie ervoor kan
zorgen dat er veel minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden.
Miljoenen Nederlanders hadden de afgelopen weken zaadjes in hun handen en
keken verwachtingsvol naar de plantjes
die eruit groeiden. Dat was een prachtige
gelegenheid om het verhaal over moderne
veredeling eens onder het licht te brengen.
Rosanne Hertzberger

Data opleidingen & workshops tweede helft 2017
Bacterievuur
31 augustus
Inschrijven tot 20 juli
Wegwijs in het Kwekersrecht & toelatingsonderzoek
12 september
Inschrijven tot 1 augustus
Geautoriseerde veldinspectie in de zaadproductie
12, 15, 20 & 29 september
Inschrijven tot 1 augustus
Bemonstering van planten
14 & 28 september
Inschrijven tot 3 augustus
DNA Techniques
20, 21 & 22 september
Inschrijven tot 1 augustus
Workshop Bedrijfshygiëne
26 september
Inschrijven tot 15 augustus
Spoor van het Zaad
27 september
Inschrijven tot 16 augustus
Bemonstering van zaden
1 & 15 november
Inschrijven tot 20 september
Real time PCR voor de Groene sector
21, 22 & 23 november
Inschrijven tot 9 oktober
Zadendeterminatie
4 & 5 oktober, 2 & 3 november
Inschrijven tot 23 augustus
Neem voor in company-trainingen in 2018 contact op met ons team via opleidingen@naktuinbouw.nl
Meer informatie staat ook op onze website www.naktuinbouw.nl/opleidingen
Buitenstebinnen
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Een bestaand product in een nieuw jasje. In deze editie:
de tomaat op aardappel

Tomtato: ‘Een magische plant die je
uitnodigt tot nadenken’

“

Sirekit Mol, Marketing Manager van Beekenkamp Plants bv:
Het idee om een tomaat te enten op een aardappel is niet nieuw, maar
voor velen wel verrassend. Zes jaar geleden benaderde onze klant
Thompson & Morgan ons om dit idee uit te werken. Daarop begonnen
we met het testen van verschillende combinaties van rassen. Ook deden
we proeven in klimaatzones. Uiteindelijk kozen we voor een combinatie
van een zoete cherrytomaat met een hoge brixwaarde (duidt op de zoete
smaak en de houdbaarheid) en een witte aardappel die geschikt is om
te frituren of te koken. Voordat we de planten in productie namen, overlegden we met Naktuinbouw. Aardappelen en tomaten hebben hun eigen
keuringssysteem en dat moesten we op elkaar afstemmen.
Wereldwijde aandacht
Bij de introductie van de ‘Tomtato’ in 2014 volgde aandacht vanuit de hele
wereld: van radiostations in Nederland tot een ontbijtshow in Amerika.
Iedereen was verbaasd. Enten is niet algemeen bekend. Zo kregen we veel
vragen over genetische manipulatie, want dat is wat mensen al snel
denken. Niets is minder waar. Het is een type plant die bij consumenten
iets los maakt. Het nodigt je uit tot nadenken.
Succesnummer
Tomtato’s kun je van eind april tot begin mei in supermarkten en tuincentra kopen. Duitsland is ook een belangrijke markt. Het is een plant
voor de hobbymarkt. Mensen kweken ze op het balkon of in een kleine
tuin. Ook in schooltuintjes is het een succesnummer. Zie het vooral als
een gadget. Eerst pluk je 200 tomaatjes en daarna oogst je de aardappels.
In Amerika krijgt de plant bijvoorbeeld de naam Ketchup ‘n’ Fries mee. Een
knipoog dus. Voor ons levert het geen miljoenenomzet op, maar inmiddels kreeg de Tomtato wel een vast plekje in ons assortiment. Vorig jaar
introduceerden we ook een combinatie van aubergine en aardappel. Die
kreeg de naam GineTato.

”
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