
Laat de natuur ons
maar verrassen

Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn
nogal wat door boercn geselecteerde
landrassen snel in onbruik geraakt. Er kwamen
al even snel hoogprcductieve rassen voor in de
plaats, 0m het genetische materiaal uit oude
cultuurgewassen en wilde verwanten ervan niet
voorgoed kwijt te raken, weden wereldwijd
genenbanken opgericht. Maar behalve het ex
situ bewaren in die banken, zijn ook in situ
conserveringsstratEieèn - als plant in het
boerenveld - belangrijk. De plant is nog altijd
bruikbaar en kan tegelijkertijd in een natuurlilke
omgeving veder evoluercn, en dat is voor het
behoud van biodiveniteit van levensbelang. Een
olant is immers heel wat meer dan 'een zak vol
genen'.
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I n Turkije hebben sebieden
I waar wilde rarwesoonen
I groeien de status van na-
I tuuneseÍvaat gekregen. in
Ethiopië genieten regio's met
wilde verwanten van de Anbica
kofiie speciale bescherming en
in Mexico zijn er b€schermde
natuurgebi€den met wild€ maïs-
sooíen. Het zijn allemáal pro-
Jecten die de€ls word€n gefinan-

. cierd door de Global Environ-
mental Facility. Deze organisà-
tie he€fi tot doel zov€el moge-
lÍk wilde vooroud€rs van onze
cultuurgewassen !e b€houden-

Behalve het behouden van wil-
de veNanten van cultuurge-
wassen, is het belangrijk dat
ook de oude cultuurgewass€n
zelf bewaard blijven. Boeren in
de derde wer€ld spelen daarbij
een b€lansrijke rol. veredelaars
bleken maar in beperkte mate
in staat voor dez€ marginale
landbouwgebieden geschikte
mssen te ontwikkelen. Doordàt
kunstmest €n b€slrijdingsmid-
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dêlen vooÍ de kleinere boeren
niet ruim voorhanden of niel
bêtaalbaar zijn, produceren de
modeme zaadrassen er niet op-
timaal. DooÍ oude rassen te te,
len, dragen deze boeren wel bij
àan het in situ behouden van

VERHALEiI OVER
HEÍ OIIVOORSPELBARE
'Opde Filippijnen en in Bmzilië
zijn boeren nu op zoek na"r ou-
dê rassen die weliswaar een
minder hoge opbrengst genere-
ren, maaÍ vanwege een oerere
srnààk op de narkt een hogere
pÍijs opl€veren,' veíelt walter
d€ Boef. 'De boeÍen zien lang-
zamerhand de beperkingen in
ván de nodême zaden. Die zijn
bovendien duur in amkoop. ter-
wijl zê onder de vaal extreme
omstÀndigheden (dme g.ond,
wisselvallig€ neerslag en temp€-
íatuuÍ) niet optimaal presteren.'
De Boefwerkt bij het Konink-
lijk Instituul voor de Tropen in
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Amsterdam en zal in juni pro'
moveren aan de kersro€lgroep
Communicàtie- en Innovatiestu
dies van de Universiteil van wa
geningen. Tales of the Unpre
dictable', heei zijn proelichrift.
waarin hij ingaai op de moge'
Iijkheden van genenbanken en
andere oÍgànisati€s om het be
heeÍ. het behoud en hel gebruik
Yan agrcbiodiversiteit door boe

VanwaaÍ de titel van zijn proefl
schrift? De Boef: 'Sinds de ze
ventiende ee w denkt de nens
dat zjjn ongeving controleer-
baar is- Dat iets onvoorspelbad
zou zijn, sluii zijn denkwereld
uit. Dat denken we sinds die tijd
ook over dê landbouwpraklUk
en over plantenveredeling. Mad
mijn oveÍuiging is dal wat zich
in de naruur en in de landbouw
afsp€elt, zichjuist in hoge mate
aan onze conlrole ontt.ekl. Zo
zie je dat het voor genenbanken
moeilijk is invulling te geven
aan het 'boerenbeheer' als con-
serveringsstrategie Yan oude
cultuurgewassen. Want de vere
delingspraktijken van boeren
zijn in hoge nate onvoompel
baar. Md een onvoorspelbaàr
resullaal is juist een essentieel
onderdeel van biodiversiteit. Je
creëert vanaxe. maar weet van
levoren niet wàaÍje uitkomt.'

'Een plant is meeÍ dan een zák
vol genen,' vat De Boef zijn vi
sie samen. De landbouwsector
is zich dit in de loop van dejá
ren zeventig ook wet steeds
me€r gaan Í€aliseÍen, toen hij
besefte dai zonder biodive6iteit
geen verdere vêredeling neer
mogelÍk wás. Een directe aan-
leiding voor dit gro€iende besef
was de maïscÍisis in de Verenig-
de Staten, toen het gebruik van
unifoÍne cms-hybriden (cns
staat voor cytoplasmatische
mannelijke steriliteit) tot een to-
tale misoogst leidde. Dit heeft
tot een eno.me impuls voor de
ontwikkeling van resistente ras-
sen geleid. GenenbankeD gin
gen to€' als gek oude rassen en
wilde ve anten van onze cul_
tuurgewassen verzamelen, niêt
zozeeÍ om het zaad Yoor het na-
geslacht te bewàren, zoals vaát
woÍdl beweerd, maar om voor
veredelingsbedrijven genetisch
gevarieerd màteriaal toeganke-

CULTUUR VAÍ{
IIOBBYKWEKERS

De Boef is enlhousiast over de
activiteiten van genenbanken in
Canada, Duitsland en GÍoot-
Brittannië die €en intensiefcon-
lac( onderhouden met maàt-
schappelijke organisaties die
bijzonder zaadgoed aanvrasen.
'Dit is vooÍ een deel eên cul
tuurkwestie,' aldus De boef.
'omdat in d€ze landen een
bloeiende cultuuÍ Yan hobby-
kweke.s beíaal. Neder- >
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> land kenl het fenomeeÍ
van de hobbykweker vooral van
de aaÍdappêlteelt. De boer
weÍkt dan nauw samen met
handelshuizen en doet zelf aan
s€l€ctie. De kans dat een hob-
bykweker/aardappelboêr in zijn
leven ooit een nieuw Ías selec-
teeÍ dat aa. alle maÍktwensen
voo. €en grootschalige reelt
voldo€t, is overigens h€€l klein.

Paíicuii€r€ initiatieven di€ zich
niet zozeer op plantenveÍede-
ling maar op h€t vetzamêlen,
bewarcn en verme€Íderen van
oude akkeÍbouw- en tuinbouw
gewassen en -rassen to€leggen,
zijn onder mêeÍ Hof van Edên
in Utrecht €n De OeÍakker in
Bakkeveen. Bij Hof van Eden
zUn ondeÍ neer bijzonderê
aaÍdbeien- en tomatemassen te
zien. De Oerakker heeft zich
gesp€cialiseerd h NedeÍlandse
streekgewasseÍ, gewassen die
ooit bepÍoefde tuindeÍs- en
kwckersrassen waren. HoÍtus
Bulborum heêft een gÍote col-
lertie oude bolgewass€n in huis
en de Nederlandse Pomologi-
sche VeÍeniging houdr zich be-
zig Ínet b€houd en beheer van
historisch€ fruitrassen. rassen
die vaak een hoog niveau van
ziekteresistentiê veÍonen. Ín
het B€lgisch€ MoÍs he€fr een
gro€p van meer dan hondeÍd
volksnrindeÍs een záadbanï mêt
oude gro€nten- en fÍuitgewas-
sên en blo€men opgericht.

Als veÍedelaars of maatschap-
pclijke organisaties e€n beroep
do€n op d€ collecties van een
genenbank in hun land, dan
mo€t het zaadgo€d soms wor-
den opgevraagd bÍ genenban-
ken in ênderÊ landen. 'En dat
lukr niet altijd,' vertelr De Boet'De genenbariken in de landen

. in d€ ooÍspmngsgebi€d€n, waaÍ
vaak uitgebreide coll€cties van
oude landÍass€Í en wilde soo.-
ten aanwezig zijn, zin de voor,
bije jaren stêlds vaker op hun
hoede vooÍ we$erse genenban-
kên. De westers€ genenbanken
verzamelen veel materiaal in
landen als Elhiopiê, PeÍu, Vier,
nam en Mexico, terwijl deze
landen daaÍ vaat niets voor te-
rugzien.' Ook het Cenrrum Ce-
nêtische Bronnen N€derland
(CGN), dat deel uitmaakt van
het voormalige CentÍum vooÍ
Plantenver€delings- en Repro-
ductieonderzoek (CPRO), nu
Plant Research Intemational,
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n€emt €€n tendens van afscher-
ming waar, ondeÍ meeÍ door d€
genenbank€n van Ethiopié en
India.

Het onderkennen van het be-
lary van de ml van de bo€ren iÍ
de aÍme landen, waaÍ de agÍo-
biodiveniteit wel nog gmot is,
is een heilel punt waar ook op
intemationaal niveau veel
woÍdt over gediscussieerd. In-
lussen zijn in landbouwgebie-
den in de dêrde weÍeld alleÍlei
projecten opge$art, zoals loka-
le zaadbanken en diveÍsity faiÍs
- markten waar allerhande za-
den woÍden aángeboden - en
panicipaíevê veredeling, een
praktijk waaÍbij de boeren di-
rect berokken zijn bij her ont-
wikkelen, het gebruik en de
ploductie van zaad dat op de re-
gionale teeltomstandigheden is

GEI{ÊTISCHE
VERS TALLIÍ{G

De grote zaadbedrijven probe-
Íen intuss€n wereld,wijd paal en
perk te st€llên aan verm€erde-
ÍingsFakÍjkên door boeÍen en
veredelingswerk door boeren

en concuÍr€rendê vêredelings-
bedrijven. Om 'heÍgebÍuik' van
zaad door boeÍen iÊgen te gafl\
volstáan hybÍiden meestal ni€t.
Een nieuwe vinding rvaaÍdooÍ
boeÍen het zaad van hun ge-
wassen niet mêeÍ kunnen ge-
bÍuiken is het vemietigingsgen
(teÍminator gen) dat ervooÍ
zoÍgt dat geen of in elk geval
onvruchtbaar zaad ontstaat,
Producent Monsanto heeft deze
technologie inniddêls onder
druk van de publiekê opinie in
de ijskast sez€t.

Edith Lammerts vaÍ BueÍen,
hoofd landbouw bij het Louis
Bolk Instituut in Driebergen:
'De zaadbedíijven hebben veel
in de ontwikkeling vaí nieuwe
rassen geinvesteeÍd en vinden
dat ze hiervooÍ tê weiÍig geld
terugzien.' Volgêns haar is de
ontwikkeling van cms-hybri-
den €€n van de bêlangrijkste
ontwiklelinsen van de voorbije
jaren. 'Een belangdjke drijf-
veeÍ om cms-hybridên te ont-
wikkelen is dat gebruik dooÍ
coÍcurÍerende veÍedêlaaÍs on-
mogelijk wordt genaákt. Met
steÍiele planten kun je ni€t veÍ-
deÍ werken, t€Íwijl zaadvast€
selecties en gewone hybriden
wel als kÍuisingsmaleriaal kun-
oeí worden gebruikt.'

'Met de opkomst van cms-hy-
bÍiden bes€ffen vercdelaarr vol-
gens Ínij te weinig dat ze over
een jaar of tien allerÍ nog maar
uitgangsmateriaal tot hun b€-

schilking hebben dat binÍen
het eigen bêdrijf is g€produ-
ceeÍd. Dat leidt tot een enoÍme
genetis.hê vercmalling. De veÍ,
edeling laat zich daardoor
klemzetten. Veel technieken
woÍdên puur ontwikk€ld oÍn de
concurrentie af te schêrmen.
Terwijl het een van de bêláng-
Íijkte hoofdwetten van veÍÊde-
len is dat we juist diveniteit
moeten creëren en hieÍrit ver-
volgens kunnên s€lecter€n. Ook
het gebruik van wild maÈÍiaal
biedt nier altijd e€n oplossing,
omdat het inlsuis€n van *ild
materiaal êeo langduÍig proces
is. Modeme rassen met elkaaÍ
kÍuis€n gaat veel sneller.'

SIREEÍGEBO DÉÍ{
nassEil
Maatschappelijke organisaries
di€ zich met landbouw b€zig-
houden, pleiten al jaren voor
het vrij beschikbaaÍ houden
van genenmateriaal voor verde-
Íe veÍedeling. Dit hangt samên
met het gêgeven alat de zaadbe-
drijven vaak uniforme Íassen
op de ma*t brengen en b€paal-
de groepen van boeren, zoals
boeÍ€n in de derde weÍetd etr in
onze streken telers die Í€giona'
le rassen willen gebruiken en
biologische boercn, juist be-
hoefre hebben aan zaad dar aan
de eisen voor een sp€cifieke
tÊ€lt voldoet.

Zo is dê NedeÍlandse boercn-
coóperatie Zeeuwse Vlegel, die
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tarwe leeh voor de broodp.o
ductie van eig€n bodem, op
zoek náar zaad dat geschikt is
voor e€n regionale te€ltwijze.
voor de Vlegelboeren moet het
baktarwezàad niet alleen voor
de.egionàle teeh geschikt zijn,
maa. ook nilieuvriendelijk te
telen zijn, een go€d eiwitgebal
te hebben en een redelijke op
brengst bieden. Het meeÍe
brood dat we in Nederland en
België et€n, is gebakken van
graan uit het buitenland. veel
ervan kont uit Frankijk.

De Zeeuwse Vlegel heefl on'
deÍvonden dat het de voorbije
jaren íêeds moeilijker is ge
worden geschikte baktarweras
sen te vinden. Het is een goed
voorbeeld van het verdwijnen
van rassen voor lokale teelt op
de Zeeuwse kleibod€m. Inmid-
dels heeft her initiatiefenoe ge
leid dal bet oude zomenarwe-
Ías Sunnàn w€er op de Neder
la.dse ràssenlijst werd ge
plaatst. De Zeeuwse Vlegel is
aangewezen als instandhouder
van Sunnan. Dit beiekent dat
de Íichring ervooÍ moet zorg
d.agen dnt h€t zaad wordt ver-
meerderd €n op de mêrkt ve.
krijgbadis. wát h€t pÍoject bij'
zonder maakt. is dat boere.
zelf een oud larweras in ere

Ook in België zijn boeren bezig
met streekgewassen. gewassen
die typisch zijn voor hun regio
en door de specifieke selectie
door de t€ler en de natuuÍlijke
selectiedruk die van regio tot
rcgio verschilt tot stand zijn ge
komen. B€halve landbouwkun
dig zijn de rassen ook cultureel
waardevol. Verscheidene Bel
giscbe tuinders Íichten zich op
het verm€erdeÍen en selecteren
van divers€ oude landrêssen
(elersrass€n) van een aanlal
gewassen, zoals selder (groene
soepselder) in de omgeving van
Lier en de Mechelse vroege
bl@nkool en prei in de omge
ving vàn Mechel€n, veíell
Louis de Bruyn vên de Land
bouwwerkgroep weÍvel in Trc-
melo-'Stí€ekgebond€n telers
.assen van witlof worden doo.
een àantál tuinders in de omge
ving van Brussel niet alleen in
stand gêhouden en v€Íder gese
l€cteerd, ook de teeltwijze is er
nog traditioneel. Voor modeme
rassên wordt hydrocultuur toe
gepàs! de t€lersrassen g.oeien
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in loll€ grond. zodat het in
plaats van vier weken zes w€-
ken duurt vooraleer het willof
oogsrbaàris. Bij de selectie van
de grondwitlofrassen zijn kwa-
lit€ir en smaak heel belangrijk.
J€ ziet aan het uiterlijk van de
plant dát het om een bijzond€r

MEER DAÍ{ ALLÊEN
MAAR RESISÏENTIE

Niet alleen de slÍeekgebonden
landbouw is gebaat bU Ín€er
biodiversi(eit van het uitgange
mlteriaal. Ook biologische
boeren hebben ten aanzien vàn
dat uirgàngsmateriaal specifi ê-
k€ €isen. LammeÍs ve Buer€n
licht toe: 'Doordat de biologi-
sche secror geen kunstmest €n
chemische best.ijdingsmidde-
len gebruikt. moet hij uiteraárd
teruggÍijpen naar natuurltke
regulatiemechanismen. Nu ge-
bruiken biologische boereD nog
uitgàngsmateriaal dat voor de
gàngbare teelt is ontwikleld en
niêl optimaal geschikt is voor
de t€elt onder biologisch€ om-
standigheden. VanjánuaÍi 20G4
af verplicht de Êu.opese Unie
de sector biologisch zaàd te ge-
bruiken, dus zaad da{ zonder
kunstm€st en bestrijdingsmid-
d€len is vermeerderd.

De biologische sector wil zelf
nog een slap verder gaán. ooor
bij het veredelen landacht te
schenken aan gewas€igen-
schappen die hel gewas b€ter
geschikt maken voor de biolo-

gische leelt. t-alnmerts van Bue-
Íen: 'Een biologische boer is
niet alleeD 8€inrcresseerd tn gê_
wassen die .€sistent zijn tesen
bepaalde ziekren en plagen.
Door de biologische ieelrwUz€.
die zich juist kenmerkt door
prevenlreve maàrregeren voor
de gezondheid van de planl en
d€ bodem, he€ft hij simpelweg
vaak belenaàl geen laÍ van
een aantal zieklen en plagen.
Een biologisch geteelde plant
heeft door de ruime vruchtwie
seling waàrbij elkjaareen án-
der gewas op hetzelÍde stuk
grond wordl geteeld - en hel
verzorgen van de bodern-
vruchtbaarheid
sland. In d€ veredeling voor de
biologische rcelt ligl meer àan-
dacht voor andere eigenschap-
pen. zoals plantgezondheid en
woÍelvorming. dan ook voor

STERIELE PLA TÉiI

Dat de biologische secto. een
eigen gewasveredeli.g noodza-
kelijk vindr is mede in gang ge-
zet door d€ onlwikkeling van
de gentechnologie. Maar d€
biologische sector wil zich niet
alleen richlen op ráseigen-
scbappen voor de biologische
landbouwpÍaktijk, ze stelt daaF
bij ook €isen aan de kêuze van
de nodeme technieken di€ in
de planrenveredeling worden
gebruikt. Veredeling gebeun al
lang niel rneer doo. siÍnpelweg
met eên pincet stuifmeel op een
stampeÍ te brengen, maàr is een

hoogtechnologische activileil

Lammeís van Bueren: We
kunnen een onderscheid makên
iussen veÍedelingstechnieken
op planr , cel en DNA'niveau.
Veredeling op DNA-niveau, dc
zogenaamde moleculaire lech
nieken, houdt de veelbesp.oken
genetische Ínodificalie in en
past niet in eên biologis.b ve.e
delingsprográmma. Daarcm is
het niet toegestaan. Maar cen
aantal techniêk€n op celniveau,
in íeite de voorlopers van gene-
tische modificatie. wijzen w€
ook af. Dat zijn technieken zo
als protoplaífusie. het bestrr-
len van mentorpollen. mutatie-
inducrie en cms-hybriden. D€ze
techniekên zullen steeds Íne€Í
ingang vinden om bepaalde
kruisingen màkkelijker te n!-
ker. om h€l veÍedelingsproces
te versnellen of om de natê€lt
van zaad onÍnogelijk te mrken.

Voor het onrwikkelen van een
biologische veÍedelingsprakrijk
zoekl de biologische sedor ook
aansluiting bij de gangbare ver-
edelingsbedrijven. Samen mer
Plant Research Intemationál in
Wageningen wordt momenteel

onderzoeKSprogramma
voor biologische veredêling
opgezet. Niet alleen is bij de
grote veredêlingsbedrijven en
onderzoeksinstituten veel ken-
nis en eflaring aanwezig, ook
de klassieke làndbouw is oP
zoek naar een duurzamer land_
bouwsysteem en kan haar voor
deel d@n met ervaringen die in
het biologische landbouwsys-
teem worden opgedaan, àldus
Lammens van Bueren. ln het
kader van een dooÍ de EuroPe'
s€ Unie gefinàncierd project.
Kullursonenvielfalt. werkt het
Louis Bolk Instituut momên_
teel samen mel Europese biolo_
gische veredelaêrs aan voor-
lichting voor boer en consu-
ment over het belang van de
genetische diversiteit vàn (bio-
logische) zaadrassen.
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