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Waarom Stichting
Zaadgoed?
De biotogische [andbouw heeft
Íássen en zàden nodig die zijn
aàngepàst aan de bioLogische
teettwijze. Deze wiL goed
smakende en gezonde voeding
produceren zonder kunstmegt,
chemische bestrijdingsmiddelen
en gentêchnotogie. Die onna-
tuuítijk hulpmiddeLen zijn ook
helemaaI niet nodig, wànt een
biotogisch ras heeft uit zichzetf
een b[ede weer5tand en kan met
een diepe beworteling zeLf
voldoende voedingstoffen uit
de bodem of organische mest
halen.

Klein probteem: om zo'n ras te
ontwikkelen is wêl veel verede-
lingswerk nodig, veel meer dan
er tot nog toe wordt gedaan.
Stichting Zaadgoed is opgericht
om bioLogische zàadteelt en
veredeling te stimuteÍen. Zij doel
daartoe 5amen met boeren
rassenproeven en bundelt de
kenni5 en kráchten met
internationale pàrtners.

Bent u enthousiast over de
doelstettingen van Stichting
Zaadgoed, word dan donáteur
door € rc,- (of meer) over te
maken op giro 8oo o(E t.n.v.
Stichting Zeadgoed te
Driebêrgen, o.v.v. uw naam en
vottedige adres.

a., ,  -jarq,c,l,c st i (ht ln9 Z.ad9oêdl
voor biologís.he zdodwi nnin g
en zaodverbetering
Hoofdrt íeat 24,

3972 LA DÍiebergên
emei[ :  inÍo€zaadgoed.nlVoo rja a r

Oude rqssen uit de
vrieskost halen
cenenbanken kunnen een belàngrijke Íol epelen bii de biotogische
veredeling. De zadên die er liggen opgeslagen vormen een riike bÍon
van genetisch uitgangsmateriaal: landËgsen (d€ e€rrte dooÍ boeÍên
in cultuur gebrachte wilde plantenl, oude rássen en wilde veÍwanten
ven onze (ultuuÍgewessên. Dit vooÍjaaÍ zutlen enkêle tientallen
uienÍarsen uit de coltectie van de NedeÍtandse g€nenbank íhet CcN)
woÍden uitgezaaid. Een bijzondeÍ pÍoiêct, niet atleên omdat het zaad
hoogstwaaÍschijntijk gunstige eigenschappen bevat voor de biolo-
git.he teêtt, maer ook omdat uienteleE zetÍ betÍokken zijn bii de
selectiê en ver€dêling.

Annemieke von Roekel

Loek van soest, hoofd van de gÍoep Cewassen en Voorraadbeheer van
het Centrum Cenetische Bíonnen Nederland: "We hebbên 35 uienrassen
geselecteerd, die vêrièren in vorm, kteuÍ en 5maak en diverse andere
eigenschappen. Díê Nederlandse en een buitenlandse uiengroep zijn
vertegenwoordigd, waaronder de Zeeuwte bruine, een echte bewaàrui,
ên de Ronde Rijnsburger, die geschikt is voor directe consumptie.



De buitenlandse groep bevet onder andere Russische,
Poolge, Bulgaaíse en Tsjechis(he ràssen. De geselec-
teeíde rassen zijn landrassen of uit het verkeer genomen
rassen, geen wilde verwànten."
Het i5 de eerste keer dat het CGN met Nedertandse
biologische veredelaars sàmenwerkt. "Het uienproject is
een veredetingsexperiment," zeqt Van Soest. "De 35
rassen zulten in het eerste jaar in groepen wordên
uitgezaaid en beoordeetd. Daaruit worden ge5chikte
planten geselectêerd, waaruit we in het tweede jaar na
open bestuivingen een nieuwe 'genenpoot' vormen. Dit
materiàaL wordt in het derde jaar bij enkete uienteters
geteeld, die vervotgens zetf hieruit gewenste ptanten-
typen selecteren. Omdat de teteís zêlf kiezen weLKe
planten zjj interessant vinden, is dit pÍoject een vooÊ
beetd van'part icipatieve veredeLing'."

ExDedities
Vroeger, det wiL zeggen zo rond 19oo, was het nog heel
gewoon dat boeren zetf hun zaaizaad vermeerderden en
veredelden. In de loop van de twintigste eeuw j5 de
zaadproductie- en veredeting overgenomen door gespe-
ciatiseerde zaedbedrijven, die zich richtten op een veel
kteiner aantal uniforme rassen. De door de boeren gepro-
duceerde ' tandrassen' zi jn in onbruik geràakt omdat ze
niet meer voLdeden aan de eisen die de moderne land-
bouw stelde. Ook voor de oude, ooit popuLaire rassen
kwamen steeda weer nieuwe, moderne ressen in de
plaats.

cetukkig zijn de oude rassen voor een groot deel
bewaard qebleven. Behatve landrassen en oude rassen
beheren de genenbanken zaden van witde veíwanten
van onze cultuurgewassen. Bij  het CCN tiggen maar
liefst 23.ooo herkomsten van 25 cuttuurgewa55en
opgeslà9en. Weretdwijd zijn er wet honderdvijftig
nationàle genênbanken en daarnàast nog vele part i-
culiere veredeUngsinstituten en andere instetlingen die
dit 'landbouwerfqoed' beheíen. Jaêrtijks wordt veel
mèteriêaI aan diverse gebruikers gêleverd.



ait2wott uienzood wn de wogeninqse qenenbonk

De vêrzameling van het CCN wordt voortdurend uitqe-
breid. Van Soest is voor dit doel regêtmatig gereisd naaí
de borsprongsgebieden' van onze cultuurgewassen. Zo
heeft hij in Oezbeki5tan en Kiígizië landrassen en wilde
verwanten van de ui verzameld die nog niet in de CCN-
cotLectie voorkwamen. De landraasen vond hij op tokete
markten en de wilde uien vond hij tijdens een êxpeditie
in de beígen.

Kiemkrachtig tot wel honderd jaar
De uiencollêctie is een ven de basiscolLecties van het
CCN. De overige basiscoLlectieg vàn het Wàgenjn95e
instituut, dat ondeÍdeel is van Wageningen Universiteit
en Research Centrum, zijn sta, aardàppel, komkommer,
paprika en koot (Brassica). Van Soest: ,'Over wetke
basiscollecties de genenbanken beheren bestean inteF
nationale af5praken. Het zaad wordt hier diepgevroren
oÍ gekoetd bewaard. Het diepgevroren záad (-zo oC)
blijft tussen de dertig en honderd jaar kiemkrachtig.
Gekoêld zaàd (+4oC) bLijft kiemkrachtig tussen twintig en
35 jaar Regetmatig worden tests op kiemkrecht gedaàn
en ats dat nodig is woídt het zaad opnieuw uitgezaaid,
zodat het verse zàed opnieuw kan worden ingevroren.,,

Natuurlijke en menselijke selectie
De landrassen zijn genetigch gesproken zeer divers en
vaak gêschikt voor regionate teeltomstandigheden.
Want dergelijke rassen zijn tot stand gêkomen tjjdens
een eeuwen durcnd píoceg vên zowel natuurLijke ats
mensetijke selectie, wat een enoÍme verschejdenheid jn
kteur, vorm en smàak heeft opgeLeverd. Oude rassen zijn
genetisch uniformer en geliefder bij veredelàaís omdat
het veredelingswerk minder ti.id kost. Wilde verwanten
zijn vooÍal interessant vanwege hun ziekteresistente
etgenschappen, maar het veredelingswerk is tijdrovend.

BioLogische telers zijn echter niet elleen op zoeK naar
ziekteresistente eigenschappen, omdat zij door de
teettwijze gezondere ptanten hebben die ar veel
weerstand hebben. Van Soest ,,Voor de biotogische

zaadveredeLing kan het mateíiaaI uit de genenbank
goed van pas komen. Want voor biologische teters zijn
bepaàtde kenmerken jui5t betangrijk die in eên modern
hoogveredetd ràs niet altijd meer aanwezig zijn, zoeLs
diepe beworteting, de vorm van de plànt, dê plant-
gezondheid en de smaak..."


