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Nieuwe autochtone
herkomsten in Rassenlijst

De fladderiepen in de
genenbank
staan op
grote afstand
van elkaar
geplant, zodat
ze lang zijn te
behouden en
er voldoende
licht bij de
kronen komt.
Hierdoor kunnen de bomen
elk jaar bloeien en zaad
vormen.

Drie nieuwe autochtone herkomsten worden opgenomen in de
Rassenlijst Bomen: twee herkomsten van Ulmus laevis (fladderiep) en een
herkomst van Prunus avium (boskers). In alle drie de gevallen gaat het om
genenbankmateriaal in de categorie ‘van bekende origine’ (SI).
De procedure voor het toelaten van rassen en opstanden op de Rassenlijst Bomen
is gewijzigd sinds de nieuwe Zaaizaad- en
plantgoedwet (ZPW) in 2005 in werking is
getreden. Sinds 2006 beslist de Raad voor
plantenrassen over de samenstelling van
de Rassenlijst waar het EU-richtlijnsoorten betreft. Zo is Prunus avium (boskers)
onder verantwoording van de Raad een
EU-richtlijnsoort. De commissie Zaad- en
Plantsoenvoorziening van het Bosschap
heeft het verzoek tot toelating ingediend
bij de Raad.
Wanneer het gaat om niet-richtlijnsoorten, zoals de autochtone herkomst Ulmus
laevis (fladderiep), ligt de verantwoordelijkheid geheel bij het Bosschap. Deze
beslist zelf over het toelaten of beëindigen
van de toelating van een autochtone herkomst op de lijst.
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) voert voor iedere
toelating, van zowel richtlijnsoorten als
niet-richtlijnsoorten, het achterliggende
onderzoek uit. Op basis hiervan geeft het
CGN advies aan het Bosschap.

Uit stekmateriaal
Voor boskers en fladderiep betreft het een
uitbreiding van herkomsten op de Rassenlijst. Deze nieuwe herkomsten zijn jonge
beplantingen in de genenbank ‘Bronnen

voor nieuwe natuur’ (in boswachterij
Roggebotzand) met een autochtone oorsprong. Ze zijn samengesteld uit stekmateriaal dat afkomstig is van locaties die
als autochtoon zijn geïnventariseerd.
Deze natuurlijke opstanden zijn geïnventariseerd en beoordeeld voor toelating
in de Rassenlijst als autochtoon uitgangsmateriaal. Het merendeel van deze opstanden voldoet aan de criteria voor autochtoon uitgangsmateriaal en is als zodanig
opgenomen in de Rassenlijst.
Een aantal opstanden voldoet weliswaar
grotendeels aan die criteria, maar bestaat
niet uit het minimum vereiste aantal van
30 individuen die genetisch van elkaar
verschillen. Door gestekte individuen
van meerdere locaties samen bij elkaar te
plaatsen in een genenbank, voldoet deze
beplanting wel aan dat minimum vereiste
aantal.

Eerste zaadoogst
De nieuw opgenomen herkomsten hebben
in 2009 voor het eerst zaad geproduceerd.
De oorspronkelijke opstanden hebben
daarentegen de afgelopen jaren nauwelijks zaad gevormd en zijn bovendien erg
lastig te oogsten.
Door dit genenbankmateriaal op de Rassenlijst te plaatsen, wordt het makkelijker
om zaad te oogsten en te verhandelen in de

toekomst. Verder kan er op deze wijze relatief eenvoudig van alle individuen zaad
worden geoogst. Dit komt de genetische
variatie van de nakomelingen ten goede.
De Ulmus laevis-herkomsten worden in
de Rassenlijst opgenomen onder de volgende codes: Roggebotzand-01, NL.SI.8.2.0101 en Houten-01, NL.SI.7.4.01-01. De
Prunus avium-herkomst krijgt de code
Vaartbos-02, NL.SI.8.3.02-02.

Publicaties
De opname van deze herkomsten in de
Rassenlijst wordt door de Raad voor
plantenrassen gepubliceerd in de Gazette
(onderdeel van Staatscourant). Te zijner
tijd worden de gegevens ook gepubliceerd
in de nieuwe, negende Rassenlijst Bomen
die naar verwachting in 2012 verschijnt.
Het is echter nu al mogelijk om gecertificeerd zaad te oogsten en in de handel te

brengen.
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Kijk voor achtergrondinformatie over het materiaal
op www.deboomkwekerij.nl.
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