De Helpdeskvraag
‘Zo wordt duidelijk wat er bij bedrijven speelt’
Willen jullie een programma opzetten voor groene verdeling? Dat vroeg
Margreet Hofstede, sectormanager
biologische landbouw van het ministerie van EL&I aan de Helpdesk van
Wageningen UR.

Margreet Hofstede: ‘We wilden een projectvoorstel
breder trekker.’

De aanzet voor het programma Groene veredeling was een projectvoorstel over veredeling
van aardappels voor de biologische sector.
Dat zou je eigenlijk breder moeten trekken,
dachten Hofstede en collega’s: naar veredeling zonder genetische modificatie, gericht op
onderwerpen die passen in het verduurzamen
van de landbouw, zoals telen met minder
inputs. ‘Dat is bovendien niet alleen interessant
voor de biologische sector, die geen kunstmest
gebruikt, ook de reguliere sector kan daar zijn
voordeel mee doen’, zegt Hofstede.
Wageningen UR werd gevraagd om zo’n programma vorm te geven. Hofstede: ‘Het ontbrak ons aan tijd en we zijn er niet goed voor
toegerust. Bovendien viel er vast wat te leren
van andere programma’s of bijvoorbeeld TTI
Groene genetica.’
Het ministerie wilde een open call -systeem om
te kijken welke ideeën er leven bij bedrijven.
‘We weten niet precies waar bedrijven al mee
bezig zijn en waar ze behoefte aan hebben.
Op deze manier wordt duidelijk wat er speelt.’
Verder moest het om pre-competitief onderzoek gaan en moest het onderzoek voldoen
aan wetenschappelijke kwaliteitseisen. Ook
moesten de onderzoeksresultaten openbaar
worden. Voor de beoordeling van de aan-

vragen van bedrijven en kennisinstellingen
werd een externe, onafhankelijke commissie van wetenschappers opgericht. Voor de
uitvoering van de projecten moeten bedrijven
minstens een derde van de totale onderzoekskosten voor hun rekening nemen. Het ministerie draagt de andere tweederde bij.
Het programma loopt nu ruim een jaar. Er
lopen inmiddels onderzoeken bij aardappel,
prei, spinazie en tomaten, over lagere bemesting en resistentie. Bij prei wordt bijvoorbeeld
gezocht naar resistentie tegen trips en gekeken
naar hoe die eigenschap overerft, en bij tomaten wordt gewerkt aan planten die met minder
inputs toch goed produceren.
Hofstede is tot nu toe zeer tevreden over het
programma. ‘Er lopen interessante projecten.’
Volgens Olga Scholten van Wageningen UR,
Plant Breeding, die samen met Edith Lammerts
van Bueren werkte aan het opzetten van het
programma, stappen bedrijven in omdat het
kansen biedt op kennis over onderwerpen waar
ze zelf niet direct aan werken. ‘Ze zien duidelijk
de meerwaarde in de samenwerking.’ Wat ook
helpt is dat bedrijven niet alleen in geld maar
ook in natura kunnen bijdragen. ‘Dat maakt de
kosten voor veel bedrijven beter te overzien.’
Helpdesk
Via de Helpdesk van Wageningen UR
kunnen beleidsmedewerkers van het ministerie van EL&I kennis snel en strategisch
inzetten. Met vragen kunt u terecht op
www.kennisonline.wur.nl.

C O L OFON
Kennis Online is een uitgave van Wageningen UR. De nieuwsbrief is voor EL&I - medewerkers en anderen
die belangstelling hebben voor het beleidsrelevante onderzoek van Wageningen UR. Naast het maandelijkse
magazine verschijnt er iedere twee weken een elektronische nieuwsbrief.
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