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Waarom het onderzoek?
Iedereen in de groensector heeft te maken met plantennamen.
Het nut van een correcte en internationaal eenduidige
naamgeving is voor iedereen duidelijk. Hiertoe hebben de
internationale naamlijsten van houtige gewassen en vaste
planten van PPO een belangrijke bijdrage geleverd.
Elke nieuwe versie van de naamlijsten levert discussie op,
vooral over de noodzaak van naamsveranderingen.
Naamswijzigingen zijn een doorn in het oog voor de praktijk.
Men vindt het lastig om nieuwe namen te leren en het kan
financiële consequenties hebben omdat systemen en/of
etiketten moeten worden aangepast. Bovendien kan het de
verkoop lastiger maken doordat klanten de nieuwe namen niet
kennen. Hoe kan dit voor de sector beter?

Waarom naamsveranderingen?
Veel mensen hebben moeite met het begrijpen van de
theoretische achtergronden van nomenclatuur. Dit zorgt o.a.
voor onbegrip bij zaken als naamsveranderingen, afkeuren van
cultivarnamen, etc.
De laatste jaren worden steeds vaker handelsnamen of
beschermde merknamen toegekend. Commercieel gezien kan
dit gunstig zijn, maar de naamgeving wordt er ingewikkelder en
instabiele door.
Zowel voor plantennamen als dierennamen wordt internationaal
gebruik gemaakt van het zg. systeem van Linnaeus. Een
belangrijk kenmerk is dat dit is gebaseerd op verwantschap.
Nauw verwante soorten zitten dicht bij elkaar in het
indelingssysteem en krijgen dezelfde geslachtsnaam (bv.
Lavandula angustifolia en Lavandula stoechas). Door moderne DNAtechnieken kunnen verwantschappen en de plaats van soorten
in het systeem nog beter bepaald worden. Maar nieuwe
inzichten kunnen op hun beurt gevolgen hebben op de
naamgeving van soorten.
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Naamsveranderingen kunnen aanleiding geven tot ergernissen. Actief meebeslissen
waardoor veranderingen gereguleerd en gedoseerd plaatsvinden, leidt tot verbetering.

Wat zijn de resultaten?
Het is belangrijk dat de Nederlandse boomkwekerijsector
nauw betrokken blijft en op de hoogte wordt gebracht van
nieuwe ontwikkelingen. Door diverse lezingen en publicaties
wordt de kennis over naamgeving verspreid.
Daarnaast zijn in het kader van dit project internationale
werkgroepen over naamgeving van houtige gewassen (via de
ENA) en vaste planten (via de ISU) opgericht. Deze
werkgroepen bepalen de gehanteerde namen in de naamlijst
van houtige gewassen en de naamslijst van vaste planten.
Hiermee wordt de sector nauwer betrokken en zorgt dit voor
een betere communicatie en afstemming met de praktijk.
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