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M. Hop; Margareth.Hop@WUR.NL

Veredeling, nog steeds of al weer
PPO heeft een lange traditie van veredeling van boomkwekerijgewassen. Voorheen werd dit door de overheid en het
Productschap Tuinbouw gefinancierd. Tot 2002 heeft PT nog
gesubsidieerd, met als opdracht aan PPO om een eigen
portfolio aan gewassen op te bouwen, en verdere veredeling
daarmee te financieren. Sinds 2002 draait de veredeling van
PPO op eigen kracht, en kan vanaf 2008 gefinancierd worden
uit de opbrengsten van kwekersrechtlicenties.

Rhododendron ‘Centennial Gold’
en R. ‘Millennium Gold’

Skimmia japonica ‘Temptation’

Deze rassen van PPO hebben Europees kwekersrecht en/of
Plant Patent in de USA, of het is aangevraagd.

Rassen van PPO

Nieuwe plannen

Agastache ‘Heatwave’

PPO heeft in de afgelopen jaren een lange lijst gewassen
bekeken op hun perspectief voor veredeling. Het moeten
gewassen zijn die een behoorlijke markt vertegenwoordigen,
en waarin een goed nieuw ras een flink marktaandeel kan
halen. Verder moet de veredeling niet te lang duren en
technisch uitvoerbaar zijn voor PPO.
PPO is net gestart met nieuwe veredelingsactiviteiten aan
Skimmia en Salix. In de komende jaren zullen daar nog meer
gewassen bijkomen.

Aster ageratoides ‘Starshine’

Perspectief
PPO hoopt vanaf 2012 weer een gestage stroom nieuwe
rassen te hebben die in de praktijk getest kunnen worden op
hun waarde.
Crataegus succulenta ‘Jubilee’

Hypericum x inodorum ‘Arcadia’

BOOMFEESTDAG

Hulp voor kwekers met veredelingsplannen
PPO kan ook kwekers die zelf nieuwe rassen willen
ontwikkelen assisteren. Dit kan variëren van het uitvoeren
een speciale techniek of het verhuren van kasfaciliteiten tot
het uitvoeren van een volledig veredelingsprogramma in
opdracht. Ook een cursus veredeling of op maat gesneden
technisch advies is mogelijk. Informatie over de mogelijkheden is verkrijgbaar bij Margareth Hop ( 0252-462183).
Trefwoorden: veredeling boomkwekerijgewassen

Lonicera ‘Honey Baby’

Pieris japonica ‘Passion’
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