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HET PROSEA-PROJECT

door P.C.M.Jansen

Zuidoost-Azië kentruim
zevenduizend plantesoorten
diedoorde mensworden
gebruiktais voedsel,
medicijn, brandstof,
bouwstof, vezel,kleurstof,
schaduwboom,specerij,
siergewasenzovoorts.
Deze plantendienenvoor
eigen gebruikenvoor
verkoopoplokale,
regionale of internationale
markten. HetPROSEAprojectgaatde kennis
overdeze planten
bundelen ineen
alomvattend handboek.
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Desagopalmwordt maar weinig aangeplant, zoals hier. De meeste Sagopalmenstaan in het
oerwoud, vooralopNieuw-Guinea.

r bestaat zeer veel kennis over de
nuttige Zuidoostaziatische plantesoorten, zowel inderegioZuidoostAziëalsinvergelijkbare tropischegebieden
inAfrika en Latijns Amerika. Dekennisis
opgeslagen ineenoverweldigende hoeveelheid literatuur, die ruim honderdjaargeledenbegonteontstaanenvooralinde laatste
decennia explosief toenam. Behalvedebotanische kenmerken behandelt de literatuur
deecologie,deteeltofhet bosbouwkundige
management,deoogst,debewaringenverwerking,dechemische,fysische, farmaceutische en technologische eigenschappen en
deeconomische betekenis. Alleen, ditkennisreservoir is vrijwel ontoegankelijk door
degroteomvang, deverspreiding overontelbare boeken, tijdschriften, rapporten en
handelingen van congressen en symposia,
endoordeverspreidingovervelelandenen
zelfs werelddelen.
Er heeft dan ook altijd een sterke behoefte bestaan om dat kennisreservoir te
ontsluitenvoorgebruikersinhetonderzoek,
onderwijs en de voorlichting en in de produktieenhandel.VoorentijdensdeTweedeWereldoorlogwerddaarinvoorziendoor
enkelehandboeken(Heynein 1927voorIndonesië; Burkill in 1935 voor Maleisië;
Brown in 1922 en in 1941-1943 voor de
Philippijnen). Naar tegenwoordige normen
zijndezeechtertekstueelverouderdofdoor
gebrekaanillustratiesenhetgebruikvande
Nederlandse taal (Heyne) onbruikbaar geworden.
Het PROSEA-project (Plant Resources
of South East Asia) stelt zich ten doel de
thans bestaande kennis over ruim vijfdui-
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zend plantaardige hulpbronnen van
Zuidoost-Azië te inventariseren, samen te
vatten en toegankelijk te maken. Daartoe
worden:
-systematischeinventarisatiesvanhetinternationale kennisreservoir uitgevoerd engegevens uit Zuidoost-Azië via veldwerk upto-date gemaakt;
- de resultaten van deze inventarisaties samengevat, geëvalueerd en gepubliceerd in
een aantal boeken die samen een geïllustreerd, Engelstalig handboek vormen;
-deresultatenvandeinventarisatiestenbehoeve van blijvend gebruik opgeslagen in
een gecomputeriseerde databank, zodat
nieuwegegevenssteedskunnenwordentoegevoegd.

planten is immers een eerste vereiste om
ecologisch verantwoorde maatregelen te
kunnennemen ineengebiedwaardedagelijkse afhankelijkheid vande plantenwereld
nog zo evident is. Een paar voorbeelden.
1. In het handboek worden ook uitdrukkelijk (nog) niet in cultuur gebrachte soorten
behandeld. Kennis van deze soorten, met
hunpotentieelnuttiggebruik,kanbijdragen
tot het vinden van een alternatief voor de

7. Brede kennis biedt ook overlevingskansenvoor de mensbij natuurrampen. Overstromingen, droogten, ziekten en plagen
kunneningrotegebiedenineensdecultuurgewassen vernietigen. In hetalgemeen zijn
demensendanvoorhun overlevenvoorenige tijd aangewezen op hetgeen de 'wilde'
natuur te bieden heeft.
8. In het deel over giftige planten worden
onderandereplantenbehandelddie gebruikt
Het PROSEA-projectricht
zichopZuidoost-Azië,omdatin Nederlandvanouds
veelbotanischekennisover
dit gebiedaanwezigis

Zuidoost-Azië

Hetisgeentoeval dathet PROSEA-project
zich richt op de regio Zuidoost-Azië. De
voornaamste verbinding loopt via Indonesië. Indonesië heeft indejaren zeventig bij
herhaling aan Nederland, en met nameaan
de Landbouwuniversiteit Wageningen gevraagd een nieuwe bewerking van het verouderdestandaardwerkvanHeyne('Denuttige planten van Nederlandsen Indië') te
willenverzorgen.BereidheidvanWageningen was er wel, maar diverse projectvoorstellen strandden opde onmogelijkheid
financiering voor het werk te vinden. In
1985werdeennieuwepogingondernomen,
deze keer met meer succes, resulterend in
het PROSEA-project.
Beslotenwerdtoteenruimereaanpaken
te werken aan de 'plant resources' vangeheel Zuidoost-Azië, vanwegegröte floristische en klimatologische overeenkomsten.
Bovendienzouhetwerkdan goedaansluiten
bij een sinds 1950 lopend project voor de
wilde flora van Zuidoost-Azië, uitgevoerd
door het Rijksherbarium te Leiden, het
'Flora Malesiana'-project.
Voor PROSEA wordt het kerngebied
gevormd door de landen Indonesië, Maleisië, de Philippijnen, Papua Nieuw-Guinea,
BruneienSingapore.Hetrandgebied wordt
gevormd door de tropische gedeelten van
Thailand, Birma, Laos, Cambodja enVietnam. Informatie over plantesoorten uit het
randgebied zal ook worden opgenomen in
het handboek, mits die soorten óók in het
kerngebied voorkomen.
Opvallend is de geweldige grootte van het
gebied:bijna vijf miljoen vierkantekilometer;Nederlandtelter 36.000.Inhetgebied
leven ruim 400 miljoen mensen. De helft
vandeberoepsbevolking iswerkzaaminde
landbouw en de visserij. Betrekkelijk weiniggrond isincultuur — circadertienprocent —en ruim de helft van het oppervlak
is begroeid metbos.
Milieu-aspecten
Het PROSEA-project biedt via het handboekuniekemogelijkheden ominZuidoostAziëbij tedragen aanverantwoordlandgebruik, verantwoorde busexploitatie en verantwoorde teeltmaatregelen. Kennis van

^

^

r-% A
huidige exploitatie (houtkap) van hettropische regenwoud en andere kostbare ecosystemen. Houtkap vernietigt altijd hetbestaande ecosysteem. Verzamelen van bosbijprodukten, zoalsharsen,gommen,medicinale planten, kleurstoffen, looistoffen,
wassen en latex, laat het systeem intact.
Economisch gezien zal een dergelijke exploitatie opdenduurookveel aantrekkelijkerzijn,omdaternietsonherstelbaarwordt
beschadigd (zie ookJacobs, 1981).
2. Bijdebehandelingvandehulpplantenin
de landbouw komen allerlei soorten aande
ordedieelkop zichmilieubeschermend zijn
(schaduwbomen, bodembedekkers, groenbemesters).
3. Kennisvan inheemsemedicinaleplanten
biedt alternatieven voor het gebruik van
synthetische geneesmiddelen, hetgeen zoweldevolksgezondheidalsdeeconomie ten
goede kan komen.
4. Kennis van wildevarianten van cultuurplantenbiedtonder andereperspectiefvoor
het vinden van bijvoorbeeld ziekteresistentie die in cultuurplanten kan worden ingekruist. Dit heeft tot gevolg dat minderbestrijdingsmiddelen nodig zijn.
5. Waar mogelijk zal gewezen worden op
het nuttiggebruik vannatuurlijke meststoffen (leguminosen, afvalstoffen landbouwindustrie), zodat het gebruik van kunstmest
kan worden beperkt.
6. Bredekennisvanplantenenvanhungebruiksmogelijkheden kan leiden tot nieuwe
cultuurgewassen en diversificatie. Dit is
gunstig voor landgebruikssystemen en
noodzakelijk voor intensivering van de
landbouw en duurzaam landgebruik.

kunnen worden als natuurlijk bestrijdingsmiddel,directofindirect,tegenonkruiden,
ziektenen plagen. In het algemeen leveren
dezenatuurlijkemiddelenmindergevaarop
voorhet milieudande synthetischemiddelen.

Hethandboek
De presentatie van de plantaardige hulpbronneninhethandboekkanopverschillende manieren:
-alfabetisch opwetenschappelijke naamper
plantesoort (Burkill); dit heeft de gróte
praktische handigheid als voordeel, maar
alsnadeeldatpublikatiepasmogelijk isals
alle soorten klaar zijn van At/m Z;
- de planten gerangschikt volgens een bepaald taxonomisch systeem (Heyne); dit
biedtbepaaldetaxonomischevoordelen,die
echter niet opwegentegenhet ongemak ia
het dagelijks gebruik;
- de planten gegroepeerd volgens hun gebruik in gebruiksgroepen (Brown).
Laatstgenoemdeindelingheeft hetvoordeeldathetaansluit bijbepaaldeinteressen
vangebruikersendatalgemeneaspectenia
inleidende hoofdstukken voor de groep als
geheelkunnenwordenbehandeld. Voorhet
deel 'timmerhout-leverende soorten' kunnenzoallerleibosbouwkundigeaspectenin
een inleiding aande ordekomen, zodat bij
elke soort niet in herhalingen vervallen
hoeft te worden. Voor hetdeel 'medicinale
planten' kunnenmethodenvanverzamelen,
bewaren,extraherenendergelijke inde inleiding worden besproken.
Een probleem bij de gebruiksgroepindelingishetfeitdatdemeesteplantesoor-
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tenmeerdere gebruiken kennen. Het is bijvoorbeeldheelgewoondateentimmerhoutleverendesoortookeetbarevruchtenproduceert, een nuttig hars afscheidt, een vergif
produceert,eneenmedicinaalgebruikkent.
Dit zou kunnen betekenen dat één soort bij
herhaling behandeld zou moeten wordenin
verschillende gebruiksgroepen. Dit probleem kan worden opgelost door aan elke
soort één hoofdgebruik toe te kennen, de
soortvolledigtebehandelenindiegebruiksgroep,en voorde 'bijgebruiken' indedesbetreffende groepentevolstaanmethetnoemen van de naam en te verwijzen naar de
volledigebehandeling.Hetproject steltzich
voordezegebruiksgroepindeling tevolgen.
Naast genoemde voordelen is ook van belangdatkanwordengewerktaan afgeronde
overzichtelijke groepen, dieelkapartgepubliceerd kunnen worden.
Voorlopigwordencirca veertiggroepen
onderscheiden zoals bijvoorbeeld de granen,peulvruchten, specerijen encondimenten,plantengebruiktomtekauwen,medicinale planten, timmerhout-leverende planten, vezelplanten, planten gebruikt alsveevoer, kleurstof- en looistof-leverende planten, rotans, bamboes, hars-leverende
planten,plantendiegiftige stoffen produceren(inclusiefnatuurlijke bestrijdingsmiddelen), planten gebruikt als verpakkings- en
dakbedekkingsmateriaal, hulpplanten in de
landbouw (inclusief groenbemesters) en
sierplanten.
De onderscheiding van veertig groepen
betekentnognietdathethandboekuitevenveeldelenzalbestaan. Hetlijkt logischenkele kleine gebruiksgroepen samen tevoegen en wellicht enkele grotere groepen te
splitsen in meerdere delen.
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Oe bereiding van sagozetmeel: het merg van de sagopalm wordt geraspt, uitgewassen en
daarna in de zon gedroogd (de 'bolletjes' ontstaan pas na verhitting).

Elkegebruiksgroep krijgt eengroepsredacteur,dieverantwoordelijk isvoordewetenschappelijke inhoud van de gebruiksgroep en de inleidende hoofdstukken zal
schrijven. Samen met de hoofdredactie zal
de groepsredacteur bepalen welke soorten
wordenbehandeldenmetwelketekstlengte,
en welke auteurs worden uitgenodigd een
bijdrage te leveren.
Aantal soorten

Zuidoost-Azië kent duizenden nuttigeplantesoorten(welkesoortisoverigenseigenlijk
nietnuttig?).Omorganisatorische en financiëleredenenzalhetprojectuithetgeweldige reservoir soorten moeten selecteren die
voor een tekstbehandeling in aanmerking
komen. Derestzaldanalleeneentabellarischebehandeling krijgen. Detekstbehandeling per plantesoort varieert van één tot
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maximaalvijfpagina's.Hettotaalaantalpagina's voor het handboek zal op ongeveer
6400uitkomen. Voorgesteld wordtóókgewassen waar relatief veel van bekend isen
waarwelgoederecentehandboekenvanbestaan (rijst, oliepalm, koffie, thee, banaan,
rubber, cocospalm, suikerriet enzovoorts),
optenemenmeteenbehandelingvanieder
vijf pagina's. Dit om het handboek niet te
ontdoen van de economisch belangrijkste
gewassen, maar bovendien omdat een beknoptoverzichtvandehoofdzakenvandeze
gewassen eveneens zijn voordelen heeft
voordegebruiker inZuidoost-Azië. Deselectie van de soorten die een tekstbehandelingzullenkrijgen zalwordenbepaalddoor
het veldonderzoek, het literatuuronderzoek
en de inbreng van de specialisten. Economisch nut zal niet het enigecriterium zijn.
Aan potentieel interessante soorten (alsnatuurlijk bestrijdingsmiddel, bodembeschermer, groenbemester enz.) zal ruime aandacht worden geschonken.
Afhankelijk vandesoortendegebruiksgroepzullenpersoort ofperplantegeslacht
(genus) de volgende aspecten aan de orde
komen:
- algemene informatie (dewetenschappelijke naam, het chromosoomaantal, synoniemen, lokalenamen,oorsprongen geografische verspreiding, gebruiken, produktieen
internationale handel, opmerkelijke eigenschappen);
- botanie (korte beschrijving, houtkenmerken, groei en ontwikkeling, subclassificaties);
- ecologie (klimatologische factoren, bodem, vegetatie);
- landbouw of bosbouw (vermeerdering,
teelt en onderhoud, ziekten en plagen,
oogst, opbrengst, behandeling nadeoogst,
verwerking);
- genetische bronnen en veredeling (beschikbare wilde varianten, voornaamste
veredelingsdoeleinden, collecties genenmateriaal);
- vooruitzichten (verwachte ontwikkelingen, prioriteiten voorhet onderzoek);
-literatuur(geselecteerdebronnenvoorverderestudie).
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Vanwegedebeperktbeschikbareruimte
per soort ofper genusinhethandboek, zal
hetprojectrelevantegegevensdienietinhet
handboek opgenomen kunnen worden, opslaanineencomputerbestand. Dezedatabase, samen met de gegevens uit het handboek, kan na afloop van hetproject dienen
als basis voor een te starten databank. De
databank zou, indien regelmatig aangevuld
metnieuweonderzoeksgegevens,steedseen
snelleherzieneversievanhethandboekmogelijk maken. Indiendetechnische ontwikkelingen zodanigzijn dateengedrukteversie van het handboek overbodig is geworden, biedt dedatabank demogelijkheid om
steeds on-line informatie over de plant resources van Zuidoost-Azië te verkrijgen.
Voorbeeld
Geziendegecompliceerdeaardvanhetproject is gekozen voor een aanpak in fasen:
een voorbereidingsfase van 1985-1990 en
eenuitvoeringsfase van 1991-1995.Deeerstevoorbereidingsfase isinmiddels afgeslotenmetdepublikatievaneenboekjegetiteld
'Plant Resources of South-East Asia, Proposalforahandbook'. DezeProposalisbedoeld als basis voor discussie over alleaspectenvanhetoptezettenprojectenalsdocumentompotentiëledonorenenmedewerkers te benaderen. Het geeft een globale
omschrijvingvanhetdoelenhetnutvanhet
PROSEA-project, een voorstel voor de
vorm en de aard van de inhoud van het
handboek en als voorbeeld worden zeventien plantesoorten behandeld. De Proposal
is in augustus-september 1986 aangeboden
aanautoriteiten inZuidoost-Aziëendaarna
opgroteschaalverspreid.Dereactiestotop
heden zijn positief tot zeer positief.
In detweedevoorbereidingsfase (19871990)wordtgetrachtdesamenwerkingmet
Zuidoost-Aziëgestaltetegeven. Dewetenschappelijke samenwerking met deskundigenvaneldersmoetworden georganiseerd.
Daarnaast moeten de gebruiksgroepen naderwordengedefinieerd enmoetereenbasislijst komen vansoorten.
Om alle geïnteresseerde partijen bij elkaar te brengen, stelt het project voor om,
begin 1989, in Zuidoost-Azië een symposium over PROSEA te houden, waar deze
basislijst kan worden gepresenteerd. Eén
volledig uitgewerkte gebruiksgroep is dan
klaar: de peulvruchten. Van andere gebruiksgroepen zijn er aanzetten: eetbare
vruchtenennoten,endekleur-enlooistoffen.
Omde plannenvoordetweedevoorbereidendefasevollediguittevoerenzijnnog
nietvoldoendemiddelenbeschikbaar. Daar
moet noghard naar worden gezocht,evenalstrouwensnaardefinancieringvanderest
vanhetproject, waarvandekostenin totaal
opongeveerzestienmiljoen guldenworden
geschat. Het veldwerk zal vooral door
Zuidoost-Azië uitgevoerd moeten worden.
Hetzalbestaanuithetopsporenvanactuele
gegevens over gebruikte planten, uit het
controleren ofoudegegevensnogvanbete-

kend alshet krachtigste visvergift van ZuidoostAzië. De wortels (vooral de bast) bevatten een
stof (rotenon) die vissen verlamt. Door een extractvandeworteisinviswatertegooien,komen
devissenvanzelf boven drijvenenvissers maakten daar dankbaar gebruik van, te meer omdat
rotenon niet giftig is voor de mens. Massale
vissterfte deedveellanden besluiten het gebruik
van derris bij de visvangst te verbieden.
De belangstelling voor derris groeide weer toen
werdontdekt dat rotenonuitstekendwerkttegen
luizen en rupsen in de land- en tuinbouw en tegenteken,luizen,vlooien envliegenbijmensen
dier. Als insecticide 's het ideaal: niet toxisch
voor zoogdieren met geen of zeer korte
residu-werking.
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Derris elliptica (Sweet) Bontham
Familienaam: Leguminosae (Papilionaceae).
Lokale namen:derris, tuba root (Engels); Indonesië: tuba. tuwa leteng, oyod, jelun, mombul,
manengop;Philippinen:tubali,bapak,tuva,tugli; Thailand: lairnnam, kalempok; Cambodia: ca
bia: Vietnam: giâythuôk ca.
Oorsprong en verspreiding: van India tot
Nieuw-Guinea, zowel wild als in cultuur. Ook
verbouwd in tropisch Afrika en Amerika. De
plant heeft raie bloemen in groepjes.
Gebruiken:dederrisworteiisaleeuwenlangbe-

kends zijn en uit het enthousiasmeren van
deskundigen om mee te werken aan het
handboek. Het Nederlandse deel van het
projectsteunthetveldwerkwelnaarvermogen met mensen en middelen.
De organisatie van het project
Het initiatief voor het PROSEA-project
werd genomen door de LandbouwuniversiteitteWageningen (LUW),metnamedoor
devakgroepenTropischePlantenteelt,PlantentaxonomieenBosbouw.DeLUWstelde
een PROSEA-team samen, dat bestaat uit
een tropische plantenteler (projectleider),
eeh plantentaxonoom, een bosbouwer, een
projectsecretaris, een documentalist eneen
secretaresse. Voor de organisatie van het
veldwerk inZuidoost-Aziëiseenveldcoördinator aangetrokken.
Van buiten de LUW werd wetenschappelijke medewerking toegezegd door:

Landbouw:vermeerderingopgroteschaalvindt
plaatsviastekken.Het eerstejaar bedekt hetgewasdebodem nogniet volledig,dusisextra bodembedekking nodig. Na twee jaar kunnen de
wortels worden geoogst. De opbrengst varieert
van500-3000kgluchtdrogewortelsperhaenhet
rotenon-gehalte varieert van 0,5 13 procent.
Kruisingenmetverwantesoortenhebbenveelbelovende resultaten in vererielingsprogramma's
gegeven.
Voor de Tweede Wereldoorlog werd derris in
kortetijdvanpraktischwildeplanttot interessant
plantagegewas. Nadeoorlogisdebelangstelling
voor derris, om nog onduidelijke redenen (synthethische vervangers voor rotenon?), afgezwakt. Bij gebrek aan duidelijke gegevens over
de werkzame bestanddelen, heeft Nederland in
1980het gebruik vanderris alsinsecticide verboden. Meer onderzoek isnodig voor dit potentieel
interessant gewas.

-hetRijksherbariumteLeiden,waarvanhet
werk aan de Flora Malesiana wereldberoemd is; de gedegen opzet en uitvoering
van deze flora van de wilde planten van
Zuidoost-Azië kent indewereld haar gelijke niet;
-hetKoninklijk InstituutvoordeTropente
Amsterdam (KIT);hetKITbezitvanoudsher grote deskundigheid op het gebied van
detropische plantenteelt enrijkedocumentatieover Zuidoost-Azië;
- de Directie Landbouwkundig Onderzoek,
metnamePUDOC,hetcentrumvoorlaadbouwpublikaties en landbouwdocumentatie
teWageningen,enhetCentrumGenenbank
Nederland te Wageningen.
Deorganisatorischeenwetenschappelijke samenwerking met Zuidoost-Azië moet
nog gestalte krijgen. De eerste contacten
daartoezijngelegd.Erwordtgestreefdnaar
wetenschappelijke medewerkingvaninstanties en individuen over de gehele wereld,
met deskundigheid op het gebied van de
plantaardige hulpbronnen van ZuidoostAzië.
Financieel wordt het project gesteund
door:
- de Landbouwuniversiteit Wageningen;
- het Directoraat-Generaal voor Wetenschapsbeleid vanhetMinisterievanOnderwijs enWetenschappen, het Ministerievan
Landbouw enVisserij;
- het Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Getracht wordthet financiële draagvlak
teverbreden,nationaalenaternationaal.Te
zanten met de Zuidoostaziatische landen

