Kennis vermeerdert zich door te delen

Naktuinbouw door de ogen
van landbouwraden
Het netwerk van landbouwraden

internationale ambities. Op 42

Martin Olde Monnikhof, sinds 2014 opnieuw landbouwraad
in Beijing en naast China verantwoordelijk voor Hongkong
en Mongolië, heeft naar eigen zeggen “niets anders dan
goed nieuws” over Naktuinbouw in het buitenland. Tijdens
zijn eerdere stationering in Beijing van 1997-2001 is de
samenwerking van Naktuinbouw met Chinese organisaties
van start gegaan.

Nederlandse ambassades is een

Made in Holland

ondersteunt Nederlandse bedrijven
in de agrarische sector bij hun

landbouwraad gestationeerd.
Het netwerk bestrijkt in totaal 74
landen. Hoe zien de landbouwraden
het internationale werk van en de
samenwerking met Naktuinbouw?
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Tot 1990 kende China geen privé-eigendom. Alles was van
iedereen. Sinds de notie van eigendom is geïntroduceerd
zijn er zeker voor een land met 1,3 miljard inwoners
enorme stappen gezet. Dit geldt ook voor het kwekersrecht.
China maakt hier inmiddels serieus werk van. Chinese
telers krijgen de beschikking over het beste uitgangsmateriaal, ‘made in Holland’. Naktuinbouw hielp bij het
opzetten van het Chinese systeem voor kwekersrecht.

Martin Olde Monnikhof:
“In feite zijn Chinese deskundigen door Naktuinbouw
opgeleid in het verrichten van rassenonderzoek”

Olde Monnikhof vervolgt: “Naktuinbouw is sinds 2013 partner in het
Partners for International Business
(PIB)-convenant uitgangsmaterialen
China. Onder deze vlag werkt men
aan het beter laten aansluiten van het
Chinese kwekersrechtsysteem bij de
Nederlandse praktijk. Doel is ook om
het vestigingsklimaat van Nederlandse
bedrijven in China te verbeteren.
Verder is het verkrijgen van meer duidelijkheid over toegang tot en gebruik
van genetische bronnen uit China en
Nederland een punt op de agenda.
Concreet gaat het dan om:
- verbeterde aanvraagprocedures
- uitbreiding van de lijst van te
beschermen gewassen
- afspraken over handhaving.

De Chinese consument wordt steeds
kwaliteitsbewuster. Dit betekent dat
ook de kwaliteit van het uitgangsmateriaal omhoog moet. Een certificeringsysteem is daarvoor nodig voor
goede vermeerderingstechnieken.
Ook hier heeft Naktuinbouw veel te
bieden. In de toekomst zie ik kansen
voor de introductie van kwaliteitsystemen, die zijn gebaseerd op de
Nederlandse deskundigheid.”

Grote rol bij kwekersrecht
China
“In feite zijn Chinese deskundigen
door Naktuinbouw opgeleid in het
verrichten van rassenonderzoek”, zegt
Olde Monnikhof. Het DUS-onderzoek
naar onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. “Door de jaren heen
is tussen Nederland en China op dit
vlak een zeer goede verstandhouding
opgebouwd. Met verankering van het
kwekersrecht aldaar en grondig begrip
voor het Nederlandse systeem. Dit
maakt onze export van uitgangsmateriaal naar China eenvoudiger. Dat is
een grote verdienste van het internationale werk van Naktuinbouw. In
de afgelopen 15 jaar nemen jaarlijks
enkele Chinese ‘trainees’ deel aan
trainingen in Roelofarendsveen.”
Buitenstebinnen
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Naktuinbouw werkt
samen met:
•

•

•

•

•

Community Plant Variety Office
(CPVO) van de Europese Unie:
opdrachtgever voor Rassenonderzoek, rol in Expertgroepen
landbouw, sierteelt, fruit en
groenten;
International Seed Health
Initiative (ISHI): deelname in
werk- en gewasgroepen vanuit
de afdeling Laboratoria;
International Seed Testing
Association (ISTA): deelname in
commissies, onder andere Seed
Health;
International Seed Federation
(ISF): Naktuinbouw levert de
voor zitter van de werkgroep
resistentiecodering;
International Union for the
Protection of new Varieties of
Plants (UPOV): richtlijnen op het
gebied van kwekersrecht.
(Zie voor alle werkrelaties
het overzicht op pagina 4 en 5).

Kennis- en expertisecentrum voor tuinbouw
Meeuwes Brouwer start op 1 augustus
als nieuwe landbouwraad in Moskou
en is naast Rusland verantwoordelijk
voor Kazachstan. Hiervoor werkte hij
als Chief Phytosanitary Officer op het
ministerie van Economische Zaken.
Hij was verantwoordelijk voor de markttoegang van plantaardige producten
en werkte bij de landbouwraad in
Kiev (Oekraïne). Naktuinbouw kent
hij al van zijn eerste periode als landbouwraad in Boekarest (Roemenië)
van 2003-2008.
“Bij mijn eerste kennismaking merkte
ik al dat Naktuinbouw fungeert als
kennis en expertisecentrum voor de
tuinbouw. Naktuinbouw is ook elders
in de wereld heel actief. Zo weet ik
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Meeuwes Brouwer:
“Zij zagen Naktuinbouw als partner
om mee te denken over een nieuwe
plantgezondheidstrategie.
Dit onderstreept dat Naktuinbouw
internationaal een goede naam heeft.”

bijvoorbeeld dat Naktuinbouw China
assisteerde bij het ontwikkelen van
vermeerderingstoetsen en een certificeringsysteem voor virusvrij uitgangsmateriaal van vruchtbomen. Maar ik
weet dat ze ook gevraagd zijn om in
andere sectoren te ondersteunen met
hun brede kennis. Naktuinbouw levert
daar goed werk en ik weet dat partijen
daar erg tevreden over zijn.”

Plantgezondheidstrategie voor Canada
Vanuit zijn werk als Chief Phytosanitary Officer noemt Brouwer het feit
dat Canada (de Canadian Food Inspection Agency) onderzocht wie hen kon
assisteren bij het anders inrichten
van hun fytosanitaire systeem. “Het
Canadese consultancybureau dat het

onderzoek verrichtte, kwam uit bij
Naktuinbouw. Zij zagen hen als partner om mee te denken over een
nieuwe plantgezondheidstrategie. Dit
onderstreept dat Naktuinbouw internationaal een goede naam heeft.”

Opleidingen en bezoeken
sterke punten
Een ander sterk punt vindt Brouwer
de opleidingen die Naktuinbouw verzorgt. “Internationaal zijn er allerlei
cursussen en trainingen op verschillende terreinen voor buitenlandse
deelnemers in Nederland of in het
buitenland.
Vorig jaar waren er zo’n 15 inkomende
missies naar Nederland. Bijvoorbeeld
in het geval van Brazilië en Vietnam
namen wij de delegaties een dag mee-

naar Naktuinbouw. In beide landen
lopen onderhandelingen over de toegang van vooral ons Nederlandse
stekmateriaal en zaaizaad. Nou kun je
daarheen gaan en PowerPointpresentaties geven over wat Nederland doet,
maar het laten zien is natuurlijk veel
effectiever.
Naktuinbouw ondersteunt ons hierin.
Naktuinbouw-medewerkers vertellen
het praktijkverhaal over bijvoorbeeld
kwekersrecht, rasssenonderzoek en/of
certificering. Dit gekoppeld aan een
toer door de kas in Roelofarendsveen.
Je ziet echt dat als wij vroeg in de
week met zo’n delegatie Naktuinbouw
bezoeken, wij later in die week daarvan de vruchten plukken. Het onderhandelingsklimaat verbetert drastisch
door een groter begrip bij de inkomende delegatie”, sluit Brouwer af.
G
Buitenstebinnen
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