Op zoek naar het ideale ras
Telers schetsen toekomstige peen- en tarwerassen

Beoordeling van tarwerassen op het proefveld van de Zeeuwse Vlegel. Foto Anna de Weerd.

Steeds meer veredelingsbedrijven richten zich met een deel van hun zadenaanbod op de biologische markt. Maar in hoeverre voldoen de aangeboden
rassen aan de wensen van telers en afnemers? Het Louis Bolk Instituut laat

O N D E R Z O E K

deze gebruikers het ideale peen- en tarweras schetsen.
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e zaadwereld heeft goed gereageerd op de keuze van de biologische sector om gentech-vrij te blijven en
op de EU-verordening die het gebruik
van biologisch uitgangsmateriaal vanaf
2004 verplicht stelt. Ook het visierapport over biologische plantenveredeling van het Louis Bolk Instituut
(LBI) heeft hierin haar steentje bijgedragen. De huidige ontwikkelingen brengen nieuwe kansen voor de biologische
landbouw. De teelt kan veel vooruitgang boeken met rassen, die speciaal
voor de biologische teelt ontwikkeld
zijn. Uit gesprekken met veredelaars
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van gangbare zaadﬁrma’s blijkt dat zij
bereid zijn mee te denken over dergelijke rassen. De biologische sector kan
deze kans benutten als ze de veredelaars weet duidelijk te maken aan welke
eigenschappen rassen moeten voldoen.
Een helder middel om dit te communiceren is een proﬁelschets. Zo’n schets
beschrijft de eigenschappen, die telers
en afnemers graag in hun ras zouden
zien, en stelt prioriteiten.

Telers bepalen
In de visie van het LBI zijn het in eerste
instantie de telers, die bepalen hoe de

proﬁelschets eruit moet zien. Bij hun
keuzes worden de telers mede geleid
door de markt, want uiteindelijk moeten
de producten ook verkocht worden. Met
deze uitgangspunten zijn we, met ﬁnanciering van het Ministerie LNV, in 1999
aan de slag gegaan. Tarwe en peen werden uitgekozen als voorbeeldgewassen
voor deze studie.
De werkwijze is voor beide gewassen dezelfde. Voor tarwe werden rassenproeven van Zeeuwse Vlegel en van PAV bezocht, samen met telers, afnemers (ACM)
en onderzoekers (PAV, LBI). De deelnemers aan deze excursies beoordeelden
de rassen in het veld op goede en slechte
eigenschappen. In de winter werden de
resultaten in een kleinere groep verder
besproken en uitgewerkt in een voorlopige proﬁelschets. De peen werd beoordeeld in rassenproeven op het proefbedrijf OBS in Nagele en het biologisch-

dynamische bedrijf ‘De Oosterwaarde’
in Diepenveen. De peentelers van telerscoöperatie Nautilus zijn betrokken bij
het verder uitwerken van de resultaten.

Dilemma’s
Een mooie oranje, rechte, gelijkmatige
peen zonder breuk en misvormingen
staat hoog genoteerd op het verlanglijstje
van de Nautilus-telers. Toch betreuren
de deelnemende akkerbouwers dit: ‘Het
is niet de richting die wij als telers met de
peenteelt op willen, maar wat de handel
van ons vraagt. Als we het zelf zouden
kunnen bepalen, zouden eigenschappen
die de biologische teelt ondersteunen en
een lekkere smaak belangrijker zijn’. Hier
ligt een dilemma voor de biologische
landbouw; hoe kunnen we er voor zorgen
dat de belangen van de teler en die van de
consument, bijvoorbeeld een lekkere
peen, niet ondergeschikt worden aan de
economische belangen?
Een vergelijkbaar probleem komen we
tegen bij de proﬁelschets van tarwe. Goede bakkwaliteit vinden de telers en ACM
de belangrijkste eigenschappen. De handel betaalt de telers uit op vier gemakkelijk meetbare waarden: eiwitgehalte, Zelenywaarde, valgetal en hectolitergewicht. Deze waarden zijn een maat voor
bakkwaliteit. Maar het opmerkelijke is
dat tijdens de discussies zowel telers en

ACM het erover eens zijn dat de vier cijfers niet voldoende zijn voor een goede
beoordeling van de tarwe. Soms kun je
met tarwe met lagere waarden toch een
goed brood bakken. De bakkwaliteit zou
dus anders bepaald moeten worden.
Deze dilemma’s laten zien dat het belangrijk is de handel en verwerkers te betrekken bij het opstellen van de proﬁelschetsen. De betrokkenheid van ACM en
Zeeuwse Vlegel maakten het begrip kwaliteit en het zoeken naar alternatieven bespreekbaar.

Afwegingen en voorkeuren
Bij de rassenkeuze moeten steeds afwegingen gemaakt worden. Niet alle gewenste eigenschappen zijn in één ras te
combineren. Zo gaan bakkwaliteit en hoge opbrengst bij tarwe niet goed samen.
Een peenras met veel loof zal het onkruid
beter onderdrukken, maar wordt eerder
aangetast door meeldauw.
Omdat de biologische landbouw minder
makkelijk bij kan sturen dan gangbare
landbouw, liggen bij veel van deze afwegingen de accenten anders.
Als bij een tarweras de resistentie tegen
roest samengaat met een iets mindere
opbrengst, zal de biologische teler eerder
geneigd te kiezen voor een resistent en
gezond gewas. De gangbaar werkende

collega kan gemakkelijker kiezen voor
meer opbrengst, om vervolgens een
roest-aantasting chemisch te bestrijden.
Het komende groeiseizoen zullen we ons
bezighouden met het in kaart brengen en
onderbouwen van dit soort afwegingen.
Met deze kennis wordt veredelaars van
nieuwe rassen een duidelijker beeld gegeven van de richting die de biologische
telers voorstaan. Ook kan het de teler helpen bij de rassenkeuze.
Verschillende telers maken uiteenlopende
keuzes. Persoonlijke voorkeur, grondsoort
en teeltsysteem zijn bepalend. Een tarweteler die klaver onderzaait wil graag een
opener gewas dan een collega zonder klaver. Peentelers met een eigen afzetsysteem hoeven niet te voldoen aan de scherpe eisen, waarmee de telers voor Engelse
supermarkten geconfronteerd worden. De
verscheidenheid aan telers vraagt om een
divers rassenaanbod. De proﬁelschets
houdt hier zo veel mogelijk rekening mee,
door te vermelden voor welke telers bepaalde eigenschappen meer of minder belangrijk zijn. Dit kan alleen als ook zoveel
mogelijk verschillende telers bij het opstellen betrokken zijn.

Ook dit teeltseizoen worden telers, verwerkers en veredelaars uitgenodigd om tijdens
veldbezoeken de bestaande proﬁelschetsen
te perfectioneren. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Aart
Osman, LBI, Telefoon 0343 - 517814.
Proefspoeling van de peen. Foto Anna de Weerd.
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Aart Osman, Louis Bolk Instituut
Coen ter Berg, Coen ter Berg Advies

Zoeken naar nieuwe rassen
Het werken aan de proﬁelschetsen heeft
het denken over rassen en de gewenste
eigenschappen in beweging gebracht. Zo
heeft een aantal zaadﬁrma’s, naar aanleiding van een voorlopige proﬁelschets
van tarwe, enkele nieuwe rassen aangeboden. Deze rassen zullen dit jaar door
ACM en Zeeuwse Vlegel beproefd worden. de Genenbank in Wageningen werd,
op verzoek van een zaadbedrijf, aangezet
tot de opsporing van rassen waarvan
slechts weinig zaad beschikbaar is. Deze
komen over één of twee jaar beschikbaar
voor beproeving. Het komende seizoen
zullen meer veredelaars van andere ﬁrma’s bij de discussie betrokken worden
en wellicht ook aangezet worden tot het
zoeken naar rassen die voldoen aan de
proﬁelschetsen.
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