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Wat staat er in de naamlijsten ?
De "Naamlijst van houtige gewassen" en "Naamlijst van vaste
planten" bevatten de wetenschappelijke voorkeursnamen en
meest gebruikte synoniemen en handelsaanduidingen van
bijna 35.000 houtige boomkwekerijgewassen en 20.000
vaste planten die in Europa en grotendeels ook in de VS
worden verhandeld. In totaal staan in de lijsten ca. 65.000
Namen.
Vanaf de 2005-editie worden er ook veel Zuid- en OostEuropese plantennamen opgenomen.
Daarnaast staat ook aangegeven welke cultivars kwekersrechtelijk beschermd is en welke namen merkenrechtelijk
beschermd zijn.
Naamlijst van houtige gewassen, 934 p.
Naamlijst van vaste planten, 563 p.

Waarom de naamlijsten ?
De handel in boomkwekerijgewassen tussen de verschillende
landen, vooral in Europa, wordt steeds intensiever. Uniformiteit
in naamgeving van de producten is hierbij essentieel. De
internationale "Naamlijst van houtige gewassen" en "Naamlijst
van vaste planten" voldoen aan deze behoefte. Deze lijst draagt
bij aan een optimale communicatie over boomkwekerijgewassen, zowel op het commerciële als het wetenschappelijk
vlak.

Internationale erkenning
Het is zeer verheugend dat beide naamlijsten door de ENA
(European Nursery Association) zijn erkend als de Europese
standaard voor de naamgeving van boomkwekerijproducten.
De naamlijst van vaste planten is bovendien door de ISU
(Internationale Stauden Union) en de PPA (Perennial Plant
Association – in de Verenigde Staten) erkend als de officiële
standaard.
De samenstelling van de naamlijst van houtige gewassen wordt
aangestuurd door de “European Plant Names Working Group”.
Deze groep is een mix van taxonomen en plantenkwekers;
wetenschappers en practici. De samenstelling van de naamlijst
van vaste planten wordt sinds 2010 aangestuurd door een
werkgroep onder auspiciën van de Internationale Stauden
Union (ISU).

Vooral voor A en B zijn de verwachtingen hoog gespannen.
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PLAATJE A

Foto’s altijd comprimeren!! (heeft geen invloed op de kwaliteit bij A4)
1. invoegen afbeelding uit bestand

Laatste update in 2010
De afspraak is om elke vijf jaar weer een nieuwe editie van de
naamlijst uit te geven. Hierin worden de namen van het
nieuwe handelssortiment opgenomen en worden in ieder
geval de hoogst noodzakelijke correcties aangebracht. Elke
tien jaar worden tevens de namen aangepast aan nieuwe en
breed geaccepteerde taxonomische opvattingen. Dit laatste
heeft in de editie van 2005 plaats gevonden. In 2010 is een
update verschenen zonder grote taxonomische
veranderingen. De volgende update is in 2015 (inclusief de
mogelijkheid voor taxonomische veranderingen)

Website
De naamlijsten zijn ook via internet te raadplegen:
www.internationalplantnames.com. Hier worden ook
voorlopige registraties voor de volgende versie vermeld en
er staat op up-to-date informatie over merkenrechtelijke en
kwekersrechtelijke bescherming. Via deze website is het ook
mogelijk om nieuwe namen aan te melden. Deze nieuwe
aanmeldingen zullen na controle als voorlopig geregistreerd
aan de website worden toegevoegd.

Trefwoorden: naamgeving; nomenclatuur; taxonomie; boomkwekerij;
sortiment

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
Lingewal 1
6668 LA Randwijk
Tel nr. 0488 473700 Fax nr. 0488 473717
www.ppo.wur.nl

