Tuinbouw & uitgangsmaterialen

‘Het is tijd voor nieuwe champignons’
De Nederlandse champignonteelt wordt steeds efficiënter, maar komt nog altijd niet
veel verder dan witte bolletjes in een blauw bakje. De sector kan echter groter worden door nieuw uitgangsmateriaal, zegt onderzoeker Anton Sonnenberg van Plant
Research International, onderdeel van Wageningen UR. ‘Het is tijd voor nieuwe rassen.’
Het aantal champignontelers in Nederland
daalt al jaren. Van de 480 bedrijven tien jaar
geleden is minder dan de helft over (180). Dit
komt vooral door schaalvergroting; bedrijven
zijn gemiddeld twee keer groter dan vroeger.
De champignonbedrijven waren in 2011 samen
goed voor een omzet van zo’n 250 miljoen,
20 procent meer dan in 2010. Ook de export
groeide afgelopen jaar, met vier procent.
De concurrentie neemt echter toe, vooral
vanuit Polen. Als antwoord op de goedkope
Poolse productie sturen twaalf bedrijven verenigd in Champ2Champ aan op innovaties, in
samenwerking met tuindersorganisatie ZLTO,
Wageningen UR en het ministerie van EL&I.
Het gaat vooral om technische verbeteringen
die leiden tot een lagere kostprijs van de
Nederlandse champignon.
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Champignons worden nu geteeld op compost.
Telers krijgen met schimmeldraden (mycelium)
doorgroeide compost kant-en-klaar aangeleverd. Daar gaat een laagje dekaarde op, waar
de paddenstoelen doorheen groeien. Het mycelium blijkt echter slechts 25 procent van de
organische stof in de compost te gebruiken.
Terwijl compost wel 40 procent van de productiekosten uitmaakt en ook nog als dierlijke mest
moet worden afgevoerd en dat kost geld. Met
financiering van EL&I en het Productschap
Tuinbouw wordt daarom gezocht naar manieren
om compost beter te benutten en op de lange
termijn een alternatief voor compost te vinden,
bijvoorbeeld voeding in vloeibare vorm. Onderzoek heeft al uitgewezen dat met minder compost per vierkante meter en meer bijvoeding in
principe al meer opbrengst mogelijk is, zelfs

tot de helft meer.
Het huidige teeltsysteem kan ook profiteren
van nieuwe rassen. Daar is ook in het buitenland een markt voor, zegt Sonnenberg. Naast
in China, ’s werelds grootste producent, wordt
in Zuid-Korea en Japan veel geïnvesteerd in
innovatie in de paddenstoelenteelt.
Nederlands enige champignonveredelaar is
Mycolim in het Limburgse Horst. Om te komen
tot nieuwe commerciële rassen, werkt Mycolim
samen met de Wageningse paddenstoelenonderzoekers. ‘Ze hebben de specifieke kennis
die wij als bedrijf nodig hebben’, zegt R&Dmanager Maikel Aveskamp.
Voor Mycolim zijn de onderzoekers een belangrijke sparringpartner, zegt Aveskamp.
Het onderzoek levert het drie jaar geleden
opgestarte bedrijf nieuwe technieken op voor
stamontwikkeling, zoals het in kaart brengen
van raseigenschappen op chromosomen.
Aveskamp: ‘De veredeling van champignons
kan beter en efficiënter. Dat kan sneller met
ondersteuning van Wageningse onderzoekers,

Bioboeren zoeken mee naar nieuwe aardappel
Het wil niet vlotten met de biologische
aardappelteelt in Nederland. Het areaal
is de afgelopen jaren gekrompen, vooral
omdat bioboeren zich laten ontmoedigen
door phytophthora. Samen met onderzoekers en telers van biologische aardappelen zijn veredelaars nu op zoek naar
rassen die beter bestand zijn tegen de
ziekte.
Honderdvijftig Nederlandse aardappeltelers
doen mee met een grote loterij. Ze gebruiken
een deel van hun areaal om te zoeken naar
nieuwe veelbelovende aardappelrassen. De
kwekers, vaak pootgoedtelers, krijgen van
veredelaars honderden klonen en zoeken dan
in drie jaar uit of daar veelbelovende aardappelen tussen zitten die uiteindelijk op de
officiële rassenlijst kunnen komen. Slagen
ze daarin, dan delen ze mee in de royalty’s
die het nieuwe ras oplevert.
De boerenkwekers zijn daarin succesvol. Van
de 400 aardappelrassen op de Nederlandse
rassenlijst komt ongeveer de helft van de
akkers van boerenkwekers. Tot een paar jaar
geleden was het vooral een hobby van gangbare telers, zegt hoogleraar Edith Lammerts
van Bueren van Wageningen University, onder-

University hebben daarom cursussen gegeven
aan biologische telers om rassen te selecteren,
in het kader van het onderzoeksprogramma
Groene veredeling. Door die cursussen zijn
er nu twaalf biologische boerenkwekers.
Binnen het programma dat eind vorig jaar is
gestart, werken onderzoekers ook aan nieuwe
‘geniteurs’ uit kruisingen van wilde aardappelen
die nieuwe resistentiegenen bevatten met
bewezen commerciële rassen. De geniteurs
vormen het uitgangsmateriaal voor veredelaars.
Lammerts van Bueren hoopt dat de combinatie
van meer biologische boerenkwekers met
nieuw uitgangsmateriaal voor veredelaars de
kans vergroot op nieuwe rassen die beter zijn
toegesneden op de behoeften van biologische
aardappeltelers. Omdat biologische boeren
geen gebruik mogen maken van bestrijdingsmiddelen zijn resistente rassen voor hen nog
belangrijker dan voor gangbare boeren. ‘Voor
een biologische boer mag een goede resistentie tegen phytophthora best ten koste gaan
van een heel hoge opbrengst.’
deel van Wageningen UR. Van de honderdvijftig
boerenkwekers teelden er maar twee biologisch. Het Louis Bolk Instituut en Wageningen
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Contact:

edith.lammertsvanbueren@wur.nl
0317 - 48 28 41
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omdat zij fundamenteel onderzoek uit kunnen
voeren en dat kunnen linken aan de praktijk.
Dat er nieuwe rassen worden ontwikkeld is
belangrijk voor de hele champignonsector, want
het maakt diversificatie mogelijk.’
Via TTI Groene genetica werkt Mycolim aan
champignons met een betere houdbaarheid en
meer gezonde inhoudsstoffen. In het project
wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor
een betere rasbescherming. Belangrijk, zegt
Sonnenberg van PRI, want de slechte rasbescherming is één van de redenen dat er
sinds 1980 geen nieuwe rassen meer zijn
ontwikkeld, alleen afgeleide rassen. ‘We werken daarom onder meer aan een betere
definitie van wat een afgeleid ras is’, zegt
Sonnenberg. ‘Want een afgeleid ras maken
kost slechts enkele maanden, en een nieuw
ras tussen de vijf en tien jaar.’
Informatie:
Contact:

PRI-rapport 2011-5
anton.sonnenberg@wur.nl
0317 - 48 13 36

Sinds 1980 zijn er geen nieuwe champignonrassen ontwikkeld.

‘Preventie belangrijkste troef tegen Erwinia’
De bollenteelt en -handel ondervindt aanzienlijke schade van de bacterieziekte
Erwinia. Onderzoek wijst uit dat preventie het belangrijkste wapen is. Mogelijk
bieden ook stofjes die de afweer van planten verbeteren een oplossing.
Al ruim tien jaar hebben bloembollen en dan
vooral hyacinten last van een zeer agressieve
bacterierot. Die heeft het imago van de hyacint
en in zijn kielzog dahlia, iris en aronskelk ge-

Bacterieziekten kosten hyacintentelers miljoenen.

schaad, met exportdaling tot gevolg. De bacterieziekte kost de bloembollensector op
jaarbasis naar schatting enkele miljoenen
euro’s per jaar, vooral bij hyacinten.
Omdat Erwinia ook heerst bij aardappelen,
trekken aardappel- en bollenonderzoekers
samen op. Het onderzoek naar de betrokken
bacteriën Dickeya en Pectobacterium loopt
inmiddels enkele jaren, maar is sinds anderhalf jaar echt op gang, dankzij financiering
van bloembollenbedrijven, het aardappelbedrijfsleven en het ministerie van EL&I.
Alleen hierdoor al zijn bollentelers alerter
geworden op de ziekte, vertelt onderzoeker
Joop van Doorn van Praktijkonderzoek Plant
en Omgeving van Wageningen UR. ‘Ze nemen
nu eerder preventieve maatregelen, en gooien
een partij met veel Erwinia eerder weg.’
Met een door de onderzoekers ontwikkelde
DNA-toets, is aangetoond dat in dahlia een
ander Dickeya-variant voorkomt dan in hyacint. ‘Telers hoeven dus minder bang te zijn
dat de bacterie van het ene naar het andere
bolgewas overspringt.’ Ook is er een thuistest
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gekomen waarmee telers latente besmettingen zelf zichtbaar kunnen maken in partijen
hyacintenbollen. Verder is ontdekt dat Erwinia
niet lang in de grond overleeft. De agressieve
Dickeya enkele weken, Pectobacterium maximaal enkele maanden – mits er geen bollen
in een gerooide akker achterblijven.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn nauwelijks
voorhanden om bacterieziekten te beheersen,
aldus Van Doorn. ‘We gaan wel enkele stofjes
testen die mogelijk de afweer van de plant
verhogen.’ Ook wordt gezocht naar virussen
(fagen) en bacteriën die de veroorzakers van
de ziekte kunnen remmen of zelfs doden. In
een kasexperiment heeft een bacteriofaag
zijn effectiviteit inmiddels bewezen.
Resistentieveredeling van bollen is vooralsnog
een brug te ver.
Preventie blijft het belangrijkste wapen, vertelt
Van Doorn. Dat betekent onder meer beschadiging van bollen voorkomen, sorteren bij lage
temperatuur, verdachte partijen gescheiden
houden van gezonde partijen en sorteermachines ontsmetten. ‘Erwiniavrije partijen
zijn absoluut mogelijk, dat geven toetsen aan.’
Contact:

joop.vandoorn@wur.nl
0252 - 46 21 49

