Publiek-private samenwerking

Ondernemerschap voor duurzame zaaizaadsector

Vertegenwoordigers van Oeganda en Ethiopië overleggen over de zaaizaad- en pootgoedsectoren
in hun landen.

Het Centre for Development Innovation (CDI), onderdeel van Wageningen UR, doet
in samen met het Koninklijk Instituut voor de Tropen en internationale partners
in acht Afrikaanse landen vergelijkend onderzoek over de ontwikkeling van ondernemerschap in de zaaizaadsector.
De acht landen – Burundi, Ethiopië, Ghana,
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verschillen onderling behoorlijk in geteelde
gewassen en rassen, markten, ondersteunende diensten als kwaliteitsborging en weten regelgeving en ondernemerschap op zaaizaadgebied. Dat maakt uitwisseling van kennis
en ervaringen interessant. ‘Het versterken van
ondernemerschap kan de zaadsector duurzamer maken’, zegt Marja Thijssen van het CDI.
Ondernemerschap is er op verschillende
niveaus, met boeren die zelf hun eigen zaaizaad bewaren, en bedrijven die opereren op

lokaal, nationaal en internationaal niveau; ieder
heeft zijn eigen niche. Ook de Afrikaanse
Unie is zich dat bewust geworden. Lang werd
gedacht dat de zaaizaad- en pootgoedvoorziening aan grote commerciële partijen overgelaten kon worden. Die gaan echter voorbij
aan lokale behoeften qua variëteiten en gewassen vanwege te kleine markten, en focussen
vooral op hybride rassen van gewassen als
maïs en groenten. Dit rijdt het streven naar
voedselzekerheid en biodiversiteit in de wielen.
Sinds 2011 stimuleert de AU lidstaten dan
ook van elkaar te leren, hun beleid af te stem-

men op de verschillende subsystemen en te
zorgen voor samenwerking tussen de formele
en informele zaadsector. Vanwege het belang
van instandhouding van genetische diversiteit
en van voor de wereld kleinere gewassen als
kikkererwten, sorghum en gierst, is sinds vorig
jaar ook het Centrum Genetische Bronnen
partner in het project.
Het vergelijkend onderzoek moet nog worden
afgerond, maar het project heeft in enkele
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systeem voor kwaliteitscontrole van zaaizaad
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bij de realiteit van de Ethiopische sector. Na
een bezoek van Ethiopische ambtenaren aan
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ontwikkeld voor een aangepast kwaliteitssysteem. ‘En in Mozambique zien we dat ons
onderzoek de zaadsector meer dynamiek
heeft gegeven en verschillende partijen erin
willen investeren’, zegt Thijssen.
Wageningen UR kijkt ondertussen al naar
vervolgstappen op continentaal niveau, op
thema’s waarin internationale samenwerking
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inspanningen van boeren voor het ontwikkelen
van lokale rassen, en ontwikkeling van beleid
dat zorgt dat boeren dit blijven doen en van
wet- en regelgeving die commerciële bedrijven
beloont voor veredelingswerk maar kleine boeren ruimte laat zaad van voedselgewassen te
bewaren, uit te wisselen en te verhandelen.
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belangstelling hebben voor het beleidsrelevante onderzoek van Wageningen UR. Naast het maandelijkse
magazine verschijnt er iedere twee weken een elektronische nieuwsbrief.
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