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DE NOMENCLATUURCODE IN 1969 HERZIEN

De botani sc he naamgeving wordt geregeld in de "International Code of Botan.ical
Nomendature". De inhoud van deze code die vastgest eld wordt op de om de vter Jaar
plaatshebbende botanische congressen, richt zich op de naamgeving van gewassen met een
natuurlijk areaal.
Het bleek echter al gauw dat de naamgeving van cultuurplant en aparte moeilijkheden met
zich bracht die even aparte regels noodzakelijk maakten. Deze regels, aanvankelt]k verwerkt in een appendix van de bovengenoemde code, werden m 1950 vastgelegd m de
"International Code of Nomendature for Cultivated Plants", - de Rege l s vo or d e
benaming van c ultuurplanten.
Deze cultivar-code werd, om het contact met de praktijk niet t e. verliezen, zo eenvoudig
mogelijk gehouden. Wij zigingen waren daarom zelden noodzakeh]k ; de laatst e verste was
van 1961.
Er heeft zich echter vooral in het laatste decennium een aspect ontwikkeld dat een h e.rziening van de code over de gehele breedte noodzakelijk maakte. Dat aspect best aat hterm
dat steeds meer landen overgaan tot het opstellen van wettelijke regelingen betreffende
patentering, kwekersrecht, verhandelbaarheid en dergelij~e .. Deze regelmgen brengen onontkoombaar met zich mee dat de betrokken cultuurvanetelten worden voorzten van een
naamsaanduiding, waaraan zij geïdentificeerd moeten kunnen worden.
Om een objectieve- beoordeling van dergelijke nieuwe n amen ~ogelijk t~ maken hanteert
men normen waaraan zij moet en voldoen. Deze normen werden m verscheldene landen aangepast bij de cultivar-code, daarmede deze code als het ware !egaliserend. Helaas bl~ek de
code in een aantal gevallen geen of een te geringe aansluiting te geven met de verschtllende
wettelijke regelingen.
Dit laatste nu was reden voor de " International Commision for the Nom~ndature of
Cultivated Plants" om de code zodanig te herzien, dat hij voor de meest mteenlope~de
wettelijke regelingen acceptabel kan zijn als uitgangspunt. ? it geschiedde in een vergader~ng
die werd gehouden van 19 t.e.m. 2 1 februari 1969 te ~~mbndge, ~ng~land. Deze v~rgadermg
werd op 17 en 18 februari voorafgegaan door een open meetmg . Op deze bt] eenkomst
kregen al diegenen die een ander belang dan alleen maar een botamsch belang bt] de naamgeving hadden, de gelegenheid om hun bezwaren tegen de oude code en hun wensen a~n
gaande de nieuwe naar voren te bren~en. In het volgende wordt een korte samenvattmg
gegeven van de belangrijkste verandenngen.
VOLGORDE DER ARTIKELEN. De rangschikking der onderwerpen en dus eveneens van de
artikelen is drastisch gewijzigd. De code is hierdoo~ veel ove~zichtelijker e~ logt~cher geworden en daardoor tevens acceptabeler voor allerlet wetteh]k mgestel~e regtstra~te autonteiten. Bovendien is de nieuwe volgorde nu meer in overeenstemmmg met dte van de
botanische code waardoor de aansluiting tussen beide code's verbeterd ts.
DEFINITIE CULTIVAR. De nieuwe definitie luidt nu: "The t erm cultivar denotes an assemblage
of cultivated plants which is d early distin~uished by any characters (morphologtcal,
physiological, cytological, chemica! or otherwtse) and whtch when reproduced (sexual or
asexual) retains its distinguishing characters.
Het belangrijkste verschil met de oude definitie is dus h.et weg';'~llen van de zi.nsnede
"significant for the purposes of agriculture, forestry or ~orücult':re . Deze m~.~kte tmmers
de definitie onverteerbaar voor alle registratoren die ZICh pnnctpteel dtstanoeren van gebruikswaarde-overwegingen. H elaas is het woord " dearly" in de definitie opgenomen. H et
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is in vele gevallen al moeilijk genoeg om de grens tussen "onderscheidbaar" en "niet onderscheidbaar" vast te st ellen. Nu moeten we echter ook nog "duidelijk onderscheidbaar "
tegen "niet duidelijk onderscheidbaar" afwegen.
sooRTEN VAN CULTIVARS. De soorten van cultivars die zich voor kunnen doen, werden iets
logischer onderscheiden als in het oude art. 1 1 het geval was.
:\Ien kent:
Ie Cultivars best aande uit één kloon of uit een mengsel van een aant al op elkaar gelij kende
klonen ;
2e Cultivars bestaande uit een of meer lij nen van zelfbevruchtende gewassen of inteeltlij nen van kruisbevruchters;
3e Cult ivars bestaande uit een groep van kruisbevruchtende individuen die genetische
verschillen onderling kunnen vertonen die echter gering zijn t .o.v. de verschillen t ussen
de cultivars onderling ;
4e Cultivars die steeds opnieuw ontstaan zoals F thybride, dubbelhybriden , drieweg·
hybriden en synthetische rassen.
Vastgehouden werd aan het principe dat de cultivar de laagste systematische eenheid in
de cultuurgewassen is die benaamd kan worden. Daarmede werd dus ook nu weer de idee
van benamingsregels voor lijnen, selecties en dergelijke die het niveau van cultuurvariët eit
niet halen afgewezen.
CULTIVARKLASSEN, HOMONYME N. Om de gelegenheid voor registratieautoriteiten te scheppen
om begrenzingen vast te leggeil waarbinnen geen homonymen (of te veel op elkaar geh] kende namen !) mogen voorkomen, werd het begrip cultivarklasse geïntroduceerd. Een
cultivarklasse is een eenheid waarbinnen een zelfde naam voor meer cultivars t ot verwarring
zou kunnen leiden. Hij kan corresponderen met een groep geslachten, een geslaéht, een groep
soorten, een soort, een ondersoort of een groep variëteiten.
Slechts in twee gevallen zullen homonymen binnen deze cultivarklasse geaccepteerd kunnen
worden :
1e Wanneer een cult ivar meer dan tien jaar geleden uit de cultuur is verdwenen mag de
naam opnieuw gebruikt worden, indien deze cultivar althans niet van een of ander
historisch belang is.
2e Wanneer een tweede naam voor een cultivar gelegaliseerd is door een wettelijke regist ratieautoriteit.
WETTIGHEID VAN NAMEN. De wettigheid van een naam blijft uiteraard afhankelijk van zijn
wel of met in overeenstemming zij n met de code. Toegevoegd is echter een zinsnede waarin
:vordt gesteld, dat een n aam die wordt vastgelegd door een wettelijke registratie t och wettig
ts ook al druist hij tegen de code in. Bovendien wordt in het algemeen vastlegging van een
naam door een wettelijke registratieaut oriteit gezien als een geldige publicatie.
REGISTRATIEAUTORITEIT. Naast de " non-statutory" regist ratieautorit eiten voor welke reeds
langer .een plaats in de code was ingeruimd, worden nu ook genoemd de " statutory"
(wetteltJke) registratieautoriteiten. Dit zijn de officiële organisat ies die belast zijn met de
regelmg van kwekersrecht, patentering, zaaizaadverkeer enz.
?UBBELE BENAMINGEN. In de nieuwe versie wordt duidelijk afgewezen de mogelijkheid om
m een lan d twee namen te handhaven voor een cultivar. Er is dus geen ruimte geschapen
voor de mogelijkheid om naast een n aam, geregistreerd met het oog op patentering, een
tweede naam te gebruiken waarop men mer ken recht bezit. Deze methode wordt vooral
door lVIeilland in Frankrijk b ij rozen voorgestaan . Vanuit commercieel st andpunt bezien
kan een dergelijke dubbele ben aming zijn voordelen hebben . Vanuit nomenclatuurstandpunt bekeken is deze gang van zaken echter te verwerpen , omdat bij de gebruiker op deze
\\"!]Ze mtsverstand kan ontstaan omtrent de identiteit van het bijbehorende ras.
Behalve deze hoofdpunten zijn er nat uurlijk ook in de bijkomende details veranderingen
aangebracht ; van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om kleine on volkomenheden weg
te werken .
Wie precies op de hoogte wil zijn kan de " I nternational Code of Nomendature of Cultivated
Plants - 1969" bestellen bij het Internat ionale Bureau voor P lantentaxonomie en Nomend atum, Tweede transitorium, Uithof, Utrecht .
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