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Tabel 2. Top-3 exporteurs van zaaizaad 2010, in € miljoen
Nederland
Landbouwzaden
Groentezaden
Bloemzaden
Totaal
Bron: International Seed Federation.

187
767
44
998

Frankrijk

Nederland

373
89
9
471

180
228
34
441

Verenigde
Staten
531
370
55
956

Frankrijk
707
228
13
947

van een grote reeks zaaizaden. Hier worden
veel groente- en bloemzaden geproduceerd,
evenals zogenoemde ‘forage seeds’ als alfalfa.
Vanwege de bijzondere klimatologische en
geografische gesteldheid van Californië en de
aanwezige opslagcapaciteit voor water in de
bergen hebben vrijwel alle grote zaadbedrijven vestigingen in deze staat. Duidelijk is dat
Californië een belangrijk centrum voor de

‘Nederlandse bedrijven worden
uitgenodigd door netwerkorganisatie
Seed Central’
zaadindustrie is.

Seed Central
octrooien op GGO-gewassen zijn nu zeker
geen uitzondering meer.

Weinig gegevens
Gebrek aan statistische data maakt het
onmogelijk om een gedetailleerd overzicht te
geven van de Amerikaanse zaaizaadindustrie.
Duidelijk is wel dat er, ondanks de hiervoor
reeds geconstateerde concentratietendens,
nog steeds honderden zaaizaadbedrijven
actief zijn in de VS. In de 2009 Census of Horticultural Specialties staan 340 ‘vegetable seeds
operations’ en 141 ‘flower seeds operations’
vermeld.
De Census geeft echter geen uitkomst over het
aantal bedrijven dat nog actief is in de wereld
van de landbouwzaaizaden (field crops), veruit
het grootste segment binnen de Amerikaanse
zaaizaadsector. Ook zijn er geen nationale
gegevens over het aantal graszaadbedrijven.

Ideaal klimaat
De productie van zaaizaad vindt verspreid over
vrijwel het gehele land plaats. Katoenzaad
wordt geproduceerd in Mississippi en Texas,
met een zekere verschuiving naar Arizona en
Zuid-Californië vanwege minder ziektedruk
onder geïrrigeerde woestijncondities.
Rijstzaad wordt geproduceerd in het zuiden in
Arkansas en Louisiana en in het westen in
Californië. In de ‘corn belt’ in het midden van
het land rond Iowa en Illinois is de grond
alkalisch en zeer geschikt voor de teelt van
grassen. De corn belt is ook uitermate
geschikt voor de teelt van maïs- en sojazaad.
Veel van de productie van tarwezaad vindt
plaats in de ‘northern plain states’ Washing-

ton, Montana, de Dakota’s en Minnesota.
Suikerbietzaad wordt voornamelijk geteeld in
Noord-Dakota en Idaho en zonnebloemzaaizaad in zowel Noord- als Zuid-Dakota. Het
noordwesten van de VS wordt gekenmerkt
door een koel mediterraan klimaat. Dat is nat
in de winter en droog in de zomer, waardoor
het erg geschikt is voor de teelt van graszaad
en een scala van groentezaden. De bergen van
Californië creëren vele plekken met een
microklimaat die geschikt zijn voor de teelt

Nederlandse aanwezigheid
ENZA Zaden (groentezaden)
• dochterbedrijf in Salinas, Californië
• 	onderzoeksfaciliteiten in San Juan
Bautista, Californië, in Yuma, Arizona
en in Myakka City, Florida
Rijk Zwaan (groentezaden)
• dochterbedrijf in Salinas, Californië
Barenbrug (graszaden)
• dochterbedrijf in Tangent, Oregon
• 	onderzoeksfaciliteiten in Tangent,
Oregon en Haymarket, Virginia
•	productie- en schoningsfaciliteiten in
Boardman en Imbler, Oregon
Bejo Zaden (groentezaden)
• dochterbedrijf in Oceano, Californië
•	demonstratie- en onderzoeksfaciliteit
in Geneva, New York State
Imcotec (coating- en zaadtechnologie)
•	productiefaciliteit in Salinas,
Californië
•	verkoopkantoren in Westfield,
Indiana en Omaha, Nebraska
Keygene (agro-biotechnologie)
• dochterbedrijf in Rockville, Maryland

In dit kader verdient het Seed Central-initiatief
vermelding. Dit is een organisatie voor
zaadbedrijven in Californië met als doel
netwerkfaciliteiten te bieden aan Californische en buitenlandse zaadbedrijven. De
organisatie is in 2010 opgericht. Het uiteindelijke doel is business-to-business te creëren,
maar ook - via nauwere samenwerking tussen
industrie en kennisinstellingen - samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek
op te zetten. Het initiatief voor Seed Central
komt van het Seed Biotechnology Center van
de Universiteit van Californië, Davis (opgezet
en gefinancierd door de industrie: http://sbc.
ucdavis.edu/) en François Korn, managing
director van Seedquest.com. Dit is een
database die gebruikt wordt door bijna alle
zaadbedrijven ter wereld.
Enkele wapenfeiten van Seed Central: 60
zaadbedrijven zijn intussen onderdeel van het
netwerk; 7 van de 10 grootste zaadbedrijven
ter wereld zijn onderdeel van het cluster; een
aantal van de 60 aangesloten bedrijven zijn
Nederlandse bedrijven of hebben een
vestiging in Nederland. Er vindt maandelijks
een bijeenkomst plaats van bij het initiatief
aangesloten bedrijven, waar naast netwerkgelegenheid ook door wetenschappers van UC,
Davis presentaties worden gegeven. Het idee
bestaat dat in de toekomst via webcasting een
en ander wereldwijd kan worden gevolgd.
Afgesproken is dat ook Nederlandse bedrijven
en wetenschappers uit de sector worden
uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te
wonen en om presentaties te verzorgen.
Martin Olde Monnikhof, LNV-raad Washington

Dat een bedrijf gerund door
vijf mensen een wereldspeler
van betekenis kan zijn, bewijst
Meo Voto Zaden. Vanuit
‘zaadcity’ Andijk veredelt het
Directeur van Meo Voto Zaden, Wim Meyles
familiebedrijf al sinds 1956
uien, wortelen, extra zoete Traceability en patentrecht uitdaging voor klein zaadbedrijf
suikermaïs en het paradepaardje: de groene bloemkool. Klein zijn heeft echter
ook zijn nadelen. Directeur
Wim Meyles doet zijn verhaal. voortkomt, zijn de hybriden. Als je die elkaar openbaar gemaakt. Dat is ook logisch, je moet

Nicheproducten zijn
bestaansrecht voor Meo Voto

“Meo Voto opereert al jaren internationaal.
Voor de zaadteelt heeft ons bedrijf zijn eigen
gecontroleerde teeltbedrijven in onder andere
Hongarije, Italië, Frankrijk en de Verenigde
Staten”, vertelt Meyles. “Meo Voto is groot op
de markt van plant-, zilver-, en zaaiuien. En
wat groene bloemkool betreft, doen we het
ook niet slecht. Sterker nog, ons bedrijf is in
Nederland grondlegger van de groene
bloemkool. De markt voor groene bloemkool
bewerken we samen met Rijk Zwaan op 50/50
basis. Maar in Nederland zul je helaas niet zo
snel groene bloemkool bij de supermarkt zien
liggen”, zegt Meyles. “Hier heerst de opvatting
dat een bloemkool wit moet zijn. De markt
voor groene bloemkool is een nichemarkt.
Met bulkproducten zoals gewone bloemkool
wordt het steeds lastiger om nog wat te
verdienen. Daarbij is het telen van groene
bloemkool ook nog minder ingewikkeld.
Witte bloemkool dek je af tegen de zon,
anders wordt hij geel. De groene bloemkool
heeft juist zon nodig. Je bespaart met de teelt
dus een hoop dek-uren.”
Meo Voto begon met zaadvaste bloemkoolrassen, maar teelt nu vrijwel alleen maar
hybriden. Het verschil tussen zaadvaste rassen
en hybriden legt Meyles graag uit: “Zaadvaste
rassen zet je bij elkaar in een veld. Die
bestuiven elkaar en het zaad dat daar
vervolgens uit voortkomt, is hetzelfde als dat
van de ouders. Hybride rassen krijg je door
een vaderlijn de moederlijn te laten bestuiven.
De eerste generatie ‘kinderen’ die hieruit

laat bestuiven, vallen ze uit elkaar in allerlei
tussentypes. Wie de vader en de moeder zijn,
dat is het geheim van de veredelaar. Dat zijn
de planten die je altijd nodig hebt en die zijn
ook vrijwel niet na te telen voor een concurrent.”

Patentrecht versus kwekersrecht
Een heet hangijzer, dat wellicht ook consequenties kan hebben voor een klein bedrijf als
Meo Voto, is de discussie omtrent patentrecht
versus kwekersrecht. “Het kwekersrecht is
opgezet zodat iedereen levend materiaal mag
gebruiken om tot een nieuw ras te komen.
Toen zijn we gaan hybridiseren, om te
voorkomen dat anderen jouw ras natelen.
Vervolgens kwam genetische modificatie om
de hoek kijken. Als je een gen in een gewas
aanbrengt, dan kun je de methode van
inbrengen wél patenteren. En in het patentrecht staat dat het eerste product volgend op
het patent beschermd is onder patentrecht.
Als het kwartje richting patentrecht valt,
betekent dat voor ons dat we ofwel bepaalde
eigenschappen van rassen eruit moeten gaan
kruisen, ofwel dat we royalty’s moeten gaan
betalen. Maar we kunnen er ook tegen
strijden.”
“Het officiële standpunt van de zaadwereld is
dat we gaan voor kwekersrecht, want mensen
moeten toegang hebben en behouden tot
alles wat er leeft, groeit en bloeit op de
wereld.” “Een nobel streven,” vervolgt Meyles
laconiek, “maar Plantum heeft een lijst van
het aantal bedrijven met het aantal patenten

er op tijd bij zijn. Op een rijdende trein
springen, is lastig. Een consequentie zou
kunnen zijn dat op den duur kleine bedrijven
verdwijnen en dat er maar een paar grote
spelers overblijven die zich dat kunnen
veroorloven. Dan zijn alle telers in de wereld
aangewezen op drie bedrijven. Je kunt jezelf
de vraag stellen of dat wenselijk is of niet.”
En dan de fytosanitaire eisen. Meyles is
natuurlijk vóór traceability. “Het is noodzakelijk dat alle stappen vanaf ons stamzaad tot de
partijen die afgeleverd worden aan klanten,
terug te voeren zijn. Maar de regels worden
steeds dwingender. Als wij een veldje met
wortelen hebben staan, moet eigenlijk al
bekend zijn wie de eindverbruiker wordt
vanwege alle keuringen die gedaan moeten
worden. Dat is onmogelijk, en wat je dan
krijgt: je laat de boel op alles testen en zo
wordt het alleen maar duurder. In 2010
konden wij nog zonder al te veel moeite een
pakketje wortelenzaad naar Israël sturen. In
2011 waren de eisen voor diezelfde zending
alweer een stuk strenger.”
“Wij bestaan omdat de grote jongens markten
laten liggen waar ze de marges te klein vinden.
Daar leven wij goed van. We zien ook verschuivingen: onze handel gaat wat meer richting
lagelonenlanden. Men wil daar goedkopere
types zaad waar ze wat aan kunnen verdienen
en waar ze minder in te hoeven investeren”,
besluit Meyles.
Jacqueline Rogers
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Tabel 1. Top-3 importeurs van zaaizaad 2010, in € miljoen
Verenigde
Staten
Landbouwzaden
345
Groentezaden
215
Bloemzaden
42
Totaal
601
Bron: International Seed Federation.

