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‘Halverwege met multiresistente tulp’
Snel gaat het niet in de tulpenveredeling. Dat realiseren de deelnemers van Ecotulips bv zich terdege. Hun doel is om samen
met onderzoeker Paul Arens van Wageningen UR Plant Breeding tulpen te ontwikkelen met drie resistenties. Directeur Kees
Stoop: ‘Zeventien jaar geleden zijn we gestart. Ik denk dat we nu
halverwege zijn.’
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W

at zou een duurzame oplossing kunnen zijn voor de bestrijding van ziek
en zeer in tulpen? Het antwoord is
snel uitgesproken: resistentieveredeling. Een
begaanbare, maar ook een lange weg, zo stellen Kees Stoop van Ecotulips bv en onderzoeker Paul Arens van PRI vast. Maar wel een weg
met perspectief.

EEN, TWEE, DRIE
De voorlopers van het Wageningse instituut
Plant Research International (PRI) deden al
sinds begin jaren zestig veredelingsonderzoek
aan tulp. Een aantal programma’s stond in het
teken van het inkruisen van resistentie, onder
meer tegen zuur (Fusarium) en virus (TBV).
Ook was er al de nodige kennis over Botrytis-

resistentie. “Al dit materiaal vormde de basis
voor het in de jaren negentig gestarte project
Multiresistente tulp, waar mijn voorganger Jaap
van Tuyl mee is begonnen”, zo legt onderzoeker
Paul Arens uit. “Het inbrengen van resistentie is
bij tulp wel een langdurige kwestie, omdat die
vaak uit tulpen komt die niet tot het gangbare
broeisortiment behoren. Dat betekent dat als je
zaailingen met een of meer resistenties hebt, je
ook nog moet gaan terugkruisen om voor bijvoorbeeld de broeierij bruikbare tulpen te krijgen.”
Wat betreft TBV-resistentie kan Arens melden
dat er enkele selecties zijn die tot nu toe nog
nooit ziek zijn geweest. “Daarnaast hebben we
nog het Botrytisproject, waar ook enkele selecties zijn met resistentie tegen twee van de drie
ziekteverwekkers. Het gaat langzaam, maar
gestaag verder.”
Om sneller inzicht te krijgen in de mate van

resistentie, werkt Arens aan de ontwikkeling
van merkers, waarmee in een vroeg stadium
zaailingen zijn te testen. “Dat doen we met
steun van TTI Groene Genetica.”

HALVERWEGE
Arens werkt in zijn project nauw samen met
de deelnemers in Ecotulips, waarvan Kees
Stoop directeur is. De deelnemers financieren
het project en bepalen mede welke selecties
worden aangehouden en welke niet.
Hoewel het proces niet snel gaat, is Stoop wel
tevreden over het bereikte resultaat tot nu toe.
“We zijn nu zeventien jaar bezig. We hebben
inmiddels een paar selecties met een hoge
mate van resistentie tegen zuur en Botrytis, die
ook nog goed broeien. Maar het interessantste
materiaal zit in de kruisingen die vanaf 2012
zijn gemaakt. Die moeten nog gaan bloeien.
We verwachten dat daar ook een aantal selecties bij zitten die multiresistent zijn en geschikt
zijn voor de broeierij.”
Stoop hoopt dat de inzet van merkers snel
kan plaatsvinden. “Dan kunnen we veel eerder en gemakkelijker gaan toetsen op de aanwezigheid van de gewenste resistenties.” Die
snelheid is wel gewenst, omdat het project al
zo lang loopt. “Zeventien jaar geleden beseften we dat het een lange weg zou worden. Nu
weten we zeker dat het zo is. Maar het doel
komt dichterbij.”

Deelnemers
Aan Ecotulips doen op dit moment
de volgende bedrijven mee:
• Kwekersgroep Extension: Wit Flowerbulbs, Poel Bloembollen, Burger
Lelies en Tulpen
• Veredelingscombinatie Phoenix:
Gebr. J. en A. Vriend, K. Stoop, A.S.
de Boer & Zn, Jn. Koster & Zn.
• Holland BolRoy Markt
• Apeldoorn Bloembollen
• World Flower
• Fa. Balder
• J. Ligthart
• Westend Bulb
• Rooijakkers Breezand
LTO Noord Fondsen en TKI dragen
aan het project financieel bij.
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