KAVB NIEUWS
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Bij correcte naam komt veel kijken

ZORG VOOR DUIDELIJKE INFORMATIE
Voordat een cultivar van een bolgewas kan worden verhandeld, is
het noodzakelijk om deze te laten registreren. Voor onder meer tulp
en hyacint is de KAVB de internationale registratie-autoriteit, voor
gewassen als meer lelie en narcis is de KAVB de nationale registratie-autoriteit. Jaarlijks registreert de KAVB enkele honderden nieuwe cultivars. Voor de opplant van deze nieuwe cultivars is coördinator Proef- en monstertuin Stan van Oers verantwoordelijk. Bij hem
komen de bollen, knollen en stekken binnen. Voor elk gewas gelden
regels, die de inzender kan vinden op www.kavb.nl onder het kopje
kwaliteit, registratie en naamgeving.
Daar is te zien dat voor elk bolgewas een vast aantal bollen nodig is.
Van Oers: “Voor tulp zijn dat dertig bollen, maar voor lelie twaalf bollen en voor dahlia acht stekken. Voor alle gewassen geldt dat het om
een goed bloeibare maat gaat. We geven daar geen maat op, omdat
dit ook binnen een bolgewas nog kan verschillen. Voor veel tulpen
is 11/- prima, maar voor Tulipa chrysantha is dat een maat die niet
bestaat. De inzender weet meestal wel wat goed bloeibaar is.”
Inzenden kan tot een bepaalde datum. Voor tulp is dat 15 oktober.
“We planten in de laatste week van oktober alle tulpen en dan is het
goed als alles binnen is. Wanneer er bij de registraties mutanten van
een bepaalde cultivar zitten, dan kunnen we die bijvoorbeeld naast

elkaar planten en er zo nodig een vergelijkingscultivar bij planten. Voor
een goede planning en een efficiënte beoordeling in het voorjaar is die
datum belangrijk. Wie later komt, moet hiervoor extra betalen.”
Wat voor elke inzending belangrijk is, is de duidelijkheid over de
ingezonden cultivar en de afzender. “In de meeste gevallen gaat het
goed, maar soms zijn labels niet goed leesbaar of zelfs afwezig. Soms
zijn de zakjes niet dicht of zitten er gaten in. Als er dan meer te registreren cultivars in een doosje zitten, dan is het lastig uit te zoeken
waar de losse bollen bij horen. En als we niet weten van wie de bollen
afkomstig zijn, kunnen we niet registreren en ook geen rekening sturen. Zorg als inzender daarom voor duidelijke informatie.”
Ook is niet altijd duidelijk dat er maar één plaats is waar alle te registreren cultivars naar toe moeten worden gestuurd, namelijk naar de
KAVB, Weeresteinstraat 10a, 2181 GA Hillegom. “Soms tref ik een zakje
bollen aan bij de ingang van de Proef- en Monstertuin. Dat is niet de
bedoeling. De inzender loopt dan het risico dat iemand de vaak dure
bollen meeneemt en dat zou erg jammer zijn.”
Zodra een te registreren cultivar door Van Oers is ingeschreven,
komen die gegevens ook terecht bij de afdeling Registratie van Saskia Bodegom en Johan van Scheepen. Die gaan vervolgens na of alle
gegevens kloppen, of de voorgestelde naam akkoord is, en zij handelen onder meer de kleurbeschrijving af.
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De afgelopen maanden zijn er op tal van plaatsen in
binnen- en buitenland weer de nodige tulpen besprenkeld met champagne of ander kostbaar vocht. Een bijzonder moment om de introductie van een nieuwe
tulp te vieren. Vaak gaat de ceremonie gepaard met het
ondertekenen van een doopcertificaat.
Een gedoopte tulpencultivar is echter niet automatisch
een geregistreerde cultivar, stelt KAVB-taxonoom Saskia
Bodegom. “Gelukkig is het in veel gevallen wel zo, maar
het is geen automatisme.”
Wie ervoor wil zorgen dat de gedoopte cultivar ook
wordt geregistreerd, kan het beste een cultivar nemen
die nog geen naam heeft, maar wel al bij de KAVB opgeplant heeft gestaan. “De eigenaar weet dan in ieder
geval zeker dat de cultivar voldoet aan de criteria en
geregistreerd kan worden. Wil hij dat er wordt gedoopt,
dan kan hij met een naamvoorstel komen. Wij checken deze naam volgens de nationale en internationale
regels voor naamgeving. Als die beoordeling akkoord is,
kan er gedoopt worden.”

Edibulb zet correcte naam in digitale verkeer
Elke nieuwe cultivar die de KAVB registreert, krijgt een Edibulbcode. Met die
code komt de cultivarnaam op een correcte manier in het digitale handelsverkeer van de bloembollensector. De KAVB heeft als taak om het namenbestand
van Edibulb actueel te houden. Een taak die KAVB-taxonoom Saskia Bodegom
uitvoert. “Elke week krijg ik nieuwe aanvragen voor codes. Op basis van de
regels voor naamgeving ga ik na of een code verleend kan worden. Kan dat
niet, dan verlenen we geen code.”
In totaal omvat het bestand zo’n 20.000 items. Het gebruik ervan groeit. “Door
het toenemende gebruik van het Ketenregister en Client Export, neemt ook
het belang van Edibulb toe, en het belang van correcte namen.” Naast het
toevoegen van nieuwe codes, checkt Bodegom ook in hoeverre cultivars
die in Edibulb staan nog in cultuur zijn. “Dat doen we niet actief, maar als we
het tegenkomen, gaan we er wel mee aan de slag. Door deze inzet blijft het
bestand opgeschoond.”

KAVB zet in op praktische regels
naamgeving in EU
Voor menig bolgewas vraagt de eigenaar Europees Kwekersrecht aan bij het CPVO. Net zoals de
KAVB regels hanteert voor te gebruiken cultivarnamen, zo hanteert het CPVO die ook. De KAVB
en het CPVO werken sinds enkele jaren samen op
dit terrein. Onlangs vond een overleg plaats op
initiatief van het CPVO waarbij zo’n 25 personen
betrokken waren uit diverse EU-lidstaten. Daaronder ook vertegenwoordigers van de KAVB,
Naktuinbouw en Plantum. De KAVB-taxonomen
Johan van Scheepen (foto) en Saskia Bodegom
discussieerden daar onder meer over de Europese naamgevingsregels die betrekking hebben op
kleuraanduidingen in cultivarnamen. Een voorstel naar aanleiding van de door
het CPVO opgestelde vergaderstukken werd ingediend door Plantum NL en
was voorbereid in overleg met de KAVB en Naktuinbouw.
Van Scheepen: “Plantum heeft tijdens deze bijeenkomst mede namens ons
gepleit voor een liberale benadering van het geheel. Hoewel die benadering niet
werd afgewezen, staat ze wel op gespannen voet met de dagelijkse praktijk die
het CPVO zal moeten hanteren om adviezen te geven. Een van de discussiepunten met het CPVO gaat over het gebruik van kleuraanduidingen in cultivarnamen.
Alleen een kleuraanduiding mag niet. Aangezien de EU ruim twintig verschillende talen kent en we zo’n vijftien hoofdkleuraanduidingen kennen, zijn er al driehonderd woorden die niet kunnen. Verder worden begrippen als Goud ook als
kleur gezien. Dit betekent bijvoorbeeld dat het woord ‘Arana’ als cultivaraanduiding niet kan, omdat dit in het Hongaars goud betekent. Nog lastiger is het als
er een kleuraanduiding in het spel is, die tevens naar een smaak of naar voedsel verwijst, zoals chocola, cherry, of kerrie. Die worden dan alleen als kleur
geïnterpreteerd.”
Er is nog een derde categorie, die voor discussie zorgt. Namen waarin een
kleur voorkomt, maar waarbij geen verband is met een kleur, zoals de naam
van de stad Blackpool, die geen relatie heeft met de kleur zwart. “Over dergelijke voorbeelden is het laatste woord nog niet gesproken. Het CPVO heeft
aan Plantum, de KAVB en Naktuinbouw gevraagd om heldere voorbeelden.”
Terugkijkend op de bijeenkomst, stelt Van Scheepen vast dat het zinvol is om
op internationaal niveau te streven naar zoveel mogelijk harmonie op het
gebied van naamgeving. “Daarbij is het de kunst om een balans te vinden tussen heldere regels voor de gebruiker en de regelgever. Harmonisatie met de
ICNCP en de UPOV-richtlijnen is meer dan wenselijk in het bedrijfsleven.”
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De KAVB is voor veel bolgewassen de internationale of nationale registratie-autoriteit. Op dat gebied is zorgvuldigheid van groot belang. Dat geldt
voor de registratieprocedure, maar bijvoorbeeld ook voor het laten dopen van een tulp. Correcte namen zijn ook essentieel voor het handelsverkeer
in de bloembollensector. En internationaal volgt de KAVB de ontwikkelingen ook op de voet. Daarom deze keer alles over registratie en naamgeving.

Dopen is niet automatisch
registratie
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THEMA: REGISTRATIE EN NAAMGEVING

Wat ook voorkomt, is dat een te dopen tulp nog ter
registratie staat opgeplant op de KAVB Proef- en monstertuin, en in die periode wordt gedoopt. “De registratieprocedure is dan nog niet afgerond en dan kan
het dus gebeuren dat de registratie uiteindelijk niet
plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat de aangeleverde partij
niet raszuiver is of onvoldoende onderscheidbaar van
bestaande cultivars. Daar zit dus een risico voor degene
die de tulp op dat moment laat dopen.”
Ten slotte komt het ook voor, dat er wel wordt gedoopt,
terwijl er nog geen registratie plaatsvindt bij de KAVB,
soms ook niet achteraf. “Schadelijk voor het imago van
de sector”, vindt Bodegom. “Het is al gebeurd dat een
persoon of instantie bij ons informatie opvraagt van
een tulp die in het verleden is gedoopt. Als wij daarover
geen informatie kunnen geven, omdat die niet bij ons
in het register staat of mogelijk geregistreerd is onder
een andere naam, dan maakt dat geen goede indruk bij
degene die om de informatie vraagt.”
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