Zaad vervangt bol
Twee werelden kwamen samen tijdens de Relatiedagen van Hobaho. In het Handelscentrum
kreeg de bezoeker een mooi beeld van een gevarieerd sortiment bolgewassen dat nu
beschikbaar is. Tijdens de bijeenkomst op woensdag 10 januari gaven twee sprekers een
verrassende kijk in de toekomst. De bol wordt een zaadje.
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De marktbroeishow gaf een goed beeld
van sortiment dat nu goed te broeien is

36

18 januari 2018

18 januari 2018
036-37 Hobaho relatiedagen.indd 36

15-01-18 12:39

Pim Lindhout gaf uitleg over de snelle ontwikkelingen
van aardappelen uit zaad

↑ Marklily maakte indruk met de nieuwe tweekleurige Oriëntal ‘Sharida’, die opvalt door het
scherp afstekende witte randje.
→ Een van de toppers uit het veredelingsprogramma van Markglory is de
witte ‘Siberia’
↓ In de groep snijhyacinten die bij
Hobaho stond, viel een aantal bijzondere selecties op, waaronder ‘Dark
Dimension’

↓ Aan moderne snijtulpen geen gebrek. Geshowd werden onder meer ‘Sunrise Dynasty’, ‘Tarzan’, ‘Icoon’ en ‘Arctic Fire’

De miljoenen frietjes die McDonald dagelijks bakt, zijn
over een paar jaar van een hele andere herkomst. Dat
voorspelde Pim Lindhout tijdens de vakbijeenkomst
op 10 januari bij Hobaho. Lindhout werkt voor Solynta,
een bedrijf dat in 2006 startte met iets nieuws: aardappelen ontwikkelen die uit zaad worden geteeld. “Het
was onmogelijk dat dit ging lukken. Ik ben meermalen
met pek en veren de zaal uitgedragen”, aldus Lindhout.
Aardappelen hebben net als bloembollen jaren nodig
om tot een nieuw ras te komen. Pieper en tulp ontlopen
elkaar nauwelijks. Inkruisen van nieuwe eigenschappen
kost nog veel meer tijd: één eigenschap duurt 15 tot 45
jaar, meer eigenschappen meer dan vijftig jaar. En dat
terwijl de problemen groot zijn. Alleen al de bestrijding van Phytophthora kost wereldwijd 5 tot 10 miljard
euro. Niet gek als je weet dat menig aardappelras heel
oud is. ‘Bintje’ stamt uit begin 20e eeuw en McDonalds
gebruikt een ras uit 1886. “Innovatief kun je de aardappelsector niet noemen”, zo stelde Lindhout vast.
Wat niet kon, maar wel lukte, was zelfbestuiving toepassen bij aardappel, waardoor er uiteindelijk vaderen moederlijnen ontstonden waaruit hybride zaad is
te winnen. Hoewel er nog geen commerciële rassen
zijn, kon Lindhout wel melden dat er al enkele selecties zijn met twee resistenties tegen Phytophthora.
De verschillen tussen een vatbaar ras en deze selecties oogden indrukwekkend. Lindhout verwacht binnen afzienbare tijd de eerste aardappelen uit zaad te
kunnen gaan telen in Afrika. “Het transport van zaad
is zo veel goedkoper. En de groeikracht van aardappelen uit zaad heeft ook ons verbaasd. Plantjes die in
de kas waren opgekweekt en half mei werden geplant
op het veld gaven na 90 dagen een prima opbrengst.
Het pootgoed dat we daarna hebben uitgeplant leverde een vergelijkbare opbrengst op als dat van ‘Bintje’.”
Kan wat bij aardappels kan ook bij tulpen? Anita de
Haan, veredelaar bij het Testcentrum voor Siergewassen, ziet hiervoor zeker mogelijkheden. Eigenaar
Dümmen Orange is er vanaf de overname duidelijk over
geweest: het moet en kan sneller bij de tulp. Een eerste stap is gezet met het secquencen van het DNA van
de tulp door BaseClear. In een nieuw project waarin
wordt samengewerkt met Wageningen UR en Universiteit Utrecht gaat het om het verkorten van de juveniele
fase. De Haan ziet zeker mogelijkheden om de periode van zaad tot bloem terug te brengen naar een jaar.
“Als dat lukt, dan kunnen we veel sneller inspelen op
veranderingen in de markt, bijvoorbeeld als het gaat
om fytosanitaire eisen of de smaak van de uiteindelijke koper. U produceert een sierteeltproduct. Waarom
is die bol daar nog voor nodig?”
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