Klimaatverandering vraagt
om robuuste rassen

Janine Dingemans:
Nu ik de smaak van biologisch te pakken heb,
wil ik niet meer terug.

Vitalis Biologische Zaden bestaat 25 jaar. In 1994 begon
Jan Velema als pionier met het veredelen en vermeerderen
van biologische groentezaden. Inmiddels is het bedrijf
uitgegroeid tot een speler van formaat met eigen veredelings
programma’s en zaadproductie in binnen- en buitenland.
De afzetmarkt blijft groeien, de uitdaging is om voldoende
zaad beschikbaar te krijgen. Tekst & foto’s | Leen Janmaat
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italis Biologische Zaden B.V. in
Voorst is onderdeel van Enza
Zaden B.V. in Enkhuizen. In
Enkhuizen wordt inmiddels gebouwd
aan een nieuw logistiek centrum inclusief
verwerkingsruimte waar de zaden worden
ontvangen, geschoond, opgeslagen, verpakt en verzonden. Volgens plan zou de
noodzakelijke nieuwbouw en uitbreiding
plaatsvinden in Voorst, maar na het indienen van de plannen kwamen er bezwa-

“We zorgen ervoor dat
biologisch de aandacht
krijgt die het verdient.”
ren tegen de geplande uitbreiding. Toenmalig directeur Henk Haitsma heeft zich
lang sterk gemaakt voor de nieuwbouw
in Voorst, maar liet vorig jaar weten af te
zien van de uitbreiding. Dit ondanks het
feit dat in juli 2017 de gemeenteraad van
Voorst had ingestemd met de voor de uitbreiding noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. Tegen dit besluit stelden enkele
buurtbewoners en de Gelderse Natuur en
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Milieufederatie beroep in bij de Raad van
State. Vanwege de verwachte langdurende
procedures, heeft Vitalis haar plannen
gewijzigd. Op de hoofdvestiging in Voorst
spreek ik af met Jannie Dingemans, even
later sluit ook Maarten Vrensen aan.
Jannie is Sales Manager voor Vitalis in
Noordwest-Europa en maakt deel uit van
het Enza Zaden B.V. sales team voor deze
regio. Naast Jannie zijn er nog enkele
vertegenwoordigers die specifiek voor
biologische teelten actief zijn. Daarnaast
nemen ook de andere vertegenwoordigers
van Enza Zaden B.V. het Vitalis aanbod
mee richting hun klanten. “Door enkele
salesspecialisten specifiek verantwoordelijk te maken voor biologische rassen, zorgen we ervoor dat biologisch de aandacht
krijgt die het verdient. En door onze
kennis met elkaar te delen, versterken
we elkaar.” Jannie bezoekt vooral de vollegrondstelers in de Benelux en heeft haar
standplaats in Voorst om de verbinding
met de activiteiten van het moederbedrijf
te onderhouden. En het bevalt haar goed:
“Nu ik de smaak van biologisch te pakken
heb, wil ik niet meer terug.” In de huidige
omvang is Vitalis nog een familiebedrijf

met gemotiveerde medewerkers, de sfeer
is er gemoedelijk.
Vitalis zal voorlopig blijven groeien. Dat
komt mede door de regelgeving die op
gebied van biologisch zaad steeds strenger wordt. Naast Nederland zijn ook
Frankrijk en Duitsland begonnen met een
Annex waarbij categorie 1 betekent dat
gebruik van biologisch zaad verplicht is.
Ook in Noord-Amerika worden de regels
verder aangetrokken, ook daar groeit de
afzetmarkt. De aandacht gaat de komende
jaren vooral uit naar voldoende kwantiteit
van biologisch zaad, en daar komt heel
wat voor kijken.

Tijdens de open dagen van 24 tot en met
27 september organiseert Vitalis meerdere
activiteiten. Op 25 september organiseert
Vitalis een speciaal programma met semi
nars en een diner. Het seminar besteedt
aandacht aan de activiteiten van het bedrijf
zelf, maar ook aan de teelt en bewaring
van pompoenen. Het programma is te vin
den op de website biovitalis.eu. In het veld
zijn verder demonstratie over groenbemes
ters, biodiversiteit en onkruidbeheersing.
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vollegrondsteelt

Samenwerking Vitalis, LBI en WUR
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De samenwerking tussen Vitalis en het Louis Bolk Instituut
en Wageningen University is altijd sterk geweest. Edith
Lammerts van Bueren: “Vijfentwintig jaar geleden sprak
ik met verschillende gangbare zaadbedrijven over hun
bereidheid ook biologisch zaad te produceren. Bij Jan
Velema viel het kwartje en dat leidde tot de oprichting van
Vitalis. Omgekeerd heeft Vitalis een belangrijke rol ge
speeld als sponsor van mijn Leerstoel Biologische Planten
veredeling in Wageningen. Het is mooi om te zien dat
enkele van mijn promovendi nu bij Vitalis werken! Zo leidt
Erica Renaud de Amerikaanse afdeling van Vitalis en Pauline
Kerbiriou coördineert het Vitalis selectieprogramma van
pompoen in Nieuw Zeeland.”

Marcel van Diemen

We hebben ook rassen die
zowel gangbaar als biologisch
goed presteren.

De groeimogelijkheden geven volgens
Maarten Vrensen ook uitdagingen. “Bij de
zaadvermeerdering hebben we te maken
met gevolgen van klimaatveranderingen.
Zowel extreem droog als extreem nat
weer leidt tot mislukkingen. Bij de vermeerdering van spinaziezaad hadden we
in Denemarken te maken met een natte
augustusmaand in 2017 en het jaar daarop was de zomer extreem droog. In beide
gevallen oogst je minder zaad. Daarnaast
is biologisch telen een vak apart, we besteden veel tijd aan opleiding van mensen
die de teelt verzorgen. Dit betreft vooral
productiebedrijven in het buitenland
waarmee we nauw samenwerken”.
Ook biologische telers zijn bezorgd over
klimaatverandering, ze vragen daarom
naar robuuste rassen die tegen een stootje
kunnen. Dus zowel bestand tegen overmatig vocht als tegen hitte zoals afgelopen juli. Naast gunstige eigenschappen
voor een ras, kijken veredelaars ook naar
reproduceerbaarheid van nieuwe veredelingslijnen. Een ras kan wel goede eigenschappen hebben voor de teler, maar als
de vermeerdering mislukt is er geen bio
zaad beschikbaar.
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Dicht aansluiten bij de praktijk van de
telers is voor Vitalis belangrijk. “Zo werken we binnen het paprika-veredelingsprogramma aan luizenresistentie. Enkele
jaren geleden zagen telers een relatie
tussen stikstof in het gewas en gevoeligheid voor bladluizen. Inmiddels komen ze
erachter dat suikervorming in het gewas
aantrekkelijk is voor bladluizen. Dit heeft
weer te maken met de plantbelasting
ofwel hoeveel vruchten er aan een plant
groeien. Deze kennis geeft weer een andere ingang bij de veredeling. Veredelaars
kijken nu nog meer naar de aanleg van
vruchten en de plantbelasting gedurende
het groeiseizoen. Overigens kost het vele
jaren om specifieke eigenschappen in te
kruisen in combinatie met de gewenste
eigenschappen zoals productie, kleur en
smaak. Zaadveredeling is een kwestie
van lange termijn en soms een hele lange
adem”.
Vitalis heeft meerdere veredelings
programma’s waarbij rassen worden
ontwikkeld onder biologische omstandigheden. Hiervoor is grond beschikbaar tegenover het kantoor in Voorst.

Namenia

Proefveld

Radijs

Daarnaast maakt Vitalis gebruik van
het materiaal dat ENZA Zaden B.V. ontwikkelt. Sommige rassen worden niet
goed opgepakt door de reguliere telers,
terwijl zo’n ras juist goed presteert onder
biologische omstandigheden. “Maar we
hebben ook rassen die zowel gangbaar als
biologisch goed presteren. Zo hebben we
voor komend jaar het preiras Oslo. Dit
ras is geselecteerd vanwege de combinatie
productie en kwaliteit. Oslo valt verder
op door zijn goede ziekteresistentie en is
geschikt voor de herfst- en winterteelt”.
Verdelingslijnen, nieuwe– en oudere rassen staan inmiddels te groeien op het
demonstratieveld.
Pompoenveredeling neemt een belangrijke plek in binnen het programma. Deze
teelt heeft zich behoorlijk uitgebreid.
Qua raseigenschappen zijn smaak en
bewaarbaarheid een belangrijk kenmerk.
De pompoenhandel wil graag jaarrond
pompoen aanbieden. Betere bewaarbaarheid betekent langer leveren voordat de
pompoenen van elders worden gehaald.
Hoewel bewaarbaarheid een eigenschap
is van het ras, blijven teeltmaatregelen en
oogstmoment een belangrijke factor.
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