Naktuinbouw stille kracht achter mondiale projecten

Internationale projecten dragen bij
aan leidende marktpositie van Nederland
Achter de schermen is Naktuinbouw
betrokken bij een flink aantal internationale projecten. Met deze projecten
dragen Naktuinbouw en partners bij
aan het wereldwijd versterken van
kwekersrechtsystemen en het vergroten
van de kennis over keuringssystemen.
Niet alleen de landen die om de hulp
vragen varen hier wel bij. Ook het
Nederlandse bedrijfsleven is erbij
gebaat.

Naktuinbouw werkte de afgelopen jaren mee in tientallen
projecten om het belang van kwekersrecht onder de aandacht te brengen en keuringssystemen te helpen opzetten.
Van India tot Ethiopië en van Kazachstan tot Mexico.
“Nederlandse bedrijven zijn gewend om eigendomsrechten
aan te vragen voor rassen,” vertelt Raoul Haegens, senior
projectmanager van Naktuinbouw. “In het buitenland is dat
vaak anders. Met deze projecten proberen we onder meer te
werken aan lokaal bewustzijn. Ook proberen we deze landen
te helpen om alles rondom kwekersrecht goed te organiseren.
We zetten onze kennis in om bijvoorbeeld lokaal een goed
functionerend kwekersrechtbureau op te zetten. Of uit te
leggen hoe internationale regelgeving in elkaar steekt en
hoe je inbreuk op kwekersrecht kunt voorkomen.”

PVP Toolbox
Om landen te helpen bij het complexe onderwerp van kwekersrecht ontwikkelde Naktuinbouw de Plant Variety Protection (PVP) Toolbox. Deze toolbox bevat 17 verschillende
instrumenten. “Die variëren van trainingen op maat in het
land of op afstand via e-learning, tot het assisteren bij het
opstellen van testrichtlijnen. Maar denk ook aan de mogelijkheid om stage te lopen bij Naktuinbouw. Of een workshop op het gebied van handhaving.”
Haegens: “Het ministerie van LNV doet jaarlijks een uitvraag voor interessante projecten bij de landbouwraden in
de verschillende landen. Die kunnen vervolgens een probleemschets aanleveren.” Twee comités met vertegenwoordigers van UPOV (International Union for the Protection of
New Varieties of Plants), de Raad voor plantenrassen en het
bedrijfsleven beoordelen deze voorstellen. “Op jaarbasis doet
men circa 25 voorstellen. Hiervan voeren wij er uiteindelijk
10 tot 15 uit,” aldus Haegens. Het ministerie van LNV financiert de PVP Toolbox. Het CPVO (Community Plant Variety
Office) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
dragen financieel bij om andere projecten mogelijk te maken.

Landbouwraad
Michiel van Erkel:
“De opbrengst van
het Nederlandse
uitgangsmateriaal
is stukken hoger.”

Keuringssystemen
Projecten beslaan niet alleen het terrein van kwekersrecht,
maar ook van keuringssystemen, weet senior beleidsmedewerker Marjan Folkers van Naktuinbouw. “Medio 2021
organiseerden we bijvoorbeeld een online seminar voor de
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Nieuwe toetsen

Marjan Folkers:

Ontdekking van viroïde leidt

“De markttoegang kan een enorme boost
krijgen als landen zich ontwikkelen.”

Ethiopische overheid over Xylella fastidiosa.” Deze bacterie is schadelijk voor
ruim 300 plantensoorten, waaronder
olijfbomen. “Daarbij hielpen wij Ethiopische experts met het opzetten van
een goede survey en het toetsen van
planten op deze bacterie. Door onze
inzet konden de autoriteiten van
Ethiopië de Europese Commissie overtuigen dat het land vrij is van Xylella
fastidiosa.”
Volgens Folkers dragen alle internationale projecten, waarbij Naktuinbouw
betrokken is, bij aan het oplossen van
belemmeringen om Nederlandse producten te exporteren. “Het delen van
onze kennis helpt niet alleen de betrokken landen, maar zeker ook het
Nederlandse bedrijfsleven. De markttoegang kan namelijk een enorme
boost krijgen als landen zich ontwikkelen. Een robuust systeem van fytosanitaire controles en goede regelgeving voor kwekersrecht zijn voor
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Nederlandse bedrijven essentieel bij
de export van met name uitgangsmateriaal. Onze bijdrage helpt landen
om op dat niveau te komen.”

Quarantainemaatregelen
verbeteren
Landbouwraad Michiel van Erkel
ervaart in India aan den lijve hoe belangrijk het is dat Naktuinbouw haar
kennis deelt. Van Erkel illustreert dit
met een voorbeeld: “De Asian Development Bank financiert een project om
de quarantainemaatregelen in de
fruitboomteelt in India naar een hoger
niveau te tillen. Samen met twee andere toonaangevende landen organiseerde Naktuinbouw een webinar over
dit onderwerp voor een grote groep
deelnemers uit India, waaronder een
vice-minister. De bijdrage van Naktuinbouw is bijzonder goed ontvangen. Er is duidelijk een snaar geraakt.
Door dit seminar bezocht een Indiase
delegatie Naktuinbouw. Tijdens dit be-

Volledig pakket

tot nieuwe toets voor hennep

zoek keek men onder andere bij het
Toetscentrum in Horst. Eén van de resultaten is dat we nu werken aan een
intentieverklaring over de levering
van fruitbomen aan India.”

Een veredelaar van het gewas hennep ontdekte dat in

Van tomaat naar zaad

van Naktuinbouw zocht uit wat er aan de hand was.

Van Erkel benadrukt dat andere landen, zo ook India, sterk naar Nederland kijken om stappen voorwaarts
te maken met de agrarische sector.
“Nederland is met al haar kennis en
hoogwaardig uitgangsmateriaal een
zeer interessant gidsland. Er draait nu
bijvoorbeeld in Kasjmir een project
waarbij men oude fruitbomen vervangt door Nederlands uitgangsmateriaal. De opbrengst van dit
Nederlandse uitgangsmateriaal is
stukken hoger.”
De landbouwraad van India zag de
focus op het belang van dit soort projecten voor het Nederlandse bedrijfsleven het afgelopen decennium veranderen. “Tien jaar terug lag de nadruk
nog op het stimuleren van de export
van groenten en fruit.” Als voorbeeld
noemt Van Erkel de importbeperkingen
die Rusland enkele jaren terug oplegde
voor de invoer van appels en peren.
“Alle landbouwraden kregen toen het
verzoek om naar vervangende afzetmogelijkheden in hun regio te kijken.
Mede dankzij een groei van de export
naar India werd het wegvallen van de
Russische markt toen voor een deel
opgevangen. Vandaag de dag ligt de
nadruk toch veel meer op het ondersteunen van duurzame landbouw wereldwijd. Hierbij gaat het veel meer
om het beschikbaar maken van kennis, technologie en goed plantmateriaal. Met andere woorden: van tomaat
naar zaad en een hoogwaardige infral
structuur.”

zijn planten sprake is van dwerggroei. Team Diagnostiek

Hennep is een gewas dat in Nederland
in principe door iedereen, particulier of
bedrijf, mag worden verbouwd. Binnen
de EU mag alleen hennep worden
geteeld met een maximum percentage
van 0,2% psychoactieve stof THC
(tetrahydrocannabinoïde).
Cannabinoïden hebben medische
effecten. Een aantal kwekerijen investeerde in veredeling van nieuwe henneprassen met als onderzoeksvraag:
wat is de beste samenstelling van mijn
gewas voor medicinale toepassing?
Eén van deze veredelaars meldde de
dwerggroei, een nog onbekend probleem in dit gewas.

Bijvangst
Michel Ebskamp, manager van team
Diagnostiek en R&D bij Naktuinbouw
vertelt: “We hadden aanwijzingen dat
er een ziekteverwekker zou kunnen

zijn. Daarom keken we eerst naar de
bekende pathogenen voor hennep.
Deze bleken het niet te zijn. Samen
met onze R&D-collega’s besloten wij
Next Generation Sequencing in te zetten - een verdiepend onderzoek als
bestaande technieken geen antwoord
geven. De Minion, een Nanopore-techniek, kan gebruikt worden om meer
soorten virussen te detecteren en genereert lange sequentiestukken. Met
deze informatie kun je verder kijken
dan met de bestaande technieken.
Ebskamp: “Als bijvangst vind je soms
ook viroïden. Het bleek in dit geval te
gaan om een hop-latent viroïde. Deze
kenden we nog niet in hennep.”
Ebskamp is blij met de toepassing van
deze nieuwe techniek. “Het doorzoeken met de Minion werkt. We hebben
hiermee een extra stuk gereedschap
om vraagstukken op te lossen.”

Met deze uitkomst ontstond de vraag
of dwerggroei een breder probleem is.
En is er dan behoefte aan toetsing in
dit viroïde? Dat was zo. Dat was de
aanleiding om een nieuwe toets te
ontwikkelen, vertelt Ebskamp. “Wij
ontwikkelden een toets op het hoplatent viroïde, die het routinelaboratorium binnenkort kan uitvoeren. Deze
toets is een aanvulling op de toetsingen die ons laboratorium al aanbiedt
voor dit gewas. Zo bieden wij een volledig pakket van toetsingen op hennep.”

Uitsluiten
Het Naktuinbouw Elite-gecertificeerde
bedrijf Perfect Plants produceert momenteel meer dan 30 miljoen planten- en weefselkweekproducten per
jaar. Perfect Plants teelt cannabis voor
R&D-projecten, vertelt Rik Niemöller,
productmanager Cannabis. “Voor het
uitvoeren van betrouwbare R&D willen wij de beste geselecteerde genetica virus- en viroïdevrij houden en
eventuele kruisbesmetting uitsluiten.”
De nieuwe toets is belangrijk voor
Perfect Plants. “Het hop-latent viroïde
komt veel voor, is makkelijk over te
dragen en geeft een zeer afwijkend
plantbeeld. Wij hanteren zeer strenge
hygiënemaatregelen en toetsen alle
planten bij binnenkomst op het
hop-latent viroïde. De nieuwe toets
is cruciaal voor het behouden van
schoon materiaal.”

Schone start
Perfect Plants heeft een uitgebreide,
internationale klantenkring. Niemöller
ontvangt veel signalen over het verliezen van een significant deel van de
opbrengst door het hop-latent viroïde.
“De vraag naar schoon, betrouwbaar
startmateriaal is hierdoor erg groot.
Onze verwachting is dat deze vraag
steeds groter wordt. Uiteindelijk zal de
cannabisteelt, net als de sierteelt, een
stabiele basis vinden in schoon getoetst
weefselkweekmateriaal.”
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