Groene Veredeling
BIOIMPULS-2 2015-2019:
Een rijk palet aan phytophthora resistentiegenen
voor bescherming van de aardappel in blad en knol
Regelmatig hebben aardappeltelers met een ‘zwaar phytophthora seizoen’ te maken, zoals
recentelijk in 2014 en 2016. Dit benadrukt voor de biologische sector de noodzaak voor een
divers assortiment aan phytophthora resistente aardappelrassen. Om meer prioriteit aan
phytophthora veredeling te geven loopt er een tienjarig veredelingsprogramma Bioimpuls
(2009-2019). Traditionele veredeling om nieuwe resistenties uit wilde soorten over te brengen
en te combineren mag dan wel een lange weg zijn, maar heeft het grote voordeel dat onderweg ook op andere belangrijke eigenschappen geselecteerd kan worden. In deze brochure een
overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de tweede fase van Bioimpuls.

Kader 1: Wat is bereikt in Bioimpuls-1 (2009-2014)?
Sinds 2009 is het Bioimpuls programma gestart en is een goed lopende samenwerking tot stand gebracht tussen twee kennisinstellingen (Wageningen University en Louis Bolk Instituut), zes commerciële veredelingsbedrijven en diverse boerenkwekers. De huidige partners zijn in Figuur 2 in beeld gebracht.
Inmiddels zijn er 14 boerenkwekers, zie Figuur 3, betrokken in de selectie waarvan zeven geheel biologisch werken. Er is een veredelingscursus ontwikkeld die
vanaf 2008 jaarlijks wordt aangeboden met Jan van Loon als docent. Deze cursus is inmiddels overgenomen door de drie kwekersverenigingen, en heeft een niet weg te denken plaats
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Tabel 1. Gebruikte resistentiebronnen in Bioimpuls
Resistentiebronnen met hoofdgenen

Resistentiebronnen met
kwantitatieve resistentie
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nuttige eigenschappen toe te voegen. Na

S. edinense (Rpi-edn2)

S. bukasovii
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Figuur 1. Schematisch overzicht van het prebreedings (links) en commerciële deel (rechts) van een aardappelveredelingsprogramma zoals
Bioimpuls
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Figuur 2. Bioimpuls is een samenwerking van WUR, LBI en

Figuur 3. In 2017 zijn in totaal 14 boerenkwekers in Bioimpuls
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meerdere eigenschappen geselecteerd

ge pre-breeding programma, richt Bio-
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wordt door het centrale programma zelf

uit de tweedejaars wordt verdeeld over

gen verhoogd. Ook stikstofefficiëntie en
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Tabel 2. Aantal Bioimpuls zaden dat tussen 2009 en 2016 is gezaaid
Jaar

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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21233
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13913
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46394
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53441
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Tabel 3. Centrale selectieveld: Aantal zaailingen en aangehouden klonen per jaar
Gezaaid

Aangehouden

Jaar

Aantal

2009

2009

12262

511

2010

24609

2011

20765

2012

25917

2013

23967

2014

20060

2015

22078

2016

19865

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Het

onderzoeksprogramma

Groene

58

31

14

8

6

3

1

Veredeling 2010 tot 2020 richt zich

7185

523

131

63

40

28

15

zowel op veredeling van rassen die met

575

149

60

39

16

minder bemesting en water toe kunnen

6491

664

186

77

41

als op resistentieveredeling om ziekten

369

115

49

en plagen te voorkomen. Het onder-

4131

360

83

zoek wordt uitgevoerd aan verschillen-

383

de gewassen. De hoofdgewassen in de

5200

periode van 2015 tot 2020 zijn aardap-

5172

3516

4462

pel, prei, spinazie en paprika. Daarnaast
loopt er nog een project met appel. Het
Jaarlijkse bezichtiging in de winter

programma wordt gefinancierd door

In december wordt er jaarlijks voor de

de deelnemers ter hand gesteld. Aan de

het ministerie van EZ, met minimaal

deelnemers aan het Bioimpuls verede-

hand hiervan kunnen de deelnemers be-

40% ‘in-kind’ en/of ‘in-cash’ bijdrage

lingsprogramma een bezichtiging geor-

kijken van welke kruisingsouders ze zaad

van betrokken bedrijfsleven.

ganiseerd. De opbrengsten (van zowel het

willen bestellen voor het aankomende

biologische als het gangbare opbrengst-

seizoen. Ook kunnen de kweekbedrijven

Programma-coördinatoren:

proefveld) van de geselecteerde klonen

zien of er voor hun interessante derde- of

dr.ir. Olga Scholten,

van het centrale programma, de boe-

ouderejaars klonen tussen zitten die ze

olga.scholten@wur.nl

renkwekers en de bedrijven, alsmede alle

verder op hun bedrijf willen beproeven

in het kruisingsprogramma gebruikte ras-

voor eventuele vermarkting. Jaarlijks

Prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren,

sen van derden, worden uitgestald. Alle

worden 10-15 klonen uit het centrale

e.lammerts@louisbolk.nl

evaluatiegegevens met betrekking tot re-

programma door de kweekbedrijven ge-

sistenties, opbrengst en kwaliteit worden

selecteerd voor verdere beproeving.

Bioimpuls team:
Edith Lammerts van Bueren en Hans Dullaert, Louis Bolk Instituut.
Ronald Hutten, Christel Engelen, Wageningen University & Research, Plantenveredeling.
Rene Alles en Eddy de Boer, Wageningen University & Research, Unifarm.
Er is een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven door 15 boerenkwekers
en zes kweekbedrijven: Den Hartigh, Fobek, HZPC, Meijer, Plantera, en TPC.
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Website: www.groeneveredeling.nl

