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A W - A C T U A

Bescherming plantenrassen: 
in veel landen nog werk aan 
de winkel

In Europa is het kwekersrecht aardig goed geregeld met 
een beschermingsduur van 30 jaar voor aardappelras-
sen. Een recht dat kan worden ingeroepen bij de repro-
ductie van het uitgangsmateriaal, maar ook indien 
nodig bij de import of export van het uitgangsmateriaal 
dan wel van het geoogste materiaal. Ook geldt het prin-
cipe dat voor eigen vermeerdering van pootgoed een 
redelijke vergoeding wordt afgedragen aan de kweker. 
In Nederland organiseert Plantum dit voor de kweekbe-
drijven via het meldsysteem www.eigenzaaizaad.nl. 
In veel andere landen is er nog werk aan de winkel. 
Plantum is zeer actief om ook buiten Europa het kwe-
kersrecht te verbeteren. De Nederlandse overheid heeft 
in 2016 geld ter beschikking gesteld om jaarlijks zo’n 
tien tot twintig activiteiten gericht op verbetering van 
het kwekersrecht uit te voeren in diverse landen. 
Onlangs hebben we met een delegatie uit Turkije 
gesproken over een probleem waar momenteel twee 
aardappelkwekers tegenaan lopen. Aanmeldingen voor 
kwekersrecht zijn afgewezen, omdat in de jaren daar-
voor materiaal is geïmporteerd voor beproevingsdoel-
einden. Volgens UPOV, de wereldwijde organisatie waar 
de rasbescherming wordt geregeld, is dat echter niet 
nieuwheidsschadend, zolang dit onder contract gebeurt 
en het materiaal niet vermarkt wordt. De Turkse autori-
teiten lijken ervan overtuigd om deze lijn toe te passen.
In Amerika wordt door de autoriteiten geen veldonder-
zoek gedaan, maar wordt de aanvraag beoordeeld op 
grond van door de aanvrager aangeleverde data. 
Plantum ziet graag dat de benodigde gegevens aanslui-
ten bij de standaard UPOV-formulieren. Dit zou er wel-
licht ook toe kunnen leiden dat het in de toekomst 
mogelijk wordt om de Amerikanen onderzoeksrappor-
ten uit de EU over te laten nemen. Een ander bespreek-
punt is dat er in Amerika geen vergoeding voor eigen 
vermeerdering verschuldigd is en dat de beschermings-
periode van 20 jaar voor aardappel aan de korte kant is. 
Dit zijn een tweetal aardappelvoorbeelden. Het feit dat 

we vanuit Nederland zo’n 
brede en sterke veredelingssec-
tor vertegenwoordigen, maakt 
ons in veel landen een serieuze 
gesprekspartner. In vrijwel alle 
landen is Nederland met stip 
de grootste buitenlandse aan-
vrager van kwekersrechten.

Judith de Roos-Blokland

Jurist Plantum
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bezoeker”, ervaart Mol-van 
de Erve. Ze vertelt verder dat 
op het mechanisatiepark nog 
slechts een paar plekken 
beschikbaar zijn. De binnen-
beurs is inmiddels zo goed als 
volgeboekt, alleen buiten zijn 
er nog enkele plaatsen met 
pagodetenten beschikbaar. 
Breed aanbod demovelden 
Half mei zijn de elf demovel-
den gepoot. Op 22 augustus 
tonen de deelnemende bedrij-
ven hier verschillende demo’s 
op het gebied van rassen, 
bemestingsstrategieën en 
groene gewasbescherming. 
Aardappeldemodag-sponsor 
Rabobank laat tijdens de dag 
verschillende gevolgen van 
waterschades zien. “Dit brede 
aanbod toont aan dat de 
Aardappeldemodag een echte 
praktijkdag is waar kennis 
delen centraal staat. Ook zien 
we dat bedrijven deze editie 
inspelen op het thema ‘Sterke 
schakels verbinden’. 
Verschillende bedrijven uit 
verschillende sectoren trekken 
samen op en presenteren 
samen een boodschap tijdens 
de beurs. Dit maakt de kenni-
suitwisseling in onze ogen 
nog sterker”, meent Ampt-de 
Jong. ●

Zowel bij de demovelden als 
het aantal standhouders is er 
veel animo om deel te nemen 
aan de Aardappeldemodag 
2018 te Westmaas. Begin juni 
zijn er al net zoveel deelne-
mers ingeschreven als in 
2016. “De teller staat nu op 
136”, vertelt Leanne Mol-van 
de Erve van de organisatie. 
“Ook de animo voor het aan-
leggen van demovelden is 
groot dit jaar, we hebben er 
maar liefst elf”, voegt haar 
collega Marieke Ampt-de 
Jong toe.

De organisatie van de Aard-
appel demodag verwacht dat 
het aantal deelnemers de 
komende tijd zal stijgen. 
“Juist in de laatste maanden 
melden verschillende bedrij-
ven zich nog aan. We zien de 
groei in bedrijven die eerder 
niet mee hebben gedaan, 
nieuwe bedrijven, maar ook 
bedrijven vanuit het buiten-
land die zich graag presente-
ren op de dag. We horen van 
deelnemers dat de 
Aardappeldemodag een dag 
is waar alle schakels uit de 
sector op één dag samenko-
men. Dit is heel waardevol 
voor zowel de exposant als de 

Veel animo Aardappeldemodag 
2018

Op 22 augustus tonen de deelnemende bedrijven op de demovelden 

diverse demo’s op het gebied van rassen, bemestingsstrategieën en 

groene gewasbescherming.
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