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M
inder afhankelijk zijn van 

chemie en een weerbaar-

der teelt. Dat wil de over-

heid bereiken met het 

Uitvoeringsprogramma 

Toekomstvisie Gewasbescherming 

2030. In het project ‘Groen op zaad’ 

zetten achttien bedrijven met finan-

ciële ondersteuning van de overheid 

via het topsectorenbeleid samen de 

schouders onder vergroening van 

de zaadbehandeling.

Gea Bouwman van de vereni-

ging van bedrijven in het uitgangs-

materiaal Plantum: ‘Het moet bijna 

vrij van emissies en residuen wor-

den. Veel oude zaadbehandelings-

middelen komen niet door de Euro-

pese herregistratie heen, met als 

voorbeeld neonicotinoïden. Bedrij-

ven met zaden en uitgangsmateriaal 

en plantenkwekers willen vooral 

grondgebonden ziekten en insecten 

beheersbaar houden.’

Directeur Johan Kos van onder-

zoekbedrijf Vertify, voorheen Proef-

tuin Zwaagdijk, noemt als duidelijk 

voorbeeld het verbod op het fungi-

cide thiram als zaadontsmetting.

‘Dat was jaren de standaard 

in zaadontsmetting. Ondertussen 

willen de zaadfirma’s wel hun pro-

ducten kunnen beschermen tegen 

grondgebonden ziekten. De kosten 

voor de ontwikkeling en toelating 

van alternatieven zijn hoog, terwijl 

er op korte termijn nieuwe gewasbe-

schermingsmiddelen nodig zijn.’

Het ontwikkelen van nieuwe ge- 

wasbeschermingsmethoden en -mid- 

delen is voor individuele spelers op 

de zaadmarkt moeilijk (zie kader). 

Daarom is Vertify aan de slag gegaan 

voor een publiek-private samenwer-

king van achttien partners.

Kos: ‘Daarbij zitten naast Ver-

tify en Plantum zaadbedrijven uit 

de groentesector, landbouwzaden, 

plantenkwekers, een telersorgani-

satie, zaadtechnologiebedrijven en 

de vereniging voor biologische mid-

delen en biostimulanten Artemis. 

Een mooi breed samenwerkingsver-

band om mee van start te gaan.’

Kos omschrijft het project ‘Groen 

op zaad’ als een drietrapsraket. Het 

wordt een inventarisatie van wat er 

mogelijk is, gevolgd door de ontwik-

keling van goede standaardtoetsen 

voor groene zaadbehandelingen en 

daarna het eventueel ontwikkelen 

van specifieke coatings of toedie-

ningstechnieken. ‘Het zou weleens 

kunnen dat we het op een andere 

manier bij het zaadje moeten bren-

gen, bijvoorbeeld ernaast leggen of 

erop spuiten bij zaai in de bodem.’

Bouwman kan zich voorstellen 

dat de oplossingen van ‘Groen op 

zaad’ een minder absolute werking 

hebben dan chemische toepassin-

gen. ‘We zien dat al bij biologische 

middelen voor andere toepassingen 

dan op zaad. Soms lijkt het of ze niet 

helemaal doen wat ze beloven’, zegt 

de beleidsmedewerker.

‘Het is dus belangrijk een goede 

standaard toetsmethode te hebben 

om de werking te bepalen, en het 

middel op de juiste manier toe te 

passen. Daarnaast zullen de groene 

oplossingen vaak minder effectief 

zijn en moet je dus diverse oplossin-

gen combineren.’

Lynn Tesselaar en Cor Oostingh 

van Vertify gaan het praktische 

onderzoek doen. ‘Eerst zullen we 

in de toegelaten middelen kijken, 

bijvoorbeeld naar wat al in andere 

toepassingen werkt’, zegt Tesselaar.

In samenwerking met de Midde-

len Expert Groep, een kleine groep 

met mensen afkomstig van bedrij-

ven uit het consortium, wordt een 

shortlist opgesteld. Mogelijk zit er 

laaghangend fruit tussen, waar op 

korte termijn succes mee is te boe-

ken. Daarnaast wordt een longlist 

gemaakt van wereldwijd potentieel 

interessante ‘groene’ oplossingen.

Kos zegt nadrukkelijk dat in het 

onderzoek duidelijk verschil wordt 

gemaakt tussen de oplossingen uit 

de hoek van de biostimulanten en 

uit de hoek van de groene gewasbe-

scherming, waarbij wel beide oplos-

singsrichtingen worden onderzocht. 

Die biostimulanten beschermen 

tegen abiotische stress.

STERKE BEGINGROEI

Als voorbeeld noemt de direc-

teur van Vertify toediening van fos-

faat. Dankzij een sterke begingroei 

krijgt de plant een sterke wortel en 

is mogelijk minder gevoelig voor een 

schimmel. Biostimulanten werken 

niet direct tegen ziekten of plagen 

(biotische stress) en de toelating 

van deze middelen is eenvoudiger 

dan die van gewasbeschermings-

middelen.

Tesselaar legt uit dat in de ver-

gelijking de groene alternatieven 

naast toegelaten chemische mid-

delen en onbehandelde zaden wor-

den gelegd. Door te werken met 

besmette grond of zaden is ziekte-

druk verzekerd en de effectiviteit 

van verschillende behandelingen te 

vergelijken.

De deelnemers aan het project 

krijgen voor hun investering een 

kleine kennisvoorsprong bij het 

beschikbaar komen van de resulta-

ten. Omdat er ook publiek geld in 

‘Groen op zaad’ zit, kan uiteinde-

lijk de hele sector van de resultaten 

gebruikmaken.

Het is onmogelijk in vier jaar alle 

gewassen en alle ziekten en plagen 

te testen. Eerst wordt gekeken naar 

de effectiviteit op bodemgebonden 

schimmels waaronder pythium, rhi-

zoctonia en fusarium in voorbeeld-

gewassen. De verwachting is dat 

er zo mogelijkheden zijn om kiem-

planten langer te beschermen en de 

bespuitingen te reduceren.

Project ‘Groen op zaad’ zoekt alternatieven
Gezamenlijke ontwikkeling naar minder milieubelastende zaadbehandelingsmiddelen

Na de verboden op neonicotinoïden en thiram als zaadont-

smetting willen de zaadbedrijven een goede opkomst en 

begingroei van hun producten blijven garanderen. Vertify 

onderzoekt de alternatieven van chemische behandeling in 

het project ‘Groen op zaad’. Achttien bedrijven en organisa-

ties slaan de handen ineen voor dit project.

In de laboratoria van Vertify testen onderzoekers de werking van verschillende zaadbehandelingen. Foto’s: Vertify

‘Eerst inventarisatie, 

dan goede toets en 

toedieningstechniek’

JORG TÖNJES

Goede zaadbehandeling helpt jong gewas door de kiem- en begingroeiperiode.

ACHTERGROND

Volgens directeur Johan Kos van onder-

zoeksbedrijf Vertify willen de bedrijven in 

de zaadbranche samen optrekken in de 

ontwikkeling van nieuwe zaadbehande-

lingen. Hij zegt dat de zaadbedrijven zich 

willen onderscheiden met de genetica 

van het zaad, niet met de behandeling, 

dus op dat laatste willen ze wel geza-

menlijk onderzoek doen. Daarbij is de 

zaadbranche voor middelenfabrikanten 

relatief klein.

‘Als zij voor zichzelf een middel moeten 

ontwikkelen, hoe groot ze ook in hun 

markt zijn, dan komen de groene mid-

delen voor zaadbehandeling er niet, want 

je moet toch tot een bepaalde massa 

komen.’

Voor de toekomstige behandeling van 

zaad kunnen veel producten (deel)

oplossingen bieden in het streven naar 

weerbare teelten. Het kan gaan om 

groene gewasbeschermingsmiddelen en 

om biostimulanten. Deze producten zijn 

misschien al te krijgen ergens in Europa 

of daarbuiten. Mogelijk hebben andere 

firma’s dan de bekende multinationals 

op gewasbeschermingsgebied geschikte 

toepassingen. Soms zullen die bedrijven 

niet gericht zijn op de markt van zaden.

In het project ‘Groen op zaad’ willen de 

achttien aangesloten partners inventari-

seren en testen waar de mogelijkheden 

zijn en hoe de effectiviteit van dergelijke 

groene zaadbehandelingen via een stan-

daardtoets is te bepalen.

De kleine volumes van zaadbehan-

delingsmiddelen en de ingewikkelde 

regelgeving voor toelating maken de 

ontwikkeling en toelating ervan relatief 

duur. Volgens Gea Bouwman van Plantum 

zijn de firma’s met biologische middelen 

en biostimulanten vaak kleine spelers 

met weinig kennis van en ervaring in de 

zaadbranche.

Zaadbehandeling liever samen dan per bedrijf


