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Architect winterkoolzaad met TuYV-tolerantie

Er zit weer perspectief in de Nederlandse koolzaadteelt! Met 

Architect winterkoolzaad met unieke TuYV-tolerantie geeft 

Limagrain namelijk gehoor aan de roep om uitgangsmateriaal 

met een betere natuurlijke weerbaarheid in combinatie met 

een hogere opbrengstpotentie. Het is vooral de toenemende 

luizendruk, en daarmee de overbrenging van het vergelings-

virus, die door de opwarming een steeds grotere bedreiging  

voor het teeltrendement vormt. Eenmaal geïnfecteerd heeft 

het virus een negatief effect op alle opbrengstparameters en 

daalt het oliepercentage. Uit Engels onderzoek blijkt een in-

fectie tot wel 26% opbrengstschade te veroorzaken (Stevens 

et al. 2018). Architect is de eerste koolzaadhybride die gene-

tisch tolerant is tegen dit vergelingsvirus Turnip Yellow Virus  

(TuYV). 

 

De unieke TuYV-tolerantie is bovenal een duurzame oplos-

sing! Beheersing van het vergelingsvirus kon tot nu toe alleen 

middels (chemische) zaadbehandeling, regelmatige controle 

op luizen en bespuiting. Nu we door aangescherpte regelge-

ving niet meer voor 100% op zaadbehandeling kunnen bou-

wen en bij volleveldsbespuiting drift willen voorkomen, komt 

deze innovatie precies op het juiste moment. De tolerantie is 

zo sterk dat zelfs onder de zwaarste infectiedruk de opbrengst 

van LG Architect bovengemiddeld blijft. De teler beschikt over 

een weerbaarder gewas, kan met minder resources toe zonder 

dat opbrengstderving door TuYV op de loer ligt. In Nederland, 

maar meer nog in de grote koolzaadlanden Frankrijk en Duits-

land zet dit zoden aan de dijk, de arealen koolzaad waren hier 

in 2017 respectievelijk 1.408.000 ha en 1.308.900 ha (bron: 

FAOSTAT) tegen ca. 2.000 ha in Nederland. 

 



 

Hoe draagt het initiatief bij aan de 4P’s? 

 

Planet 

• De innovatie maakt chemische zaadbehandelingen of luizen-

bespuitingen overbodig, dus een welkome oplossing voor een 

landbouw (maatschappij) die steeds minder inzet 

op chemische gewasbescherming. 

• Geen emissie van insecticiden meer naar het milieu, dit komt 

de biodiversiteit en waterkwaliteit ten goede. 

 

Profit 

• Hoger saldo door kostenbesparingen op chemische gewasbe-

scherming (zaadontsmetting, bespuitingen) en de arbeid. ge-

moeid met deze teeltmaatregelen, luizenmonitoring etc. 

• Hogere opbrengstpotentie (zie ook recente resultaten SPNA 

rassenproef, oogst 2019). 

 

People 

• Een alternatief voor chemische zaadbehandeling/ bespuitin-

gen is vanuit het oogpunt van persoonlijke veiligheid en 

 

 

 

gezondheid (teler, loonwerker, maar ook onze eigen mede-

werkers) een belangrijke stap vooruit.  

• De innovatie maakt het de teler makkelijker, het kost hem/ 

haar minder moeite/inspanning. 

• Verder zorgt het product voor meer oogstzekerheid, dus 

minder stress voor de teler. 

 

Pleasure 

Een gezond gewas geeft extra voldoening voor een teler en 

frisse uitstraling voor voorbijgangers. 

• Eindelijk een innovatie waar telers wat mee kunnen, omdat 

hun mogelijkheden vanwege het bescheiden middelenaan-

bod (als gevolg van het kleine NL-areaal) vrij beperkt waren. 

 

Met zijn unieke natuurlijke weerbaarheid en daarmee 

hoge opbrengstpotentie/oogstzekerheid is LG Architect 

met TuYV-tolerantie een klimaatbestendig low input 

oliegewas en daarmee een belangrijk antwoord op de kli-

maat/duurzaamheidsambities van de akkerbouw. 

 


