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Inleiding

Biologische en duurzame landbouw zijn het fundament van een gezond 
voedselsysteem. De Europese Commissie onderschrijft dit in de EU Farm to 
Fork Strategy1. In de nabije toekomst zal meer biologisch zaaigoed nodig 
zijn. Bovendien vervalt tegen 2036 de mogelijkheid voor biologische telers 
om onbehandeld conventioneel handelszaad te gebruiken (wanneer geen 
biologisch zaaizaad beschikbaar is). Registratie van nieuwe cultivars voor 
biologische teelt is daarom noodzakelijk. 
Het beproeven van cultivars voor biologische teelt voor en na registratie is 
ingewikkeld. In vergelijking met conventionele voedselproductie gaat het in 
biologische en duurzame (low-input) landbouw om een veel grotere diver-
siteit aan gewassoorten en cultivars, gericht op kleinere bedrijven en lokale 
markten. Het zou grote investeringen vergen om de huidige infrastructuur 
en logistiek voor biologische proeven uit te breiden. Op basis van de huidige 
omvang van de biologische markt zou dat niet gerechtvaardigd zijn, zelfs 
niet met steun van het EU-beleid. Verder is het onwaarschijnlijk dat prak-
tijkproeven realistische cultivarinformatie opleveren voor de uiteenlopende 
milieuomstandigheden op biologische landbouwbedrijven.
Rendabele en innovatieve modellen voor cultivarproeven onder biologische 
omstandigheden zijn dus dringend nodig. Het LIVESEED-project bood de 
gelegenheid om mee te werken aan het ontwerpen van effectieve evalua-
tiemodellen voor cultivars, die zelfs toepasbaar zijn in Europese landen met 
een beperkte of geen bestaande infrastructuur. Dergelijke modellen zijn ge-
baseerd op:
1. decentrale on-farm evaluatie, waarbij een groot aantal gewassen kan 

worden getest onder verschillende praktijkomstandigheden;
2. Een participatieve aanpak waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van 

de kennis van landbouwers op het gebied van teeltomstandigheden en 
marktbehoeften.

De modellen onderkennen dat landbouw zowel een sociale als een techni-
sche dimensie heeft, en bestaan daarom uit multi-actor netwerken die een 
verscheidenheid aan belanghebbenden vertegenwoordigen. De principes 
van sobere innovatie2 worden toegepast om het hoofd te bieden aan het 
probleem van de beperkte middelen.

Cultivars3 voor biologische landbouw:
De nieuwe biologische verordening EU 848/2018 onderkent de noodzaak om rassen te 
ontwikkelen die geschikt zijn voor biologische landbouw. Deze moeten beschikken over:

• grotere genetische diversiteit
• ziekteresistentie of -tolerantie
• aanpassingsvermogen aan diverse lokale bodem- en klimaatomstandigheden
• het vermogen om voedsel te produceren dat voldoet aan de verwachtingen van 

biologische consumenten

1 EU Farm to Fork strategy [EU strategie van boer tot bord]
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
2 “Wij hanteren drie criteria voor sobere innovatie: aanzienlijke kostenvermindering, concentratie op 
   primaire doelstellingen en een optimaal resultaat.” (Weyrauch & Herstatt, 2017)
3 Cultivar is de officiële verzamelnaam voor (biologische) rassen, amateurrassen, landrassen, 
   instandhoudingsrassen en heterogeen materiaal. In deze brochure worden alle cultivartypes bedoeld, 
   maar wordt, in overeenstemming met algemeen taalgebruik, soms de term ‘ras’ gebruikt in plaats 
   van cultivar (cf. the new Organic Regulation 2018/848/EU).

De noodzaak van biologische 
on-farm cultivarproeven
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Zaaizaad en plantaardig teeltmateriaal staan aan de basis van de land-
bouw. Ze bestaan uit rassen die werden veredeld om te voorzien in de be-
hoeften van de telers en markten waarin zij actief zijn. Telers kunnen kiezen 
uit soorten die voortkomen uit verschillende veredelingsstrategieën. Rassen 
die het meest geschikt zijn voor de biologische landbouw zijn gericht op de 
weerbaarheid tegen biotische en abiotische stress door het behoud van een 
hoge mate van genetische heterogeniteit (tabel 1). 
Het meeste uitgangsmateriaal bestaat echter uit rassen die zijn ontwikkeld 
voor de gangbare, vaak grootschalige landbouw, waarbij de nadruk ligt op 
een hoge productiviteit en het gebruik van synthetische middelen (bestrij-

FIGUUR 1. Genotype x Milieu-interacties
De teeltomstandigheden verschillen van plaats tot plaats en van jaar tot jaar.
In de traditionele teelt worden schommelingen in het productieproces opgevangen door 
chemische middelen: planten hebben baat bij uniforme omstandigheden en dezelfde uni-
forme variëteit kan in veel verschillende omgevingen worden toegepast.
Onder biologische of low-input omstandigheden halen de planten het beste uit de om-
geving in al hun complexiteit en variabiliteit. Genetisch diverse planten kunnen zich aan 
deze omstandigheden aanpassen en zorgen voor een stabiele productie. Dit wordt bereikt 
door het gebruik van plaatselijk aangepaste variëteiten in verschillende milieus, of hetero-
gene populaties die zich kunnen aanpassen aan of ontwikkelen in specifieke omstandig-
heden (Naar P. Rivière “L’interaction génotype environnement GxE: sélection centralisée 
versus décentralisé” [De genotype-omgevingsinteractie GxO: gecentraliseerde versus ge-
decentraliseerde selectie] (Licentie CC BY NC SA 2015).

chemische 
middelen

omgevings-
condities

LOW INPUT

GANGBAAR BIOLOGISCH

Procedure voor de toelating van een nieuw ras:
Registratie van een ras is een vereiste om het in de handel te kunnen brengen. Dit 
houdt in dat het ras zowel voor als na de registratie wordt getest op bepaalde cri-
teria4: de DUS/UPOV-criteria van Onderscheidbaarheid, Uniformiteit en Stabiliteit5 
en, voor de meeste landbouwgewassen, het Cultuur- en Gebruikswaarde Onder-
zoek (CGO). DUS en CGO zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de proeven 
door de nationale registratie-instanties. Rassen die positief beoordeeld zijn, wor-
den geregistreerd in de officiële nationale rassenlijst en in de “Gemeenschappelijke 
rassenlijst voor landbouwgewassen” van de EU, hetgeen een voorwaarde is voor 
het in de handel brengen van zaaizaad en, indien relevant, voor de toekenning van 
Kwekersrecht (PBR), een vorm van intellectueel eigendomsrecht dat van toepas-
sing is op plantenrassen. Voor zogenaamde instandhoudings- en amateurrassen 
zijn de registratievereisten echter minder streng en zijn geen DUS- of CGO-testen 
vereist gezien de grotere genetische diversiteit van dit materiaal6. Voor biologisch 
heterogeen materiaal (OHM) is een eenvoudige kennisgevingsprocedure ingevoerd 
door de nieuwe biologische verordening 2018/848/EU en bijbehorende Gedelegeer-
de Verordeningen7. In het kader van het Tijdelijk Experiment Biologische Rassen 
(2022-2028) worden DUS-test- en registratieprotocollen ontwikkeld die aan de ge-
ringere uniformiteit van dit materiaal zijn aangepast8.

EU-wetgeving over het op de markt brengen van teeltmateriaal: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_
propagation_material/legislation/eu_marketing_requirements_en
Zie https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html
Uitzonderingsbepalingen EU-instandhoudingsrassen: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_
propagation_material/legislation/conservation_varietes_en
EU Organic regulation 2018/84/EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848 and Delegated Acts C(2021)3163: https://ec.europa.eu/
transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)3163&lang=en
Zie LIVESEED rapport: Richtlijnen voor aangepaste DUS en CGO testen van biologische rassen https://
www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-
VCU-testing-of-organic-varietie.pdf
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dingsmiddelen, herbiciden en kunstmest). Het huidige agro-voedselsysteem 
verlangt rassen met een hoge mate van uniformiteit, zelfs zo dat dit bin-
nen de huidige regelgeving een voorwaarde is geworden voor registratie.
In de biologische en duurzame landbouw kunnen variaties in het milieu en 
stressfactoren niet worden tegengegaan met synthetische middelen. Onder 
deze omstandigheden moeten telers vertrouwen op de weerbaarheid van 
het gewas tegen ziekten, plagen en onkruid en de productiezekerheid in 
geval van lage of onregelmatige bodemvruchtbaarheid. Gangbare rassen 
voldoen zelden aan die behoeften.  Uniformiteit wordt in deze context een 
tekortkoming, terwijl genetische diversiteit een voordeel is (figuur 1).   
Dit maakt de keuze van de telers voor een specifiek ras één van de be-
langrijkste beslissingen die zij kunnen nemen om het rendement van hun 
productiesysteem te verhogen. Daarom hebben biologische landbouwers 
nauwkeurige gegevens nodig over de prestaties van rassen onder hun teel-
tomstandigheden. Dergelijke informatie wordt gegenereerd door cultivar-
beoordelingen na de registratie.
In de huidige opzet worden proeven hoofdzakelijk onder gangbare omstan-
digheden uitgevoerd. Dit levert informatie op die maar beperkt nut heeft 
voor voor biologische telers, aangezien de prestaties van rassen in een con-
ventionele teelt aanzienlijk kunnen verschillen van die onder biologische 
omstandigheden.
Het is daarom heel belangrijk dat biologische rassen worden getest onder 
biologische omstandigheden (d.w.z. op biologische percelen en met biolo-
gische methoden). Slechts enkele EU-landen beschikken over de infrastruc-
tuur voor biologische praktijkproeven, en zelfs dan wordt maar een klein 
aantal commercieel relevante gewassoorten getest.

Soorten 
cultivars

Ontwikkeld en 
verkregen

Wettelijke 
voorschriften voor 

marketing

Mate van 
genetische 
diversiteit

Rassen Gangbare veredeling Registratie 
(DUS, CGO) IPR/

Kwekersrecht is vereist 
voor marketing

Zeer laag

Rassen Gangbare veredeling 
voor biologische teelt

Registratie 
(DUS, CGO) IPR/

Kwekersrecht is vereist 
voor marketing

Zeer laag

Biologische rassen Biologische 
plantenveredeling (OPB). 

Biologische veredeling 
onder biologische 
omstandigheden

Registratie (aangepast 
DUS & CGO) IPR/

Kwekersrecht voor 
marketing is in beraad

Gemiddeld

Instandhoudings- 
en amateurrassen 
(landrassen, lokale 

rassen en oude 
rassen)

Traditionele, lokaal 
toegepaste cultivars 

met historische/culturele 
waard

Vereenvoudigde 
registratieprocedure 

(geen DUS/
CGO). Gebieds- 
en kwantitatieve 
beperkingen voor 

zaadproductie

Hoog

Heterogene 
populaties, OHM 

(dynamische 
mengsels, cross 

composite 
populaties)

(Biologische) 
veredeling onder 

biologische of low-input 
omstandigheden

Registratie via 
meldingsprocedure. 
Traceerbaarheid van 

partijen zaad ten laste 
van de producent

Zeer hoog

TABEL 1.  Veredelingsstrategie, officiële status en genetische diversiteit van verschillende 
                    cultivartypes beschikbaar voor biologische telers
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De “Sobere” strategie
De behoefte om biologische rassen 
te testen neemt toe. Het is daarbij 
nodig om tegemoet te komen aan 
de vele behoeften op verschillende 
schaalniveaus. Aangezien proeven 
die aan alle eisen voldoen moeilijk 
te standaardiseren zijn, is een flexi-
bele, participatieve en economische 
structuur nodig die voortbouwt op 
de capaciteiten van telers en partij-
en in de voedselketen. 
De partners in het LIVESEED-project 
hebben gewerkt aan een methodiek 

die de betrokkenen in staat stelt een 
programma van cultivarproeven te 
ontwikkelen, ongeacht de specifieke 
situatie en de schaal van het project 
(van klein tot groot, van lokaal tot in-
ternationaal).
Deze methodiek omvat vier belangrij-
ke aspecten van participatieve prak-
tijkproeven, die in de onderstaande 
figuur worden beschreven, en biedt 
een strategie om ze te realiseren.
De sobere strategie is van toepas-
sing op elk van de vier aspecten 
(meer details in de volgende hoofd-
stukken) en bestaat uit drie stappen:

FIGUUR 2. De vier kernpunten van participatieve     
                   on-farm cultivarproeven voor  
                   biologische en duurzame teeltsystemen

Opzetten en optimaliseren 
van biologische on-farm 
cultivarproeven

Doelstellingen 
bepalen

Beperkingen 
vaststellen

Een geschikte 
methodiek kiezen

Netwerken opzetten 
en ondersteunen 

Een sociaal organisatorisch 
proces gericht op langdurige 

betrokkenheid van de 
deelnemende agrariërs en op 

succesvolle resultaten. Gedeelde 
doelen motiveren betrokkenen 
met diverse achtergronden om 

samen te werken.

Verzameling 
en beheer van 

gegevens 
De kwaliteit en 

betrouwbaarheid van de 
data die binnen het netwerk 

worden verkregen en 
verwerkt door onderzoekers, 
versterken het vertrouwen in 

de proeven.

Economische 
duurzaamheid 
Een netwerk met een 

stabiele financieringsbron 
om de duurzaamheid te 

garanderen, is in staat om 
over langere tijd succesvolle 

cultivarproeven uit te 
voeren.

Proefopzet
Alleen een wetenschappelijk 

onderbouwde proef levert 
betrouwbare resultaten op en 
verschaft relevante informatie 
over cultivars, voor zowel de 

leden van het netwerk als 
daarbuiten. 
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Door de doelstellingen van tevoren 
duidelijk te definiëren kunnen mo-
gelijke beperkingen die de doelen 
in de weg staan, zoals bijvoorbeeld 
gebrek aan bepaalde middelen, 
worden geëvalueerd en geïdentifi-
ceerd. Door van meet af aan een op 
de beperkingen gerichte strategie 

te volgen, kunnen de verschillen-
de partijen efficiënter functioneren. 
Zodra de beperkingen duidelijk zijn, 
kan men immers op maat gesneden 
werkwijzen ontwikkelen die met de 
beschikbare middelen goede resul-
taten opleveren.

Algemene 
doelstellingen Beperkingen Methoden

Netwerk 
faciliteren en 
coördineren

• Zorg voor actieve 
deelname en 
bereiken van 
overeengekomen 
doelstellingen

• Omvang van het 
netwerk

• Coördinatie-
belasting

• Communicatieve 
vaardigheden en 
tools

• Participatieve 
aanpak

• Faciliterende 
vaardigheden en 
hulpmiddelen

Economische 
duurzaamheid

• Zelfvoorziening
• Waardecreatie
• Levensvatbaar-

heid over langere 
termijn

• Vaste kosten
• Arbeidskosten

• Publieke 
ondersteuning

• Abonnements- 
modellen voor 
gebruikers

• Waardeketen-  
samenwerkingen

• Hybride modellen

Proefopzet

• Afwegen van 
kosten en inspan-
ning tegen nauw-
keurigheid en 
betrouwbaarheid 
van resultaten

• Hulpmiddelen 
en informatie, 
bedrijfsgrootte, 
machines en 
voorzieningen

• Een beslissings-
schema van de 
verschillende 
proefopzetten 
en analytische       
formules gericht 
op verschillende 
omstandigheden 
en beperkingen

Kwaliteitsbeheer 
van gegevens

• Relevantie
• Bruikbaarheid
• Toegankelijkheid 

van de informatie

• Gedecentraliseerde 
verzameling op 
het bedrijf versus 
aantal onderzoek-
variabelen

• Evenwicht tussen 
bedrijfsspecifieke 
en algemene infor-
matie

• Protocollen voor 
verschillende 
soorten gegevens 
alsmede 
documentatie, 
opslag, eigendom 
en beheer hiervan

TABEL 2.  Voorbeelden van specifieke doelstellingen, beperkingen en methoden voor elk 
                     aspect van participatieve on-farm proeven
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Het opzetten en onderhouden van 
netwerken is belangrijk voor partici-
patieve en gedecentraliseerde culti-
varproeven. De rol van de coördina-
tor is complex: hij/zij zorgt voor een 
evenwichtige verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden binnen het 
netwerk, zorgt voor interne commu-
nicatie, ziet toe op de naleving van 
de doelstellingen, ondersteunt de te-
rugkoppeling van de resultaten naar 
het netwerk, en zorgt ervoor dat 
collectief rekening wordt gehouden 
met de beperkingen. Een complex 
samenspel van zachte en technische 

vaardigheden9 is vereist: investeren 
in een getrainde coördinator, of in een 
opleiding daartoe, is een prioriteit.
Het gebrek aan geschoolde profes-
sionals of aan de specifieke oplei-
ding van degenen die deze rol moe-
ten vervullen, is vaak een probleem.
Afhankelijk van de beschikbare 
vaardigheden en de opzet van het 
netwerk kan de bemiddelende rol op 
verschillende manieren worden in-
gevuld (b.v. door een vrijwilliger, een 
werknemer van een netwerkpartner, 
een externe deskundige), elk met zijn 
eigen voor- en nadelen.

Bedrijfs-
kundige

capaciteiten

Participatie 
en

decentralisatie

Intensiteit 
van de 

financiering
Uitdagingen

Ondersteuning 
door vrijwilli-
gers (bv. sa-

menwerkings-
verbanden van 
vrijwilligers en 

telers)

Beperkt Sterk Laag

• Vrijwilligers 
raken 
uitgeput

• Verloop en 
verlies van 
expertise

Ondersteuning 
door betaald 
personeel (bv. 

werknemer van 
een telersver-

eniging) 

Sterk tot 
gemiddeld

Gemiddeld 
tot laag Gemiddeld

• Een geza-
menlijk doel 
bepalen 
om diverse    
partners te 
mobiliseren 

• Een even-
wicht vinden 
tussen doelen 
en middelen

Externe 
ondersteuning 
(bv. personeel 

van een 
nationaal 

of regionaal 
netwerk) 

Sterk tot 
gemiddeld

Laag tot 
zeer laag

Sterk tot 
gemiddeld

• Afstand tot 
teeltbedrijven

• Centralisatie 
en gebrekkige 
verspreiding

TABEL 3. Enkele voor-en nadelen van de keuze van kandidaten voor de rol van 
                 coördinator

9 Soft skills, zoals sociale vaardigheden, actief luisteren, zelfstandigheid, onpartijdigheid, vermogen 
  om in een team te werken, bemiddeling, conflictbeheersing, aanpassing en flexibiliteit. Technical 
  skills, zoals van toepassing in participatieve aanpak, het vermogen om de meest geschikte methoden 
  te kiezen binnen de kaders en doelstellingen, communicatie- en projectbeheer. Beide competenties 
  zijn van cruciaal belang voor een succesvolle opzet van netwerken.

Het opzetten van het 
netwerk
In de multi-actor netwerken voor 
cultivarproeven kunnen, afhankelijk 
van de doelstellingen van de proef 
en de strategie, de volgende partijen 
een rol spelen: agrariërs, zaadbedrij-
ven, onderzoekers, overheidsinstan-
ties op landbouwgebied, verede-
laars en partijen uit de waardeketen 

(verwerkers, afnemers, enz.).
In een meer algemene citizen-scien-
ce-benadering kunnen studenten, 
chef-koks en de samenleving in rui-
mere zin deelnemen. Deze partijen 
moeten bij het beheer worden be-
trokken en operationele taken krij-
gen: de coördinator moet toezien op 
de organisatie en zal, ook om con-
flicten tot een minimum te beper-
ken, een duidelijke taakomschrijving 

Netwerken faciliteren en coördineren
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moeten formuleren.
Soms is het moeilijk om een onder-
zoeksteam aan te trekken dat het 
netwerk kan ondersteunen met we-
tenschappelijke technieken en in-
strumenten voor de proefopzet en 
zorgvuldig gegevensbeheer en -ana-
lyse. De coördinator zal dan passen-
de maatregelen moeten nemen en 
soms zelf de lacunes moeten opvul-
len of de proefopzet moeten afstem-
men op zijn of haar vaardigheden.
De omvang van het netwerk beïn-
vloedt de uitvoering van de werk-
zaamheden. Vooral de mate van 
betrokkenheid is vaak omgekeerd 
evenredig met de omvang van het 
netwerk. De coördinator kan de ef-
fectiviteit van het netwerk optima-
liseren door een evenwicht te vin-
den tussen de minimale omvang 
die nodig is om de doelstellingen te 
bereiken en een optimaal werkbare 
omvang. Een van de belangrijkste 
uitdagingen daarbij is het behoud 
van de positieve eigenschappen van 
kleine, lokale netwerken, zoals di-
recte relaties en communicatie, re-
gelmatige bijeenkomsten (waarvan 
sommige op de bedrijven) en het on-
derschrijven van gemeenschappelij-
ke regels, zelfs wanneer het netwerk 
zich verder uitbreidt en een meer hi-
erarchische structuur nodig is.

Beheer van het netwerk
Het netwerkbeheer hangt af van de 
omvang en het karakter van het net-
werk, maar het is belangrijk om te 
zorgen voor vertrouwen en samen-
werking, om machtsverhoudingen in 
evenwicht te brengen en eventuele 
conflicten op te lossen.
Een succesvol model van gedeeld 
leiderschap is de oprichting van een 
raad van bestuur die de verschillen-
de partijen in het netwerk vertegen-
woordigt. Aangezien het testen van 
cultivars via multi-actor netwerken 
gedecentraliseerd is, moet ook het 
besluitvormingsproces decentraal 
zijn, terwijl het gebaseerd moet zijn 
op gemeenschappelijke doelstellin-
gen. Om ervoor te zorgen dat alle 
partijen het eens zijn, moeten zij 
worden betrokken bij de vaststelling 

van de doelstellingen en de ontwik-
keling van strategieën; zij moeten 
zich ook persoonlijk verantwoorde-
lijk voelen voor het welslagen van de 
proeven, ongeacht hun rol.

Actieve participatie mogelijk 
maken en stimuleren
Aangezien de leden geografisch ver-
spreid zijn en gedurende een lange 
periode bij verschillende activiteiten 
betrokken zijn, is het van groot be-
lang ervoor te zorgen dat zij betrok-
ken blijven.
Multi-actor inspanningen zijn geba-
seerd op voortdurende en wederke-
rige leerprocessen, met resultaten 
binnen het proces (zoals het vertrou-
wen dat zich tussen de deelnemers 
ontwikkelt) als ook in de resultaten. 
Daarom is het zorgvuldig aanmoe-
digen van relaties en uitwisselingen, 
liefst ondersteund door persoon-
lijke bijeenkomsten, een belangrijk 
onderdeel van het motiveren. Dit 
zorgt ook dat iedereen op één lijn zit 
en duidelijkheid heeft over het pro-
ces en waar het toe leidt. Tijdens 
workshops en bezoeken ter plaatse 
kunnen de deelnemers hun mening 
geven en nieuwe ideeën opdoen. De 
groepsdynamiek moet worden be-
heerd, gericht op de realisatie van de 
gestelde doelen.
Er kan aan de leden van het netwerk 
worden gevraagd actief deel te ne-
men aan beslissingen over techni-
sche en operationele aspecten van 
de proef, bijvoorbeeld om de meest 
geschikte werkwijze te kiezen voor 
het verzamelen en delen van infor-
matie over de proef (d.w.z. fysiek of 
digitaal veldboek; spreadsheet of 
databank), naar gelang de behoef-
ten en capaciteiten van het netwerk. 
Afhankelijk van de gemaakte keuze 
moet aandacht worden besteed aan 
eventuele problemen die de moti-
vatie voor en de deelname aan het 
gebruik van het instrument kunnen 
beïnvloeden (bv. onwennigheid met 
technologie). Door de leden van het 
netwerk te betrekken bij de metho-
dologische en operationele beslis-
singen zal de motivatie toenemen en 
uitval worden voorkomen.

Serpolay, E., et. al., 2018. Toolkit to foster multi-actor research on agrobiodiversity[hulpmiddelen om multi-
actor onderzoek naar agrobiodiversiteit te bevorderen]. Verkrijgbaar via: https://orgprints.org/38153/

10

https://orgprints.org/38153/
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SEEDLINKED: 
Technologie ter facilitering van een groot netwerk

PRAKTIJKVOORBEELD 1

SeedLinked (www.seedlinked.com) is een crowdsourcing platform dat is op-
gezet om informatie te delen over rassen die geschikt zijn voor biologische 
en low-input landbouw. Het platform is bedoeld om onderzoekers en ver-
edelingsbedrijven in contact te brengen met landbouwers die rassen zoeken 
die geschikt zijn voor hun agrarische context, maar ook met consumenten 
die geïnteresseerd zijn in voedsel dat zowel smakelijk als traceerbaar is. 
Zoals alle crowdsourcing tools, is SeedLinked gebouwd om de wijsheid van 
een groot netwerk te benutten. Grote netwerken zijn lastig te beheren en 
vereisen meestal een hiërarchische structuur. Crowdsourcing gebruikt tech-
nologie om zo’n structuur om te draaien. Kwaliteitscontrole van het project 
en motivatoren voor deelname (zoals het live delen van foto’s en commen-
taren, chat-faciliteit, beloningssystemen) zijn ingebouwd in het platform. 
Momenteel zijn er enkele beperkingen in de beschikbare ontwerpen (proef-
opzet alleen zonder herhalingen) en gegevensverzamelingsfuncties (alleen 
beoordelingen), die moeten worden aangepast in bijgewerkte versies van 
het SeedLinked platform en de mobiele app.

Omvang van 
het netwerk

Kosten

Vereiste research-
ondersteuning

HIGHLIGHTS

• Gedecentraliseerd en vrijwel 
in eigen beheer

• Een gebruiksvriendelijke in-
terface verlaagt de drempel 
voor toegang en het aantal 
afhakers

• Eenvoudige opzet van cul-
tivarproeven en specifieke 
testmogelijkheden

• Directe gegevensuitwisseling 
en visuele analyse

2021 SeedLinked Network (2700 growers)
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Participatieve cultivarproeven verei-
sen continuïteit over meerdere jaren, 
en dus investeringen op lange ter-
mijn. Om succes te verzekeren, moet 
een geschikt economisch duurzaam-
heidsmodel voor kostenbeheer en 
waardecreatie worden uitgewerkt. 
Cultivarproeven brengen kosten 
met zich mee (b.v. facilitering, coör-
dinatie, veldproeven, kwaliteits- en 
smaaktests en fysieke faciliteiten) 
die niet onder een bepaalde grens 
kunnen worden teruggebracht, 
zelfs niet in een sobere proefopzet. 
De belangrijkste inkomstenbron in 
een gangbaar veredelingsmodel is 
het areaal dat door één enkel ras 
zal worden ingenomen; grote teel-
toppervlakten maken een efficiënte 
kostendekking mogelijk uit royalty-
’s (kwekersrecht) en zaadverkoop 
samen. Het doel van de biologische 
plantenveredeling (OPB) is juist om 
voor veel verschillende gewassen 

(waaronder minder belangrijke en 
verwaarloosde) te veredelen en om 
zeer diverse, aan de lokale omstan-
digheden aangepaste rassen te pro-
duceren. Diverse OPB-initiatieven 
wijzen ook de invoering van rassen-
bescherming af, aangezien hun visie 
is om de vrije toegang tot rassen te 
maximaliseren. Uit onderzoek dat in 
het kader van het LIVESEED-project 
in 15 Europese landen is verricht, 
is gebleken dat de momenteel be-
staande biologische cultivarproeven 
deze kosten dekken met één - of va-
ker nog - een combinatie van finan-
cieringsstrategieën11.

• Overheidsfinanciering (algeme-
ne exploitatie-subsidies, en vaker 
projectgebonden fondsen);

• Particuliere financiering (fond-
sen van particuliere landbouw-
organisaties of van particuliere 
donoren en stichtingen);

• Financiering door de gebruikers 
(lidmaatschap van agrariërs, 
vrijwilligerswerk door verschil-
lende partijen, bijdragen van te-
lers en zaadbedrijven);

• Financiering via de waardeketen 
(van voedselproducenten, groot-
handel en  detailhandel).

Om succesvol te kunnen selecteren 
op rassen en eigenschappen, zou 
een doeltreffende financieringsstra-
tegie voor biologische proeven in-
houden dat alle partijen van de bio-
logische productieketen een deel van 
de verantwoordelijkheid voor de bio-
logische veredeling op zich nemen. 
Een strategische oplossing zou de 

oprichting kunnen zijn van 
een overkoepelend financie-
ringsmodel voor de hele bio-
logische veredelingssector. 
In een dergelijk model zou 
de verschillende partijen in 
de productieketen worden 
gevraagd rechtstreeks bij 
te dragen aan de gemeen-
schappelijke doelstelling 
om telers geschikte rassen 

te verschaffen, aangezien zij daar 
ook de vruchten van plukken. Agra-
riërs leveren een essentiële bijdrage 
aan de financieringsstrategie, niet 
alleen als co-creators maar ook als 
gebruikers van de waarde die door 
de cultivarproeven wordt gegene-
reerd. Aangezien de resultaten van 
het gebruik van rassen op het veld 
en de zichtbaarheid van deze resul-
taten voor telers belangrijk zijn voor 
het bedrijfsmodel van veredelaars 
en zaadproducenten, is het leveren 
van zaad en technische bijstand voor 
proeven op het boerenbedrijf ook in 
hun belang (zie praktijkstudie 1).

ENGAGEMENT.BIOBREEDING EUROPE
Lees meer: www.biobreeding.org
Engagement.biobreeding Europe is een ini-
tiatief dat erop gericht is de hele biologische 
waardeketen te inspireren en te betrekken bij 
de biologische veredeling, met het oog op de 
ontwikkeling van strategieën om de biologische 
plantenteelt in Europa autonoom te maken.

11 Kovács, T.,  Pedersen, T. M., 2019. Overview on the current organizational models for cultivar testing
for Organic Agriculture over some EU countries [Overzicht van de huidige organisatiemodellen 
voor cultivarproeven in de biologische landbouw in een aantal EU-landen]. Beschikbaar via: https://
orgprints.org/id/eprint/37818/

Economische duurzaamheid

https://orgprints.org/id/eprint/37818/
https://orgprints.org/id/eprint/37818/
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ON-FARM APPELTEELTPROEVEN 
IN ZWITSERLAND: 
een langjarig en kapitaalintensief project dat door 
belanghebbenden wordt gefinancierd

PRAKTIJKVOORBEELD 2

Fruitveredeling vergt langlopende proeven (tot 10 jaar) en brengt bijgevolg 
hoge kosten in de tijd met zich mee. Aangezien appel het meest geprodu-
ceerde fruit in Zwitserland is, heeft de winkelketen Coop, die zich richt op 
biologische voeding, een actieve rol op zich genomen en gedurende een 
aantal jaren proeven met appelrassen financieel gesteund, mede georga-
niseerd door het biologische controleorgaan BioSuisse en het biologische 
onderzoeksinstituut FiBL. 
Om een breed aanbod van appelvariëteiten voor de biologische sector be-
schikbaar te maken, passend bij de diverse agro-ecologische omstandighe-
den van biologische landbouwbedrijven, is het innovatieve “smaakgroep-
concept” ontwikkeld: appels worden niet per variëteit maar per smaakgroep 
op de markt gebracht, zodat de consument niet gehecht raakt aan een spe-
cifiek soort of ras en dus geen overmatige simplificatie van de productiesys-
temen in de hand wordt gewerkt, terwijl wél wordt voldaan aan de smaak-
behoefte van de consument. Bij het hechte FiBL-netwerk zijn, naast Coop, 
appelveredelaars, licentiehouders, biologische appeltelers, opslagbedrijven 
en fruitboomkwekerijen betrokken. Alle partners plannen en organiseren 
gezamenlijk proeven en dragen zorg voor de verspreiding van de resultaten.

Omvang van 
het netwerk

Kosten

Vereiste research-
ondersteuning

HIGHLIGHTS

• Langetermijninvesteringen 
binnen de keten zijn gewaar-
borgd

• Combinatie van proeven op 
het fruitteeltbedrijf (door ap-
peltelers) en op het proefstati-
on (in tweevoud en onder twee 
verschillende beheersregimes)
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Sobere, gedecentraliseerde proe-
ven op biologische bedrijven heb-
ben aangepaste proefmethodieken 
nodig. Zoals eerder beschreven zijn 
de beperkingen van de werkomge-
ving bepalend voor de keuze van de 
meest geschikte benadering, met in-
begrip van de proefopzet. In dit deel 
beschrijven we hoe een proefopzet 
kan worden gekozen, en geven we 
aan welke statistische analyses bij 
elke optie het beste werken.

Doelstellingen bepalen
De algemene doelstelling van een 
proef is te beoordelen “welke culti-
var(s) goed/het best presteert (pres-
teren) ten aanzien van één of meer 
gekozen eigenschappen, op bedrijfs- 
of regionaal niveau”. Dit doel kan 
worden uitgewerkt op basis van drie 
essentiële beslissingen:
• Grootte van de proef

 ‐ Op bedrijfsniveau - identifi-
ceren van de beste rassen, 
relevant voor de specifieke 
omstandigheden van een in-
dividueel bedrijf (deze vorm 
is geschikter voor projecten 
rond participatieve planten-
veredeling dan voor proeven 
met geregistreerde rassen)

 ‐ Op netwerk niveau - de bes-
te rassen identificeren die 
geschikt zijn voor een groep 
landbouwbedrijven in een 
bepaalde regio (wij zullen 
ons hier op dit model concen-
treren)

• Aantal te testen rassen
 ‐ veel rassen screenen op en-

kele hoofdkenmerken
 ‐ weinig rassen testen op veel 

verschillende kenmerken
• Keuze van eigenschappen

 ‐ agronomisch (b.v. opbrengst, 
ziekteresistentie)

 ‐ kwalitatief (b.v. eiwitgehalte, 
vorm, kleur)

In een biologische cultivarproef die 
wordt uitgevoerd in een “sober” ka-

der, zijn de omvang van de proef en 
het aantal geëvalueerde kenmerken 
vaak omgekeerd evenredig en heb-
ben zij een direct effect op het aantal 
in de proef opgenomen rassen.
Het uiteindelijke evenwicht tussen 
de doelstellingen en de uitvoering 
van de proeven, bepalend voor het 
aantal locaties (grootte van het net-
werk), het aantal te testen rassen en 
de te beoordelen eigenschappen, zal 
uit de analyse van de beperkingen 
naar voren komen.

Inventariseren van de 
beperkingen
Beperkingen die met name relevant 
zijn voor cultivarproeven op land-
bouwbedrijven zijn:
• #1 Beschikbaarheid van mid-

delen. De personeelsbezetting 
en andere middelen om de proe-
ven uit te voeren zijn van invloed 
op de omvang ervan: zaaien en 
oogsten zijn bijzonder arbeids-
intensief. Dit beïnvloedt ook de 
gegevens die worden verzameld.

• #2 Aantal locaties. Dit is di-
rect gerelateerd aan het aantal 
deelnemers en hangt af van de 
coördinatie-infrastructuur. Bij 
gedecentraliseerde projecten is 
het essentieel dat de praktijkom-
standigheden zoveel mogelijk 
overeenkomen, zowel qua om-
vang en omgevingsfactoren van 
het teeltgebied als de toegepas-
te bedrijfsvoering. Een mix van 
onderzoeksstations en proeftui-
nen en agrarische bedrijven is 
een mogelijke optie.

• #3 Beschikbaarheid van zaai-
goed (en gerelateerde informa-
tie). De benodigde hoeveelheid 
zaad varieert per soort: voor 
tomaten is bijvoorbeeld minder 
zaad nodig dan voor tarwe, en 
de beschikbare hoeveelheid is 
van invloed op het aantal perce-
len, de grootte ervan, het aantal 
herhalingen, enz. Zaad kan wor-
den verkregen bij genenbanken, 

12 Informatie kan worden ingewonnen via bibliografisch onderzoek of door het organiseren van 
    gestructureerde uitwisselingen tussen ervaren teler-veredelaars, waarbij kennis en know-how wordt 
    gedeeld.

Proefmethodiek
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plaatselijke telersgroepen zo-
als lokale zaadbanken, of op de 
markt (binnen- of buitenlands). 
Door vooraf de beschikbare in-
formatie over rassen te verzame-
len en te screenen, wordt voorko-
men dat energie wordt verspild 
aan minder kansrijke rassen12. 

• #4 Aantal en grootte van de 
percelen per locatie. Deze han-
gen rechtstreeks samen met de 
voor de proef beschikbare op-
pervlakte en de totale hoeveel-
heid zaaizaad. Telers hebben 
misschien niet veel ruimte of 
tijd om aan proeven te beste-
den, vooral wanneer er weinig 

technische ondersteuning is. De 
perceelgrootte (en het aantal lo-
caties) hangt ook af van de hoe-
veelheid beschikbaar zaaigoed 
en de beschikbaarheid van land-
bouwmachines (zoals zaai- en 
oogstmachines). Dit laatste is 
vooral van belang voor graange-
wassen, waar het een zeer be-
perkende factor kan zijn.

• #5 Duur van de proef. Jaarlijkse 
verschillen en interactie tussen 
rassen en jaren zijn belangrij-
ke factoren, zodat proeven over 
meerdere jaren de voorkeur ver-
dienen. Beperkte middelen kun-
nen echter een korter tijdschema 

PROEVEN MET BONENRASSEN 
IN NICARAGUA

In dit project werden TRICOT-proeven uitgevoerd voor de beoordeling van 
bonenrassen op akkers van agrariërs. De deelnemers kregen een willekeurige 
combinatie van drie geselecteerde bonenrassen. De proef werd opgezet en 
beheerd met gebruikmaking van het Climmob-platform (https://climmob.
net/blog/) en de communicatie met het projectteam verliep hoofdzakelijk via 
digitale kanalen. Aan het begin, tijdens en aan het eind van de teeltcyclus 
werden bijeenkomsten georganiseerd (voor de levering van het zaad en de 
proefopzet, voor het verzamelen van proefgegevens en voor de uiteindelijke 
publicatie van de resultaten).

Omvang van 
het netwerk

Kosten

Vereiste research-
ondersteuning

HIGHLIGHTS
• Proefopzet & beheer via een 

speciaal online platform
• Directe gegevensverzameling 

door de teler op de Open Data 
Knowledge (ODK)-app

• Indeling door telers op basis 
van een belangrijk kenmerk 
(beste/slechtste ras)

PRAKTIJKVOORBEELD 3

13  Zie sectie Proefopzet, blz. 16
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noodzakelijk maken. Uit de resul-
taten van proeven over één jaar 
kunnen geen definitieve resulta-
ten worden afgeleid, maar wel 
hypotheses voor de latere jaren. 
Een groot aantal locaties echter 
kan voldoende informatie ople-
veren om een kortere duur van 
de proef te compenseren.

Keuze van de juiste 
methodiek
Wij stellen het volgende besluitvor-
mingsschema voor als hulpmiddel 
bij het kiezen van de meest geschik-
te methodiek voor cultivarproeven 
op netwerkschaal, gebaseerd op de 
omschreven doelstellingen en beper-
kingen. De details die nodig zijn om 
elk proefmodel te bespreken, kunnen 
in deze brochure niet volledig worden 
behandeld: de lezer kan zich verder 
verdiepen in de technische aspecten 
aan de hand van de referenties die in 
de bronvermelding zijn opgenomen. 
De route in het schema hangt samen 
met de doelstellingen en beperkin-
gen die in de vorige secties zijn aan-
gegeven. De eerste twee stappen 
in het proces zijn afhankelijk van de 
grootte van het netwerk (1) en het 
aantal rassen (2). Deze twee facto-
ren bepalen welke proefopzet (3) het 
meest geschikt is voor de proef. Af-
hankelijk van de doelstellingen van 
de proef (welke outputgegevens en 
informatie zijn gewenst) en de be-
perkingen (hoeveel gegevens kun-
nen worden verzameld en door wie), 
wordt een beslissing genomen met 
betrekking tot de gegevensverza-
meling en de protocollen (4 - zie het 
volgende hoofdstuk). Ten slotte zul-
len voor elke proefopzet een of meer 
statistische analyses de gewenste 
resultaten (5) opleveren. 
Traditioneel worden cultivarproeven 
uitgevoerd in een gewarde blokken-
proef (Randomised Complete Block 
Design, RCBD), met gedeeltelijke of 
volledige herhaling. Gegevens af-
komstig van dit ontwerp worden 
verwerkt met behulp van een vari-
antie-analyse (Analysis of Varian-
ce, ANOVA), gevolgd door andere 

statistische visuele tests, bekend 
als Principal Component Analysis 
(PCA). Om beter te begrijpen welke 
rassen over het algemeen het best 
presteren en stabiel zijn op verschil-
lende locaties, of binnen één locatie, 
kan gebruik worden gemaakt van 
het Genotype + Genotype x Omge-
ving-model (GGE Biplot), of van het 
Additive Main Effects and Multipli-
cative Interaction (AMMI) model.
Als de bedrijfsgrootte een belem-
mering vormt, kan als alternatief 
voor de RCBD worden gekozen voor 
de Incomplete Block Design (IBD), 
waarbij een volledige RCBD-proef 
wordt opgesplitst in kleinere blok-
ken, die worden toegewezen aan 
deelnemende bedrijven (die ten min-
ste één gemeenschappelijke controle 
moeten delen, maar waar niet wordt 
gerepliceerd). Het aantal bedrijven 
wordt bepaald door het aantal te 
testen rassen; elk bedrijf krijgt een 
blok toegewezen zonder mogelijk-
heid om de rassen daarbinnen te kie-
zen. De statistische analyse gebruikt 
voor deze opzet is het ANOVA Mixed 
Model. 
De hoeveelheid en kwaliteit van 
de informatie die het RCBD-ont-
werp oplevert, wordt door velen be-
schouwd als de gouden standaard 
voor cultivarproeven; het grootste 
nadeel voor een biologische “sobere” 
context is echter de relatief grote op-
pervlakte die nodig is en de vereiste 
technische infrastructuur die nodig is 
voor de proefopzet en het verzame-
len en beheren van de gegevens.
Een flexibeler alternatief is de opzet 
met regionale en satellietbedrijven, 
waarbij de deelnemers binnen het-
zelfde proefnetwerk kunnen kiezen 
welke rassen zij op hun bedrijf testen 
(van minimaal 2 op een “satellietbe-
drijf”, tot maximaal de volledige proef 
op een “regionaal bedrijf”). De sta-
tistische analyse die hier wordt ge-
bruikt is een Bayesiaans Genotype 
x Milieu-model. Dit systeem vereist 
minimaal 20 bedrijven in het netwerk 
om zinvolle informatie te genereren: 
replicatie van enkele populaire ras-
sen over de deelnemende bedrijven is 
welkom, en zal de precisie verhogen.
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Voor zeer grote netwerken van 100 
of meer landbouwbedrijven kan een 
nieuwe Citizen Science aanpak, be-
kend als “Triadic Comparisons of 
Technologies” of Tricot, worden toe-
gepast. Deze experimentele opzet 
wijst groepen van 3 rassen toe aan 
elk bedrijf en baseert zich op hun in-
deling op hoofdkenmerken (van bes-
te naar slechtste). Het is met succes 
toegepast in verschillende situaties 

(zie de praktijkstudies met bonenras-
sen in Nicaragua en SeedLinked) en 
kan gemakkelijk op afstand worden 
beheerd via speciale apps14, waar-
door begeleiding en technische on-
dersteuning tot een minimum beperkt 
blijven. De analyse van de indeling is 
gebaseerd op het Plackett Luce-mo-
del en kan worden geïntegreerd met 
bodem- en klimaatomstandigheden 
(als omgevingsvariabelen).

Voor meer informatie ga naar: https://climmob.net/blog/
Aangepast uit Pierre Rivière (2019). Technische details beschikbaar via https://priviere.github.io/
PPBstats_book/ & Goldringer I., Rivière P., 2018. . “Methods and Tools for decentralized on farm 
breeding”. Booklet #3. Diversifood Project [“Methoden en hulpmiddelen voor gedecentraliseerde on-
farm veredeling”. Brochure#3. Diversifood Project.]

14
15

FIGUUR 3. Beslissingsschema voor het kiezen van de meest geschikte proefopzet 
                    op netwerkschaal 15

Cultivarproef op netwerkniveau - 
Agronomische evaluatie
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TRIADIC PROEFOPZET

• Lokale beoordeling op 
alle sites

• Geen algemene controle 
nodig

• Telers kunnen geen culti-
vars kiezen om te testen

• Alle cultivars zijn gelijk 
verdeeld in de proef

REGIONALE/SATELLIET FARM 
OPZET- BAYESIAANSE GxE

• Twee soorten bedrijven: 
Regionaal (groot) en Satelliet 
(klein)

• >2 cultivars per satellietbedrijf
• Aantal cultivars kan verschillen 

tussen locaties
• Geen algemene controle nodig
• Telers kunnen cultivars kiezen 

om te testen
• Geen herhaling op locatie nodig

ONVOLLEDIGE 
BLOKKENPROEF

• Geen herhaling op locatie
• Blokken cultivars worden 

als onafhankelijke een-
heden aan een bedrijf 
toegewezen

• Telers krijgen een blok 
toegewezen zonder de 
mogelijkheid om de culti-
vars te kiezen

• Indeling van cultivars van 
beste naar slechtste voor 
elk beoordeeld kenmerk 
(telers)

• Mogelijkheid om klimaat- 
en bodemvariabelen toe 
te voegen (onderzoekers/
coördinatoren)

• Kwantitatieve gegevens 
(opbrengst, eiwitgehalte, 
planthoogte, enz.)

• Kwalitatieve evaluaties met 
een likertschaal (bv. 1 tot 5)

• Kwantitatieve gegevens 
(opbrengst, eiwitgehalte, 
planthoogte, enz.)

• Kwalitatieve evaluaties met 
een likertschaal (bv. 1 tot 5)

• Kwantitatieve gegevens 
(opbrengst, eiwitgehalte, 
planthoogte, enz.)

• Kwalitatieve evaluaties met 
een likertschaal (bv. 1 tot 5)

VOLLEDIGE BLOKKEN-
PROEF MET HERHALINGEN
• Alle cultivars 2 of 3 keer 

herhaald op elke locatie
• Dezelfde cultivars op alle 

locaties

Plackett-Luce model

Model dat gegevens rangschikt 
en in subgroepen plaatst 

op basis van ecologische en 
klimatologische variabelen

Bayesiaans hiërarchisch 
G × E model

Model dat ervan uit gaat 
dat elk effect (G, E en G × E) 
ontleend is aan een normale 

verdeling

ANOVA of Mixed Model

Analyse van de variantie 
(ANOVA) gevolgd door

• GGE Model. Een analyse 
van principale componenten 
(PCA) op Genetische plus 
Genotype x Milieu interactie 
(G + G × E) effectenmatrix

• AMMI Model (Versterkte 
hoofd-effecten en meer-
voudige interactie). 
Een PCA op Milieu x 
Interactie (G × E) matrix

4

5

1

A
antal locaties in het netw

erk

2

A
antal cultivars in de proef

D
atacollectie en protocollen

3

Proefopzet
Statistische gegevensanalyse

>100 
locaties

>20 
locaties

>2 
locaties

https://climmob.net/blog/
https://priviere.github.io/PPBstats_book/
https://priviere.github.io/PPBstats_book/
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Het verzamelen van gegevens is het 
hoofddoel van een proef. Het moet 
de meest waarheidsgetrouwe gege-
vens opleveren, rekening houdend 
met de beperkingen van elke situa-
tie. Bij een participatieve teeltproef 
op het landbouwbedrijf, waarbij de 
gegevensverzameling gedecentra-
liseerd is, hangt de datakwaliteit 
in hoge mate af van de eenduidig-
heid van het proces en het vertrou-
wen tussen de deelnemers. Daarom 
moet vooraf worden vastgelegd en 
toegelicht hoe de metingen moeten 
worden verricht en hoe de gegevens 
zullen worden beheerd.
De volgende aspecten van de gege-
vensverzameling vereisen bijzonde-
re aandacht:

• De variabelen moeten relevant 
zijn, d.w.z. nuttig om de doelstel-
lingen van de proef te halen

• De gegevens moeten volgens 
strikte methoden en protocollen 
worden gemeten

• De gegevens moeten gedurende 
de hele proef systematisch wor-
den verwerkt en opgeslagen.

In de protocollen moet ook rekening 
worden gehouden met mogelijke be-
perkingen:
• Wie verzamelt de gegevens. 

Door vooraf samen met de telers 
protocollen op te stellen, wordt 
duidelijk of de competenties en 
mankracht voor het verzamelen 
van gegevens aanwezig zijn.

Verzameling en beheer van gegevens

ON-FARM TESTEN VAN BIOLOGISCHE
TARWERASSEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Het initiatief, gefinancierd door het LIVESEED-project, had tot doel de ras-
senkeuze van tarwecultivars voor biologische landbouwbedrijven te opti-
maliseren. Er werden 11 tarwerassen getest, gekozen op grond van infor-
matie uit proeven met biologische variëteiten en op basis van ervaringen 
van de telers. De variëteiten werden geteeld op 11 landbouwbedrijven, in 
twee blokken met verschillende zaai- en grondbewerkingsmethoden en met 
uitgebreide ondersteuning van het onderzoeksteam. In het eerste jaar werd 
een evenwichtig onvolledig blokschema toegepast, terwijl het team in het 
tweede jaar koos voor een onevenwichtig onvolledig blokschema. De ge-
meenschappelijke parameters waren dat alle variëteiten eerst op dezelf-
de dag werden gezaaid en vervolgens geoogst, en dat het beheer op het 
bedrijf identiek was; voor het overige konden de boeren hun eigen machines 
gebruiken en hun eigen bedrijfsvoering volgen

Omvang van
het netwerk

Kosten

Research 
support required

HIGHLIGHTS
• De proef werd uitgevoerd on-

der realistische biologische 
omstandigheden, volgens lo-
kale werkwijzen

• Op elk bedrijf werden de ras-
stroken geoogst en verkocht 
of, op één bedrijf, gebruikt 
binnen de eigen/kleinschalige 
maalderij

• De coördinatie van de proeven 
en de verzameling van de ge-
gevens werden gedeeld door 
het onderzoeksteam en de lo-
kale medewerkers

PRAKTIJKVOORBEELD 4
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FIGUUR 4. Een nuttige workflow voor kwalitatief hoogwaardige datacollectie16

• Welke gegevens worden verza-
meld. Goed gekozen, relevante 
variabelen kunnen leiden tot een 
uitvoerige beoordeling van de 
“teeltwaarde” van een ras, die 
op zijn beurt bijdraagt tot een 
zinvolle klassering van de inge-
zonden proeven. De te nemen 
maatregelen richten zich op de 
belangrijkste parameters, con-
form de door alle deelnemers af-
gesproken projectdoelstellingen, 
en zijn gemakkelijk meetbaar, 
ongeacht de specifieke omstan-
digheden.

• Hoe worden gegevens verza-
meld. Om te voldoen aan de we-
tenschappelijke normen dient 
men passende meet- en evalu-
atieprotocollen vast te stellen en 
ervoor te zorgen dat alle deelne-
mers deze begrijpen.

Het soort onderzoekgegevens hangt 
af van de eigenschappen die wor-
den beoordeeld. Door verschillende 
methoden te combineren, is het mo-
gelijk zowel wetenschappelijke data 
te verzamelen als toegang te krijgen 
tot lokale en empirische kennis, die 
even relevant is voor een succesvolle 
cultivarbeoordeling. De voornaam-
ste methoden hierbij zijn:

• Meten (kwantitatieve data). Een 
kwantitatief kenmerk wordt ge-
meten voor alle proefvariëteiten, 
volgens een overeengekomen 

protocol en met een vastgestelde 
methode. Deze methode levert 
de meest uniforme gegevens op 
(b.v. planthoogte, stuks gewicht, 
opbrengst).

• Score (visuele evaluatie). Elk 
specifiek kenmerk van ieder ras 
wordt geëvalueerd op basis van 
vastgelegde protocollen, meestal 
volgens een likertschaal (b.v. van 
1 tot 5). Het beoordelen van spe-
cifieke kenmerken gebeurt aan 
de hand van een gids met foto’s, 
kleurenkaarten of andere media 
als referentie voor verschillende 
gebruikers (b.v. bodembedek-
king, bladkleur, stand). Het me-
ten van kwalitatieve kenmerken 
zoals groeikracht, ziekteresisten-
tie of verschijningsvorm gebeurt 
meestal door visuele evaluatie, 
gebruikmakend van de prakti-
sche kennis van de deelnemers.

• Rangschikking. Elk ras wordt 
beoordeeld op basis van de rele-
vante eigenschappen of voor een 
algemene evaluatie (b.v. welk ras 
vind ik het mooist? Rangschik 
rassen van best naar slechtst). 
Deze benadering vereist geen 
gedetailleerde protocollen of 
speciale hulpmiddelen.

• Beschrijving (tekst). Met deze 
methode worden aanvullende 
waarnemingen verzameld die 
niet in het protocol zijn opgeno-

16 Ontleend aan Berti-Equille (2004) - zie sectie bronnen

Doelstellingen 
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Rollen toewijzen 
(wie doet wat)
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Voorbereiden 

voor datacollectie

Sjabloon
Digitaal
bestand
Database

Verzam
eling van 

gegevens

Evaluatie 
van het proces Consistentie van 

gegevens controleren

Start 
gegevensverzam

eling

Toezicht op 

gegevensverzam
eling

Succesvolle 
gegevensverzameling



20

men. De verwerking ervan kan 
moeilijk zijn gezien de hetero-
gene aard ervan, maar kan de 
basis vormen voor nuttige en 
stimulerende groepsdiscussies. 
Naast de ruwe (of verwerkte) 
veldgegevens moeten ook de 
metadata van de proeven beoor-
deeld worden.

Deze datacollectie bevat onder 
meer proefgegevens die nuttig zijn 
om de resultaten van de evaluatie 
in de juiste context te plaatsen (lo-
catie, bodemtype, meteorologische 
gegevens, vruchtwisseling, bemes-
ting, perceelgrootte, plantdichtheid, 
zaaidata, informatie over rassen en 
zaaizaad, alsmede nadere informa-
tie over de personen die bij de eva-
luatie betrokken zijn, zoals leeftijd, 
geslacht en beroep)17.
Ook de opslag van de gegevens 
moet worden vermeld. Informatie die 
op een toegankelijke en interactieve 
manier wordt opgeslagen, verge-
makkelijkt de analyse en de uitwis-
seling van informatie. Gegevens die 
over een bepaalde periode georga-
niseerd en geharmoniseerd worden 
verzameld, vormen een belangrij-
ke databank die belanghebbenden 
kunnen raadplegen. Op deze manier 
wordt de  evaluatie ondersteund en 
participatie gestimuleerd. 

Er bestaan verschillende databan-
ken die netwerkproeven beheren zo-
als SHiNeMaS18, ClimMob (zie prak-
tijkvoorbeeld 4) and SeedLinked (zie 
praktijkvoorbeeld 1). 
Deze kunnen worden gekoppeld aan 
andere databanken voor klimaat19 of 
bodemgegevens en gecombineerd 
met preciezere informatie over loka-
le omstandigheden, verstrekt door 
de telers.

17 Het is belangrijk dat de EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) wordt nageleefd, 
    en ethische normen en geïnformeerde toestemming worden gehanteerd. https://gdpr.eu/
18 https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
19 https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home en https://www.worldclim.org/
20 https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties

ZINTUIGLIJKE 
WAARNEMINGEN

Lees meer: 
https://seedtokitchen.horticulture.
wisc.edu/ and https://orgprints.org/
id/eprint/38095/
De organoleptische (subjectieve 
zintuigelijke) en culinaire kwali-
teiten van biologische rassen zijn 
van groot belang in kortere voed-
selketens (bakkers, consumenten). 
Er worden technieken ontwikkeld 
om deze kwaliteiten te evalueren 
naast agronomische eigenschap-
pen. Als voorbeeld:
• hedonische evaluatie om afwij-

kende voorkeuren tussen pro-
ducten op te sporen

• een “napping test” om sensori-
sche verschillen tussen produc-
ten op te sporen

FIELD BOOK: 
Een open-source Android app voor 
de verzameling van veldgegevens
Een handige tool voor het verzamelen van gegevens over 
cultivarproeven is ontwikkeld door Trevor W. Rife en Jes-
se A. Poland aan de Kansas State University. De open 
source app is gratis verkrijgbaar in de Google Play store 
en andere app-stores. De app maakt van een Android 
gsm of tablet een datarecorder, met de mogelijkheid om 
.CSV-bestanden te importeren (veldkaart, kenmerken), 
te exporteren via online uitwisselingskanalen (cloud, 
e-mail, instant messaging) of te integreren in een data-
base met behulp van het BrAPI-protocol. Field Book kan 
ook volledig offline worden gebruikt. Gegevens worden 
altijd opgeslagen op het interne geheugen van het appa-
raat en kunnen handmatig via een USB-kabel naar een 
computer worden gekopieerd.

https://gdpr.eu/
https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home
https://www.worldclim.org/
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home and https://www.worldclim.org/ 
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/ and https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/ and https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/ and https://orgprints.org/id/eprint/38095/
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Meer onderzoek naar biologische 
rassen kan een belangrijke bijdrage 
leveren tot het succes van de biolo-
gische landbouw en de ondersteu-
ning van de agro-ecologische tran-
sitie. De huidige infrastructuur is in 
de meeste Europese landen echter 
niet op haar taak berekend en er 
moeten nieuwe systemen worden 
ontwikkeld om te voorzien in de be-
hoeften van een snel groeiende bio-
logische sector. 
Deze brochure vat de resultaten sa-
men van een gezamenlijke inspan-
ning van LIVESEED-partners en 
belanghebbenden uit verschillende 
Europese landen21, om aan deze be-
hoeften tegemoet te komen en de 
pijlers van “nieuwe modellen voor 
het testen van rassen in de biologi-
sche landbouw” mede te ontwerpen 
op basis van de analyse van doel-
stellingen en beperkingen22.
Uit deze analyse en uitwerking van 
modellen komen enkele belangrijke 
elementen naar voren.

• Voor gedecentraliseerde on-
farm cultivarproeven is een goed 
ontwikkeld en operationeel net-
werk nodig. Innovatieve model-
len voor cultivarproeven, vrij van 
de beperkingen van gangbare  
proefmethoden (volledig gere-
pliceerde RCBD/ANOVA), verei-
sen netwerken van minimaal 20 
landbouwbedrijven tot ruim 100, 
wat in veel Europese regio’s een 
ambitieuze doelstelling is.

• Succesvolle netwerken voor cul-
tivarproeven vereisen bekwame 
coördinatoren die in staat zijn de 
leden van het netwerk te moti-
veren en te engageren en die de 
technieken hebben om de kennis 
van telers en betrokken partijen 
over hun omgeving en de speci-
fieke behoeften van de waarde-
keten optimaal te benutten. 

Vanuit het oogpunt van proefopzet 
en gegevensanalyse is de hoeveel-
heid informatie die nodig is voor 
zinvolle biologische cultivarproeven 
vaak groter en genuanceerder dan 
in een gangbare setting.  
De biologische sector is echter nog 
steeds te klein om de daaruit voort-
vloeiende extra kosten te dragen, 
wat vraagt om een nieuwe benade-
ring om de uitdaging aan te gaan. Er 
bestaan alternatieve onderzoeks-
modellen en digitale samenwer-
kingsplatforms (zoals SeedLinked 
en Climmob, die in deze publicatie 
worden gepresenteerd) die een idee 
geven van hoe een toekomstig Eu-
ropees model voor biologische cul-
tivarproeven eruit zou kunnen zien.
Het concept “soberheid” is essenti-
eel om een rendabele en financieel 
duurzame infrastructuur te ontwik-
kelen door de beschikbare middelen 
te benutten, te heroriënteren en te 
optimaliseren. Echter, om de ambiti-
euze doelstelling te halen om tegen 
2030 een kwart van het landbouw- 
areaal onder biologisch beheer te 
brengen (zoals bepleit in de Euro-
pese “van boer tot bord”-strate-
gie), zal de kwestie van economi-
sche duurzaamheid voor biologische 
plantenveredeling en biologische 
teeltproeven op structureel niveau 
moeten worden aangepakt.
De methodiek en de voorbeelden die 
in deze brochure worden gepresen-
teerd, laten zien dat netwerken voor 
gedecentraliseerde biologische on-
farm cultivarproeven een rendabele 
oplossing bieden voor dit probleem 
en een sleutelrol kunnen spelen bij 
het stimuleren van de biologische 
sector, met gerichte investeringen 
van zowel de overheid als de parti-
culiere sector.

Conclusies en 
aanbevelingen

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the- 
organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf

21 

22

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the- organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the- organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf
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