PPS-jaarrapportage 2017
De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te
rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang dient
dit format gebruikt te worden. Voor PPS-en die in 2017 zijn afgerond is een apart format “PPSeindrapportage” beschikbaar.
De jaarrapportages worden integraal gepubliceerd op de websites van de TKI’s/
topsector. Zorg er svp voor dat er geen vertrouwelijke zaken in de rapportage staat.
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Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten tot nu toe
Vanille:
Dit jaar is ongeveer 40 kg verse vanille geoogst en deze vanille wordt op dit moment ‘gecured’,
dus bewerkt om de gewilde zwarte ‘vanillestokjes’ te maken. De uiterlijke kwaliteit is goed met
mooie, lange peulen. De innerlijke kwaliteit, lees het vanilline-gehalte, zal binnenkort gemeten
worden. Ook de bloeibehandeling voor het nieuwe jaar is weer goed verlopen, zodat dit jaar weer
meer planten zullen bloeien. Er is ook een probleem ontstaan, namelijk er is een
fusariumbesmetting opgelopen. Eind 2017 is een nieuw systeem ontworpen dat minder gevoelig
moet zijn voor fusarium. Er is ook in 2017 weer veel geschreven over vanille in de kas en de
‘vraagddruk’ blijft onverminderd hoog. De Dutch Vanilla Growers zijn nog steeds bezig met het
rekenen aan de businesscase om hopelijk de stap te maken naar opschaling van de vanilleteelt in
Nederland.
Salep:
bij dit gewas was de opstart wat moeizaam, omdat er aangesloten moet worden bij de ‘normale’
teelt. Halverwege het jaar is plantmateriaal gekocht dat op diverse plekken in Nederland wordt
geteeld om te onderzoeken of mogelijk is de populatie in leven te houden, door het afhalen van de
knol en daarna terug planten van de ‘oude’ plant.
Afgelopen december is er plantmateriaal aangekocht dat op verschillende plekken wordt geteeld
om teeltprotocollen te maken. Verder zijn de eerste contacten gelegd met bedrijven die wellicht
interesse hebben in het Salep. Ook zijn er contacten gelegd om te onderzoek of het mogelijk is
een hybride aan te kopen en/of te maken, waardoor het mogelijk wordt om salep te telen, die te
onderscheiden is van illegale import.
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Wasabi:
In het afgelopen jaar is een reis naar Japan gemaakt om de teelt in de open lucht te zien en
metingen te doen aan water, temperatuur en licht om te kunnen meenemen in de systeembouw
en teeltprotocol van Wasabi. Verder is een afnemer aangesloten in de PPS, dit bedrijf gaat Wasabi
afnemen op moment dat er op grotere schaal geteeld kan worden. Eind december zijn de beoogde
vier systemen aangelegd als proeffase, waar begin dit jaar weefselkweek materiaal in geteeld zal
worden.
Zwarte peper:
In zwarte peper wordt geoogst van de ‘oude’ planten die ook gebruikt worden om de stekken van
te maken. Het stekprotocol werkt nu redelijk goed, maar de vermeerdering is daarmee niet snel.
Dit jaar zal er gewerkt worden aan een protocol voor materiaal vanuit weefselkweek.
Plantmateriaal uit het buitenland verkrijgen is vrijwel niet mogelijk. Het teeltprotocol voldoet
goed, nadat het toegelaten lichtniveau naar beneden is bijgesteld. Het lijkt erop dat zwarte peper
als versproduct interessant gaat worden, hiermee wordt geprobeerd een nieuwe markt op te
bouwen. Een van de bedrijven houdt zich hier mee bezig en door WUR wordt materiaal
aangeleverd.
Saffraan: loopt volgens planning. Afgelopen jaar is een literatuuronderzoek uitgevoerd en in het
najaar besproken met de BCO. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt over vervolgstappen om
het technische systeem uit te werken en daaraan data te koppelen voor een eventueel
vervolgonderzoek. Er zijn afnemende bedrijven die interesse hebben getoond om aan te haken,
wanneer het saffraan onderzoek fysiek uitgevoerd gaat worden. Verder is er een contact geweest
met een bedrijf dat uitgangsmateriaal maakt van saffraan (Nederlands bedrijf).
Analyse:
verloopt volgens planning. Scholen zijn volop bezig met het ontwikkelen van protocollen voor de
verschillende gewassen.
Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de
producten of een link naar de producten op openbare websites)
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Bijlage: Titels van producten en links naar informatie op openbare websites (w.o.
Kennisonline)
Pagina KennisOnline: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/OnderzoeksprojectenLNV/Expertisegebieden/kennisonline/TU-16027-Nieuwe-veilige-gewassen-uit-de-kas.htm
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