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Research Instrtute

Plant Induslry (Uz-NI IR)

ver:alllelde Wilde uien

contacten rhet de nieuwe nationale genenbank van Oezbekistan, het Uzbekistan Research lnstitute for Plant Industry (Cz-NIlR)
in l.;jbray bij Tasjkent, de eerste expeditie in
dit Centraal Aziatische land te organiseren.
Oezbekistan ligt in het genen centrum van
eengroot aantal belangrijke cultuurgewassen.
Na de nodige voorbereidingen heeft de expeditie in augustus 1997 plaatsgevonden.
Biodiversiteit
Oezbekistan ligt in het midden van het Centraal Aziatische genencentrum. Meer dan
veertig verschillende cultuurgewassen hebben hun oorsprong in dit genencentrum.
Hieronder bevinden zich belangrijke cultuurgewassen als ui, knoflook, tndoen, spinazie,
radijs, raap, katoen, appel, diverse Prunus
soorten, druif, walnoot, amandel, pistachenoot en diverse peulvruchten en specerijen.
De grote ,-erschillen in klimaat, hoogte en
bodem types hebben in sterke mate invloed
gehad op de enorme biodiversiteit van deze

EXPEDITIE OEZBEKISTAN

belangrijke cultuurgewassen.
Naast landrassen en primitieve vormen ko-
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men van veel van de bovengenoemde gewassen \.vilde soorten in dit oorsprongsgebied
voor. Zo worden met name in de bergachtige
streken wilde soorten van ui, knoflook, appel, en diverse gewassen die noten produceren gevonden. Hoewel Oezbekistan niet direct in het genen centrum ligt van sla, tulp, di-

omgeven, zeker als het gaat om een reis door het hart

verse grassen en klavers, kon er toch materiaal van deze gewassen in het wild worden

van het Centraal Aziatische genencentrum, waar
historische steden als Samarkand liggen. De

aan de periferie van het verspreidingsgebied

Verzamelexpedities zijn met een waas van romantiek

verzameld. Het is. een bekend gegeven dat

resultaat vergoedt veel. De speurtocht door

\"an een soort interessant genenmateriaal verzameld kan worden, vooral wanneer er grote

Oezbekistan leve;rde bijna driehonderd aanwinsten op.

verschillen in groei omstandigheden op-

werkelijkheid is veel minder idyllisch, maar het
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In 1990 ondertekende CGN een 'jdemoran-

Goed team
De expeditie werd georganiseerd in samen-

nen Nederland (CGN) heeft in 1997 een ex-

dum of Cnderstanding' met het Yavilov In-

werking met het VlR in St. Peters burg en de

peditie naar Oezbekistan georganiseerd. Tijdens deze verzamelreis werden 296 herkom-

stitute of Plant Industry (\TIR) uit Rusland
voor het gezamenlijk uitvoeren yan een aan-

Nationale genenbank (Uz.-NIIR) nabij Tasjkent in Qezbekistan. De voorbereidingen

sten van 15 verschillende gewassen op 48 10katies, in hoogte verschillend \-an 250-1.540

tal expedities in de CSSR. Tengeyolge nn de

startten in het najaar van 1996. Aan de expeditie namen de volgende personen deel:
• Dr. Karim Baimatov (expeditieleider) en

Centrum voO' Gco"i'ch,

meter, verzameld. Het CGt\: heeft haar basiscollecties van sla, ui en kool aanzienlijk kunnen verbreden. Tevens werd interessant genenmateriaal van diverse groenten, \'oedergewassen, tulp en appel verzameld.

politieke veranderingen in 1991 was het gedurende verschillende jaren niet mogelijk om
deze missies uit te voeren. In 1995 werden
weer contacten gelegd, om alsnog een
vulling aan de gemaakte plannen te geven.

1l1-

Het VIR stelde "oor om gezien haar goede

Dr. Aleksey P. Pimakov, (Uz.-NIIR), Oezbekistan;
• Dr. Vladimir Chapurin, VIR, St. Petersburg, Rusland;

In een maand tijd legden
de expeditieleden ruim
2.500 km af
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werden zowel landrassen als min of meer wilde vormen verzameld. Bij twee instellingen
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werden wilde soorten van ui, wortel en sla
verkregen,
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Verzamelexpedities worden altijd met een
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• \TASHKENT

waas van romantiek omgeven. De schrijver
heeft in zijn leven diverse expedities uitgevoerd, onder meer naar Kenia, Tanzania,
Bolivia en Pakistan. Deze expeditie was niet

t.

alleen de zwaarste maar ook de avontuurlijkste, Bijna vier weken kamperen in de open

.Nawoiy

lucht midden in de wildernis met geen enkel
comfort. Wassen in bergbeekjes met water-
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temperaturen tussen de 4 en 10 c e en het eten
van de Oezbeekse pot is avontuurlijk maar
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ook zwaar. Wodka en lokale wijn hielp het
team de korte avonden door te'komen.
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Tijdens een van de nachten op de prairie in
het droge zuiden werden het expeditieteam 's
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nachts belaagd door een aantal waakhonden

AFGHAN

van een voorbijtrekkende kudde. Drie honden kwamen met veel geblaf op het kamp af

• Ir. Loek van Soest, CPRO-DLO (CGN).
De expeditie werd gefinancierd door het

van het Gamskiy Khrebet gebergte, dtels
langs de Pskem rivier; 19 lokaties op hoog-

CGN en medegefinancierd door tien Neder-

ten van 400-1.210 meter.

landse veredelingsbedrijven (tuinbouw en
landbouw) en twee gewasafdelingen van het

en bezorgde de groep enkele benauwde momenten. Gelukkig werd de aandacht van de
honden net op tijd getrokken door de soepbotten van het ayondeten en dropen ze met

3.Westelijke uitlopers van de bergketen Gora

deze buit weer spoedig af.

CPRO-DLO. Het Uz.-NIIR was verant-

Kyzylnura, circa 55 km ten Oosten van
Tasjkent, ten Noordwesten van Angren; 3

Forse uitbreiding

woordelijk voor de logistiek en leverde naast

lokaties op hoogten van 1.200-1.350 meter.

De 296 herkomsten die verzameld werden

transport en chauffeur de expeditie-uitrus-

4.Droge gebieden ten Zuiden van Tasjkent

ting. Tevens werd het instituut nabij Tasjkent
als thuisbasis gebruikt en het verzamelde ma-

en bergen ten Noordwesten van Termiz

zijn per gewas groep samengevat in tabel 2.
Tijdens de expedities was het niet mogelijk
om al het verzamelde materiaal taxonomisch

teriaal daar tijdelijk opgeslagen en het zaad
deels geschoond.

(route Jizzak-Samarkand tot zo'n 30 km
ten Noorden van Termiz); 8 lokaties op
hoogten van 200-1.600 meter.
-Tijdens de bovengenoemde

reis routes

te classitîceren en naar schatting zijn er 41 tot
50 soorten verzameld. Het niet geïdentificeerde materiaal bestaat vooral uit wilde of

Lange tocht

werd op markten \'an de grotere plaatsen,

In de voorbereidingsfase waren de reisroutes

Tasjkent, Angren, Chirchik, Gulistan, Jiz-

verwante soorten van de genoemde gewassen,

vastgelegd maar voor de start werden e'l: nog

zak, Samarkand en Guzar zaad verzameld.

De basiscollecties, Lactuca, A//ium en Brassica,

enkele wijzigingen aangebracht, met name in
de volgorde van de te bezoeken gebieden.
Het expeditietea;:n verzamelde van 1 tot 26
augustus, er werd onge\'eer 2.500 km afgelegd. De gebieden en lokaties waar verzameld werd, kunnen in vier groepen worden
ingedeeld.
1. Bergachtige streken ten Luidoosten van
Tasjkent, ten Noorden en Noordoosten
van ,\ ngren, de ui dopers \':111 het Chatkal'ski,' gebergte; IH lok'Hies op ho()gten
\'an 310-1.520 meter.
2.lkrgachtigc gebieden ten N'l(lI'll, l()sten
van Tasjkent tot aan Pekcl1l, dl' uitl()pers

zijn met 87 nummers verbreed, De dertien
Avontuurlijk

knotlook herkomsten, opgenomen onder .4/-

Met inbegrip van de markten werd genenmateriaal op 48 lokaties verzameld, Het ver-

lil/lil, zijn niet meegeteld, omdat het vegetatief

me in bergachtigc streken op hoogten boven
SOO meter. :VIet uitzondering van primiticve
appels (landrassen) bctretr het \'()oral wilde

mers behoren tot het aan sla verwante genus
C.volidlillli, Behah-e de dertien herkomsten

materiaal is. Het \'erzamelde sla materiaal bezamelde materiaal is at"komstig van vier ver- . . staat uitsluitend uit wilde soorten. \'Vaarschillende bronnen, Ruim driekwart \':\11 het
schijnlijk zijn het herkomsten van L serriola,
matcriaal werd in het wild \'erzamcld, mct naL sClI{~lIa en mogelijk L a/taica. Vier num-

so()rten. f-let materiaal n:rkrcgcn op dc
marktcn bestond uit !:tndr:lsscn \'an \'ruchtgr()cnten, ui en knotlook, kooboortcn en
wortels, I n de twcc in situ (ollectics \·,Ul 'lppel

\'an knot1o()k en één daaraan verwante wilde
S(lort, \\'('rden cr \'ijf landrassen van de cultuur ui \'L'fz:1t11L'ld, waaronder enkele witte typen. Ruim veertig herkomsten van zeker tien
\\'ilde .lllillllJ S()()t'[l'n werden in het wild \'ef-
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Oezbekistan
zameld. Het betreft zowel soorten \"erwant

De nu zelfstandige repnbliek Oezbekistan, me! Tasikent als hoofdstad, was lot 31 au-

aan de gecultiveerde ui als aan een aantal sierteelt typen. De \"crzamelde Bra.r.rica bestonden uit witte en Chinese kool en con-

gustus 1991 een voormalige republiek van de Sovjet Unie. Het land heeft circa 24 miljoen inwoners en er wonen verschillende bevolkingsgroepen zoals Oezbeken, Russen,
Kazakken, Koreanen en andere Centraal Aziatische volkeren. De belangrijkste religie

sumptierapen.

is de hjam (vooJral Soennieten) met 88 procent en 9 procent is Oosters Orthodox.

Ter aanvulling Yan de overige collecties van

Oezbekistan grenst aan vijf andere Centraal Aziadsche landen. Het land heeft een op-

het CGN is materiaal verzameld van enkele

pervlakte van 447,000 km', ruim dertien keer de oppervlakte van Nederland. Een

voedergewassen en tuinbouwgewassen. De
37 herkomsten van grassen behoren tot de

groot deel van het land bestaat uit zanderige woestijn met duinen en in deze gebieden
wordt slechts landbouw bedreven wanneer irrigatie mogelijk is, zoals rond het Aral-

geslachten Dactylus, LoliulJl, Ph/et"l/, Poa en
nog enkele niet geïdentificeerde soorten. Dit

meer en langs rivieren. Rond de grenzen met Afghanistan, Tajikistan, Kirgizstan,
Zuidoost Kazachstan en Noprdoost Turkmenistan zijn de bergachtige gebieden gele-

materiaal werd veelal langs bergrivieren op
hoogten 730 tot 1470 meter verzameld, even-

gen.

als de acht monsters van de twee klaversoorten.

echter nog ruim 20 miljoen hectare land beschikbaar. Ongeveer 75 procent van de be-

De groentegewassen werden hoofdzakelijk
op markten bij kleine zaadhandelaren ge-

cent bij aan het BNP. Na de onafhankelijkheid is de privatisering moeizaam op gang

Op ongeveer 4,5 miljoen ha wordt permanent akkerbouw bedreven. Er is additioneel

volking is direct ofindirect in de landbouw werkzaam en deze sector draagt 60 pro-

gekomen en de meeste landbouwbedrijven zijn nog in handen van de staat. Katoen,

kocht. Vijf wortelherkomsten werden echter
in het wild verzameld.

groenten, frnit en granen zijn de belangrijkste gewassen. Daarnaast speelt veeteelt een
belangrijke rol. Het land beschikt in beperkte mate over grondstoffen als gas, oHe,
kool, goud, uranium en enkele andere metalen.

Grote diversiteit
Op verzoek van twee gewasafdelingen van
het CPRO-DLO werd er materiaal van tulp,

een aantal in het veld gemeten agro-morfolo-

appel en knoflook verzameld. Van tulp werd
van 42 nummers hoofdzakelijk zaad ver-

gische eigenschappen is het materiaal ver-

zameld. Als referentie werd nn 23 herkom-

deeld in lokale variëteiten, primitieve en wilde of yerwilderde vormen. De ,'ariatie in

sten een tot drie bollen bemonsterd. Het

doorsnee van de appels varieerde van 2,0 tot

blijkt dat ZO\vel aan de cultuurtulp verwante
wilde soorten als meer genetische verwijder-

7,0 cm. Tevens werden er grote verschillen in

de soorten zijn bemonsterd. Taxonomisch

de schilkleur, het boomtype en de smaak aangetroffen. Tenslotte zijn herkomsten van ro-

onderzoek moet uitwijzen welke soorten ver-

de biet (1), radij s (1) en lelies (3) verzameld.

uitstekend en een vervolg expeditie in nog
niet bezochte delen van Oezbekistan en aan
dit land aangrenzende landen wordt overwogen.D

zameld zijn.
Bij terugkomst in Nederland bleek dat van
het bolgewas F,itillaria achttien herkomsten

Veelbelovend
Deze 'multi-crop' expeditie is zeer succesvol

waren gevonden. Het is nog onduidelijk om

verlopen, heeft veelbelovend materiaal op-

hoeveel soorten het gaat. Van appel werden

geleve,rd en de collecties van het CGN sterk
verbreed. Het materiaal zal door CGN wor-

op twintig lokaties, in hoogte variërend van
790-1.460 meter, 66 bomen bemonsterd en
pitten verzameld. De variatie tussen de ver.

beschikbaar worden gesteld. De samen-

schillende bomen was enorm. Op grond van

werking met de buitenlandse partners verliep

type lokatie
co
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en
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den vermeerderd en daarna aan gebruikers

wilde vegetaties
markten/bazaars
in situ collecties
instellingen, etc.

aantal
locaties

verzamelde
herkomsten

37
7
2
2

76%
15%
8%
1%

Ir. LJM. van Soest is hoofd van de sectie Gewassen en
voorraadbeheer en coördinator Landbouwgewassen van het

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), CPRO·
DLO, Wageningen

gewas
aantal
soorten

aantal
accessies

Lactuca spp. (+ verwanten)
Alliumspp.
Brassica spp.
Malusspp.
Tulipa spp.
grassen (Gramineae)
overige gewassen/species

4/5
13/14
3
17
3/5
6/8
11/14

27
63
10
66
42
37
51

totaal

41/50

296

genus/gewas

aantal

populatietype'

komkommer
tomaat
paprika
wortel
klaver
Fritillaria spp.
overig

10
8
18
5

L+B
L+B
L
L+B+W
W
W
L+W

totaal

51

L+B+W

6
3

, B = variëteit, L= landras, W = wilde soort

