
PUM-expert Lidwine Dellaert: ‘ik heb een 
nachtvlucht van Amsterdam naar Nairobi 
met Kenian Air. Van daar verder met de 
Tanziaanse maatschappij Precision Air Ways 
in een klein vliegtuigje naar Muanza, waar 
ik om 9.00 uur plaatselijke tijd arriveer. Het 
is een klein rommelig vliegveldje. Jonathan 
Kifunda, manager van ICS, wacht me buiten 
op. Ik ben hier om ICS te adviseren over ver-
betering van hun zonnebloemprogramma. 
Hun vraag aan PUM was: ‘hoe kan ICS-
Tanzania zorgen dat de opbrengst van 
zonne bloemen bij de kleine boer de 
komende tien jaar wordt verviervoudigd.’

Demonstratievelden
Charles Lasway is verantwoordelijk voor het land-
bouw programma van ICS (Investing in Children and 
their Societies). 
Dit seizoen heeft hij op krediet zonnebloemzaad aan 
750 boeren en maïszaad aan 2.000 boeren geleverd. 
Hij is mijn counterpart en via e-mail hebben we al 
globaal het programma voor de komende twee weken 
besproken. We zullen onder andere in twee regio’s 
een demonstratieveld aanleggen met best practices 
bij verschillende zonnebloemrassen. Maar wat  
precies hier de best practices zijn, is nog niet bekend. 
Het is fijn om Charles nu persoonlijk te ontmoeten. 
Hij is landbouweconoom en hij heeft vooral behoefte 
aan teelttechnische begeleiding. We werken de 
demovelden verder uit en berekenen wat we precies 
nodig hebben aan zaden, kunstmest enzovoort.  
ICS heeft geen voorraad en alles moet worden aan-
geschaft, inclusief meetlint en dergelijke.

Tanzaniaanse 
zonnebloemen
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Kiemkracht
Helaas, de NPK-mest kan niet geleverd worden.  
Dus beperken we ons tot de beschikbare kunstmest 
Urea en Calcium Nitraat. Een deel van de zaden is 
gearriveerd, productiejaar is 2012. Zijn ze dan nog 
wel goed? Er lijken ook wat insecten in te zitten en ze 
zijn niet erg goed geschoond. De winkelier verzekert 
ons dat de kiemkracht van het gecertificeerde Record-
zaad goed is. We gaan met hem mee naar een veld 
dat met hetzelfde lot in november is ingezaaid. Voor 
Tanzaniaanse begrippen ziet het er goed uit, maar  
ik kijk kritischer. Hoewel er vier zaden per plantgat 
uitgezaaid zijn, zijn er veel lege plekken. Ook vertonen 
vrij veel planten septoria, een zaadoverdraagbare 
bladvlekkenziekte. Waarschijnlijk hier ook via het 
zaad geïntroduceerd, want het is de eerste keer dat 
hier zonnebloemen worden geteeld. We besluiten 
allereerst dat we de zaden voor de demo met de hand 
gaan schonen en een kiemproefje zullen doen. Ons 
tweede besluit is een bezoek brengen aan zaad pro-
ducenten van de verschillende rassen, om te zorgen 
dat komend seizoen een betere kwaliteit zaad gele-
verd kan worden. Ook maken we een afspraak met  
de zaadcertificerende instantie om meer zicht te 
krijgen op hun kwaliteitscontroleproces. De rest van 
de dag besteden we aan het uitrekenen en afwegen 
van de kunstmest per plot en het maken van maat-
bekertjes (uit waterflesjes) voor de hoeveelheid  
kunstmest per rij.

Uitzetten en inzaaien
De eerste demonstratie wordt geplant in Masunula. 
Een uitgestrekt dorp met ongeveer vijfhonderd  
families. Er is elektra noch water. De meeste bedrijfjes 
hebben een paar koeien en geiten en één tot twee hec-
tare land. Het is het eerste jaar dat ICS hier actief is. 
John Matthias, op wiens akker de demo komt, heeft 
zelf geen koeien. Hij doet het meeste met de hand en 
voor het ploegen van ons demoveld huurt hij zijn 
buren in. Met nog vijf mensen uit het dorp en de 
landbouwvoorlichter van de overheid wordt het veld 
in twee dagen uitgezet en ingezaaid. De meeste fami-
lies in het dorp kopen nooit zaad. Zij selecteren en 
bewaren zelf hun zaad van de geoogste producten. 
Benieuwd wat zij straks van de nieuwe rassen vinden.
De tweede demonstratie is in Meatu-regio. Het gebied 
waar ICS al tien jaar actief is. Op veldbezoek in  
Lingeka praten we met Hgelela p.Kingi, secretaris  
van dorpsgroepsleiders. Er zijn dertien groepen  
die deelnemen aan verschillende ICS-microkrediet-
programma’s, variërend van zonnecellen en zaaizaad 
tot het op weg helpen van jonge startende bedrijfjes. 
Het is nu voor het derde jaar dat via ICS zaad wordt 
geleverd in Lingeka. Tot ieders grote schrik blijkt dit 
jaar een van de drie geleverde maïsrassen slecht te 
kiemen. Boeren die nog niet gezaaid hadden konden 
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hun zaad terug leveren. Voor anderen is men op zoek 
gegaan naar ander zaad. Maar dat was niet meer op 
tijd te leveren. 

Schadeclaim
Ik adviseer om samen een kwaliteitscontroleprotocol 
voor zaad op te stellen om dergelijke situaties in de 
toekomst te voorkomen. Ook adviseer ik om na te 
gaan waar het met deze levering is misgegaan en  
een schadeclaim in te dienen bij de leverancier. Het 
gaat immers om in maart 2013 “gecertificeerd zaad”. 
We maken foto’s van een aantal uitgezaaide velden. 
Treurig, die opkomst van PAN 4 M-19, het verschil 
met de andere rassen die er direct naast staan is 
enorm. Samen lopen we het proces van bestellen, 
transport en levering van zaden na en we maken 
afspraken met het Tanziaanse zaadcertificerende 
instituut TOSCI en de zaadhandel. We krijgen kopieën 
van bestelling, levering en transportfacturen. Vreemd 
is dat daar geen logo van de zaadleverancier Pannar 
op staat. Ik help bij het opstellen van de klacht en de 
claim. Deze wordt naar de zaadhandel, met Cc naar 
Pannar en TOSCI verzonden. We spreken af dat ICS 
mij per e-mail op de hoogte houdt van de reacties, 
zodat we de vervolgstappen kunnen bespreken.

Is de doelstelling realistisch?
In principe moet verviervoudiging van de opbrengst 
haalbaar zijn want in andere gebieden, buiten  
Tanzania, worden wel hoge opbrengsten gehaald.  
Of ICS het doel zal halen in deze regio is nog moeilijk 
te zeggen en afhankelijk van het feit of of de zaden 
die nu uitgegeven worden al een veel hogere 
opbrengst potentie hebben, dat wordt gemeten in de 
‘try-outs’. Is dat nog niet zo, dan moeten er andere 
verbeterde rassen worden geïntroduceerd. Voorts 
hangt het af van verbetering van de bodemvrucht-
baarheid (m.n. organische stof) door groenbemesters 
en compost. Ook hangt het af van de beschikbaar-
heid van goed zaad en van kunstmest.’
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