Select Plant
Laan- en Sierbomen

Zowel nationaal als internationaal is er meer vraag
naar gecertificeerde bomen met een herleidbare
identiteit en herkomst. Ook als juiste cultivar op
de goede onderstam. Levering van materiaal onder
dit kwaliteit-plus-systeem moet aan bepaalde eisen
voldoen. Handel zonder documenten (wat niet mag
volgens wet- en regelgeving) verdwijnt en maakt plaats
voor aantoonbare bewijzen voor kwaliteit en herkomst.

Waarborg
Een afnemer wil zekerheid over de herkomst van teeltmateriaal.
Naktuinbouw Select Plant Laan- en Sierbomen biedt de zekerheid van
een duidelijke herkomst, identiteit, raszuiverheid en rasechtheid. En
geteeld op een goede onderstam.

Hoge kwaliteit van bomen
Om dit meer te benadrukken ontwikkelde Naktuinbouw samen met
ondernemers in de boomteelt dit kwaliteit-plus-systeem. Naast de
kwaliteit en de identiteit van de bomen is hiermee ook de herkomst
gewaarborgd. Bij iedere onder Select Plant Laan- en Sierbomen
afgeleverde boom is de gevraagde variëteit aantoonbaar. De deelnemers
aan het Select Plant kwaliteit-plus-systeem melden zelf de gewassen aan
bij Naktuinbouw. Naktuinbouw heeft geen bezwaar als het reglement
Select Plant kwaliteit-plus-systeem wordt opgenomen in de voorwaarden
van aanbesteding(en).

Terug tot de moederboom
De keuring voor deelname aan Naktuinbouw Select Plant Laan- en
Sierbomen gaat terug naar de bron van zowel generatief als vegetatief
materiaal. Op het veld is niet te zien wat de herkomst is van een
boom. Naktuinbouw kijkt terug in de keten en controleert van welke
moederbomen het vermeerderingsmateriaal komt.
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Volledige traceerbaarheid tot de bron, of dat nu een zaadopstand is of
een erkende moederplant van vegetatief vermeerderde rassen is een
vereiste. Daarnaast zijn op het Select Plant-teeltmateriaal de normale
fytosanitaire keuringen van toepassing.

Wat houdt deelname aan Select Plant precies in?
Deelnemers tekenen een overeenkomst en geven daarmee aan te voldoen aan de gestelde eisen.
Naktuinbouw controleert op basis van audits en gewaskeuringen de deelnemers op:
- productie en verhandeling van gecertificeerd teeltmateriaal
- de eigen deskundigheid en eigen uitgevoerde controles
- de administratie, herkomstdocumenten
- de gewassen
- monstername en toetsing indien Naktuinbouw dat noodzakelijk acht
- nacontrole als Naktuinbouw dat noodzakelijk acht

Eisen jaarlijks bijstellen
In het jaarlijkse overleg bespreken de deelnemers de opgestelde eisen. Op basis van ervaringen van
deelnemers en afnemers en veranderende wet- en regelgeving gaan voorstellen voor aanpassingen
van de eisen naar het Bestuur van Naktuinbouw. Bedrijven die willen gaan deelnemen zijn van harte
welkom bij het jaarlijkse overleg.
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Heeft u nog vragen?

Formaat 280 x 40 mm

Wilt u meer weten over Naktuinbouw Select Plant Laan- en Sierbomen? U kunt met uw vragen terecht
bij team Administratie Keuringen Boomkwekerijgewassen, tel. (071) 332 62 88.
Een medewerker van Naktuinbouw komt graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.
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