Grootfruit

Kwaliteit-plus-systeem
Producenten van teeltmateriaal zien de extra zorg en
aandacht die zij aan hun producten besteden graag
beloond. Om die meerwaarde of topkwaliteit herkenbaar te maken, biedt Naktuinbouw kwaliteit-plussystemen aan. Voor vruchtbomen en vruchtboomonderstammen is dat Naktuinbouw Elite Grootfruit.

Naktuinbouw Elite is een bedrijfs- en productcertificering en
geldt voor het hele bedrijf. Deelnemende bedrijven van
Naktuinbouw Elite Grootfruit hebben een kwaliteitssysteem dat
herkomst, vermeerdering, teelt en bedrijfshygiëne borgt. Het
teeltmateriaal komt van een door Naktuinbouw erkende herkomst.
Hierdoor heeft Naktuinbouw Elite Grootfruit-materiaal in alle
opzichten toegevoegde waarde voor vermeerderaars én afnemers.
Het certificaat biedt bedrijven extra zekerheid.
Elite certificaat en waarmerkstrookje
Bij Naktuinbouw Elite Grootfruit eisen we meer van de bedrijven
dan bij de wettelijke kwaliteitskeuring. De strengere eisen gelden
voor de bedrijfsvoering op het bedrijf én de kwaliteit en de
gezondheid van het teeltmateriaal.
Voldoet een bedrijf aan alle eisen? Dan mogen ze de vruchtbomen
en vruchtboomonderstammen verhandelen met een Elite
Grootfruit certificaat en een Elite Grootfruit waarmerkstrookje.
Malus domestica ‘Golden Delicious Reinders’
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Een Elite waarmerkstrookje is blauw met oranje zijflappen op het
strookje. Ook staat het Elite-logo rechtsonder afgebeeld. Het EU
waarmerkstrookje is helemaal blauw. Door deze verschillen zijn
beide certificeringsystemen duidelijk te herkennen.

Regelgeving
De basis voor dit kwaliteit-plus-systeem zijn de EU-richtlijnen fruit. Deze richtlijnen
gelden voor de hele Europese Unie. De eisen en voorwaarden waar Elite-deelnemers
aan moeten voldoen, staan in het Elite Certificeringsreglement Grootfruit.
Procedure
Voor deelname aan Naktuinbouw Elite Grootfruit sluit het bedrijf een overeenkomst
met Naktuinbouw. Met een driejaarlijkse audit wordt gecheckt of een bedrijf daadwerkelijk aan alle eisen voldoet. Voldoet het bedrijf aan de eisen en voorwaarden?
Dan mag het teeltmateriaal verhandelen in het kader van het kwaliteit-plus-systeem
Naktuinbouw Elite Grootfruit. Ook mag het bedrijf dan het Elite-logo gebruiken voor
die producten die onder het Elite-systeem vallen.
Tarieven
Het Bestuur van Naktuinbouw stelt elk jaar onze keuringstarieven vast. De minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden
doorberekend volgens het kostenmaker / kostendrager-principe. De kosten van
deelname aan Naktuinbouw Elite Grootfruit en de kosten van de keuringen staan in
de Tarievenlijst Keuringen (pdf) op de website.
Heeft u nog vragen?
Wilt u meer weten over het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite Grootfruit?
Uw vragen stelt u aan team Keuringen Boomkwekerijgewassen of uw keurmeester.
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Of kijk op onze website. De contactgegevens staan op de voorkant van deze flyer.

