
Grootfruit

EU-certificering

Nederland heeft een jarenlange traditie in het produceren van 

plantmateriaal voor fruitgewassen. Telers hechten niet alleen 

grote waarde aan gezonde planten, maar ook aan rasechtheid, 

raszuiverheid en de algehele kwaliteit van de planten. Het 

certificaat voor fruitgewassen maakt het voor telers eenvoudig 

het beste plantmateriaal te identificeren. Om aan de criteria voor 

dit certificaat te voldoen, ondergaan de fruitgewassen strenge  

inspecties en controles. Gecertificeerde fruitgewassen worden 

geteeld in een gezonde bodem en zijn vrij van plagen en ziekten. 

Plantmateriaal met het Naktuinbouw-certificaat waarborgt 

een goede start van de teelt voor producenten in Nederland en 

daarbuiten.

Certificering van plantmateriaal
Het Naktuinbouw certificaat wordt toegekend aan geregistreerd 

materiaal dat voldoet aan alle toets- en inspectiecriteria. 

Certificering gebeurt per categorie (prebasis, basis of 

gecertificeerd). Het officiële Naktuinbouw certificaat met 

het Naktuinbouw-logo geven de betreffende categorie aan. De 

gecertificeerde fruitbomen en onderstammen hebben een blauw 

certificeringslabel.

Afbeelding: Voorbeeld van een blauw certificeringslabel

Zekerheid
Fruitgewassen met het Naktuinbouw-certificaat bieden de teler 

meer zekerheid. Certificering garandeert dat het materiaal vrij 

is van alle relevante pathogenen en ziekten. Bovendien biedt 

het certificaat garantie met betrekking tot de rasechtheid en 

raszuiverheid. Kortom: een betere garantie voor een goede start!

De EU-certificering voor fruitgewassen maakt het 
telers gemakkelijk om het beste plantmateriaal te 
identificeren. Plantmateriaal met dit certificaat waar-
borgt een goede start van de teelt voor producenten 
in Nederland en het buitenland.
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Vermeerderingssysteem
In Nederland begint vermeerdering vaak met nieuwe rassen van veredelaars of 

telers. Het Toetscentrum Horst van Naktuinbouw toetst deze nieuwe soorten op 

alle relevante pathogenen en ziekten. Als de kandidaat-plant aan het einde van het 

testprogramma volledig vrij blijkt van ziekten, wordt deze als prebasismateriaal 

gekwalificeerd. De plant is dan geschikt om verder te vermeerderen.

Afbeelding: De verschillende vermeerderingsstappen

Controle tijdens de teelt
Gedurende het hele vermeerderingsproces van het plantmateriaal voeren keurmeesters 

van Naktuinbouw inspecties en controles uit. Ze monitoren het vermeerderingsproces 

op basis van de Naktuinbouw-certificeringsregels, die gebaseerd zijn op de Europese 

Richtlijn 2008/90/EG, nationale wetgeving en de Naktuinbouw-regelgeving, die 

tevens voldoet aan de hoogste internationale fytosanitaire eisen (EG, EPPO). Als 

het plantmateriaal aan deze eisen voldoet, mag het worden verhandeld als EU-

gecertificeerd materiaal. Als het niet voldoet aan de gespecificeerde criteria, kan 

het nog steeds voldoen aan de minimumvereisten: CAC-materiaal. Alle Europese 

normen voor zowel gecertificeerd materiaal als CAC-materiaal zijn vastgelegd in EU-

richtlijnen en in de Naktuinbouw-voorschriften.

Naast CAC-materiaal en EU-gecertificeerd materiaal hebben we in Nederland ook het 

kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite Grootfruit. Dit systeem is gebaseerd op de 

EU-certificering, maar kent hogere standaarden.
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