Wendy Cashmore, Plant & Food Research:

“Naktuinbouw is professioneel en
Een van de grootste veredelingsbedrijven in Nieuw-Zeeland, Plant &
Food Research, koos in 2011 Naktuinbouw als uitgiftestation voor zijn
plantmateriaal. “We hebben een heel
goede keus gemaakt.”
Ideaal platform

Wendy Cashmore, Plant & Food Research.
“We kweken onze gewassen in verschillende landen en
zetten onze rassen in verschillende markten over de hele
wereld af. Om plantmateriaal efficiënt van het ene in het
andere land te krijgen, volgens de fytosanitaire eisen van
die specifieke landen, kwekersrechtelijk beschermd en
voorzien van een garantie van rasechtheid is een logistieke
uitdaging”, zegt Wendy Cashmore, manager plant varieties
van Plant & Food Research. “Naktuinbouw werd ons aangeraden door verschillende licentiehouders en partners. Vanwege de professionaliteit, de goede reputatie en de bereidheid
om maatwerk te leveren en te voldoen aan hoge eisen.”
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Wendy Cashmore noemt Naktuinbouw na drie jaar samenwerking het ideale platform voor Plant & Food Research:
“Het is indrukwekkend hoe Naktuinbouw oplossingen biedt
voor alles wat wij nodig hebben om onze rassen met een
goede kwaliteit en goede kwekersrechtelijke bescherming
op de markt te brengen. De manier waarop Toetscentrum
Horst ons materiaal beheert, maakt het mogelijk om snel
goed uitgangsmateriaal op de gewenste bestemmingen te
krijgen, met gedegen garanties voor kwaliteit en rasechtheid. Het team in Horst is erg benaderbaar en deelt veel
informatie met ons. Het belangrijkste is dat het team onze
rassen intensief volgt. Plantmateriaal gedraagt zich natuurlijk niet altijd volgens strakke richtlijnen, maar als ze in
Horst zeggen dat een plant zich op een bepaalde manier
zal ontwikkelen, dan gebeurt dat doorgaans ook zo.”

Ook kiwi
Toetscentrum Horst is begonnen met blauwe bessen en
frambozen. De goede ervaringen zijn de reden waarom
Plant & Food Research ook stappen heeft gezet om het uitgeven van kiwirassen bij Naktuinbouw onder te brengen.
“Kiwi is nieuw voor Naktuinbouw. Vaak zijn organisaties
niet bereid van hun vaste gewassen af te wijken. Het mooie
is dat Toetscentrum Horst juist gretig is om zo’n nieuw
gewas toe te voegen en erop gebrand is nieuwe kennis op
te bouwen.”

Kort nieuws
heel open”

Nieuws kunt u vinden op website www.naktuinbouw.nl
Door het scannen van de QR-code met uw smartphone
komt u rechtstreeks op de betreffende pagina terecht.

Kennis van protocollen
Toetscentrum Horst ontvangt van
Plant & Food Research moedermateriaal van de frambozen- en blauwebessenrassen. Het toetscentrum vermeerdert de rassen volgens verschillende systemen, om te kijken onder
welke omstandigheden het NieuwZeelandse materiaal het best gedijt en
toetst ze op plantgezondheid. Vervolgens wordt materiaal gemaakt voor
verdere distributie in Europa en daarbuiten.
“Dat Naktuinbouw materiaal kan produceren dat voldoet aan plantgezondheidsprotocollen van verschillende
landen, of het nou Spanje, Chili of de
Verenigde Staten is, maakt het voor
ons zo’n waardevolle partner.”

Hulp bij groei
Bij de groei van Plant & Food Research
verwacht Cashmore te kunnen profiteren van de ervaring van Naktuinbouw. “We hebben een netwerk van
licentiehouders die voor ons de rassen
commercieel op de markt zetten. Om
een ras kwekersrechtelijk te beschermen moet het aan de gedetailleerde
regelgeving van het Communautair
Bureau voor Plantenrassen (CPVO)
voldoen. Naktuinbouw helpt ons om
rassen volgens die regels ziektevrij
aan te leveren voor het kwekersrechtonderzoek. Dat is een erg welkome
ondersteuning.”
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Nieuw boek kwekersrecht
Het Engelstalige boek met
de titel ‘Framework for the
introduction of Plant Breeder’s Rights, Guidance for
practical implementation’ kunt u nu
bestellen via de website. Het boek
biedt ondersteuning bij de implementatie van kwekersrecht in landen die
overwegen om een kwekersrechtsysteem op te zetten of die net UPOVlid zijn geworden.

Diagnostiek
Diagnostiek: symptoombestrijding of oorzaakanalyse? Diagnostiek in de
tuinbouw heeft een belangrijke functie bij het vinden van de
oorzaak van verschijnselen van zieke
planten. Enerzijds gaat het om het
monitoren en signaleren van ziekte-

verwekkers, anderzijds om het achterhalen van teeltproblemen en verkeerd
gebruik van middelen.

Besturen
Op onze website vindt u
een overzicht van de Commissies en Besturen van
Naktuinbouw en de personen die daarin zitting hebben. We
nodigen u van harte uit om via deze
personen input te leveren voor hun
vergaderingen.

Blijf op de hoogte!
Om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws
schrijft u zich in voor onze
nieuwsbrieven (scan de
QR-code). We zijn te volgen via Twitter
(@Naktuinbouw en @Naktuinbouw_FZI)
en via Linked-In en Facebook.

Data opleidingen & workshops zomer en najaar 2014
Plant variety protection course
Workshop Bacterievuur
Workshop Bedrijfshygiëne
Workshop Spoor van het Zaad
Opleiding Zaadanalyse & Gezondheidsonderzoek
Basisopleiding Gezondheidsonderzoek
Opleiding Bemonstering van planten
Workshop Wegwijs in kwekersrecht- en
toelatingsonderzoek
Opleiding Bemonstering van zaden
Workshop Bedrijfshygiëne in boomkwekerijen vaste plantenteelt
Opleiding Real-time PCR voor de groene sector

16 juni t/m 27 juni
14, 21 en 28 aug.
3 september
10 september
Start: 16 september
18, 25 sept. en 2 oktober
25 september
30 oktober
5 november
6 en 20 november
25, 26 en 27 november

Buitenstebinnen
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