Over moestuin en traceerbaarheid
Groenten kweken in je eigen moestuin.
Het is een trend. Heel Nederland is in
de ban van zelf kweken. Zeker sinds
Neerlands grootgrutter de moestuintjesactie lanceerde. Zo’n actie komt
niet vanzelf tot stand. Albert Heijn,
zaadbedrijven en de bedenker van de
campagne: ieder heeft zijn rol in de
totstandkoming. Ook Naktuinbouw
had een aandeel in dit verhaal.

Over de hele wereld

Moestuinpotjes en zaadmatjes

Ongetwijfeld heeft ook u ergens in huis de bekende bakjes
van de moestuinactie staan. Enig idee hoe deze uiteindelijk
bij u terecht komen? En wat wij hierin betekenen? Naktuinbouw staat immers voor gezond en betrouwbaar uitgangsmateriaal: voor iedereen over de hele wereld. Onze rol is het
bewaken van de kwaliteit van het materiaal, het productieproces en de controle van documenten die bij verhandeling
nodig zijn. Pas als aan alle eisen is voldaan, mag het de
handel in.

Het bureau dat de moestuinpotjes voor Albert Heijn ontwierp klopte bij ons aan. De zaadleveranciers verwezen
naar ons. De vormgever wilde de moestuinpotjes en de
zaadmatjes ontwerpen, maar tja… aan welke eisen moeten
de labels bij de zaden voldoen? Nu kunt u zich afvragen
waarom dit zo belangrijk is. Het antwoord is simpel: traceerbaarheid. Bij alles wat in de handel komt, is het goed om te
kunnen achterhalen waar materiaal vandaan komt. Zo ook
met de zaadjes van de moestuintjes.
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Kort nieuws
Kleinkruiskruid en rucola
Naktuinbouw regelde de juiste gegevens op de zaadmatjes. Zoals het
soort zaad, registratienummer van het
bedrijf bij Naktuinbouw en zaadpartijnummer. Met deze gegevens is te achterhalen waar het gebruikte zaad
vandaan komt en of het aan de kwaliteitseisen voldoet.

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.
Overeenkomst kwekersrecht
Naktuinbouw tekende een
overeenkomst met Wereldorganisatie voor de Intellectuele
Eigendom (WIPO) en UPOV (International Union for the Protection of New
Varieties of Plants ) om een training
op het gebied van kwekersrecht te
verzorgen in Tanzania, Afrika. De training heeft als doel het kwekersrechtsysteem in Tanzania naar een
hoger niveau te brengen.

Bij de moestuintjes bleek dit geen overbodige luxe. Een consumentenvraag
over de zaadmatjes leidde tot een snelle
traceeractie. Wisten we zeker dat er
geen kleinkruiskruidzaad tussen de
rucolazaden zat? Kleinkruiskruid is giftig, dus een relevante vraag. De gegevens van de partij zijn genoteerd, dus
controleerden wij de partij aan de hand
van de monsters. Al snel bleek dat er
geen kleinkruiskruidzaad tussen zat.

Kortom: een goede traceerbaarheid is
van belang. Niet alleen voor u als ondernemer, maar zeker ook voor moestuinkwekend Nederland.
l

drijven, digitalisering en het delen van
kennis.

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 de vergaderingen van de commissies en besturen. De agenda staat
ook vermeld op de website.

Jaarverslag 2014 online

Blijf op de hoogte!

Het jaarverslag van Naktuinbouw is online. In dit overzicht blikken we terug naar
het jaar 2014. We leggen verantwoording af over onze activiteiten en werkzaamheden. De belangrijkste thema’s
voor 2014 waren: contact met de be-

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

Data opleidingen & workshops eerste helft 2015
Opleiding Plantspecifieke ELISA-technieken
Workshop Insecten in de boomkwekerijsector
Workshop Sortimentskennis
Workshop Bedrijfshygiëne in boomkwekerijen vaste plantenteelt
Plant Variety Protection Course
Workshop Bacterievuur
Opleiding Zaadanalyse & Gezondheidsonderzoek
Workshop Bedrijfshygiëne in groente- en siergewassen
Workshop Bedrijfshygiëne in aardbeiplanten
Opleiding Bemonstering van planten
Workshop Spoor van het Zaad
Basisopleiding gezondheidsonderzoek
Opleiding Bemonstering van zaden
Workshop Wegwijs in kwekersrecht- en toelatingsonderzoek
Opleiding Real-time PCR voor de groene sector

2, 9 & 16 juni
10 juni
11, 25 juni & 10 dec.
23 & 30 juni
15 t/m 26 juni
11, 19 en 27 augustus
start: 15 september
16 september
22 sept. & 6 oktober
24 september
30 september
1, 8 & 15 oktober
21 oktober
10 november
24, 25 & 26 november
Buitenstebinnen
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