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Naktuinbouwcertificaat
Gecertificeerde virusvrije planten zijn herkenbaar aan het

Rechtstreekse afstamming – De belangrijkste eis van het
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Overig – Al het materiaal dat wordt geproduceerd volgens
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worden herkend. Voor eigenaars van beschermde soorten biedt
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Beleid bacterievuur
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maken heeft Nederland bufferzones ingesteld, die volkomen

sortiment van hoge kwaliteit. De teelt van de gecertificeerde

vrij gehouden worden van bacterievuur. Binnen deze gebieden

onderstammen vormt hiervoor een uitstekende basis. In

gelden strengere eisen aan de bestrijding van bacterievuur en

deze brochure geven we u aan de hand van foto’s enkele

wordt de naleving hiervan gecontroleerd door Naktuinbouw.

voorbeelden. Wilt u een compleet overzicht van hetgeen
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In stand houden van individuele
planten in containers

Basis moederplanten
(virusvrij)
Basis Gecertificeerde virusvrije
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Gecertificeerd ent- en oculatiehout

gecertificeerde onderstammen

Vruchtboomkwekerijen
Gecertificeerde onderstammen en virusvrije bomen,
Oranje waarmerkstrook je

Malus M9 T337

Cydonia oblonga

Rubus fruticosus ‘Loch Ness’

Rubus idaeus ‘Tulameen’

Prunus avium
‘Regina’

Malus domestica
‘Golden Delicious Reinders’

Pyrus communis
‘Conference’

Prunus domestica
‘Victoria’

informatie
Algemene informatie over de vruchtboomkwekerij in Nederland is te
verkrijgen bij
Plant Publicity Holland (PPH)
Goudse Rijweg 1
2771 AE Boskoop
Tel. +31 (0) 172 217550
www.pph.nl
info@pph.nl

PPO Fruit
Lingewal 1
6668 LA Randwijk
Tel. +31 (0)488 473702
www.ppo.wur.nl
infofruit.ppo@wur.nl

LTO Nederland
Postbus 29733
2502 LT Den Haag
Tel. 070 3382700
Fax 070 3382710
www.lto.nl

Stichting Vermeerderingstuinen
Nederland
Vermeerderingstuin Horst
Tienrayseweg 9a
5691 NK Horst
Tel 077 3986969
Fax 077 3984591
info@vermeerderingstuinen.nl
www.vermeerderingstuinen.nl

Productschap Tuinbouw
Postbus 280
2700 AG Zoetermeer
Tel.: 079 3470707
Fax: 079 3470404
info@tuinbouw.nl
www.tuinbouw.nl

nieuwe Voedsel en Warenwet
Autoriteit (nVWA)
www.vwa.nl

Algemene informatie over de vruchtboomkwekerij in Nederland is te
verkrijgen bij
Naktuinbouw
Sotaweg 22,
2371 GD Roelofarendsveen
Tel. +31 (0)71 332 62 62
info@naktuinbouw.nl
www.naktuinbouw.nl

