Moederplantentuin
In Roelofarendsveen ligt op het terrein van Naktuinbouw de ‘Moederplantentuin’ voor vaste planten. Deze
sortimentstuin, bestaande uit rasechte vaste planten,
dient als referentiekader voor het vaste plantenvak in
Nederland. De meest verhandelde vaste planten, circa
3.000 rassen, staan hier op één plek bij elkaar. Een
unieke verzameling dus.

ct
o

Jac
bs’

Dé sortimentstuin voor vaste planten
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Vaststellen rasechtheid
Het vaststellen van de rasechtheid van vaste planten leidt in het vak vaak
tot heftige discussies. Zelfs ogenschijnlijk duidelijke kenmerken, zoals
bloemkleur en bladvorm, zijn in de praktijk vaak niet duidelijk beschreven.
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Dit leidt tot verwarring.
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Zekerheid
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Vanuit de wetgeving moeten vaste planten rasecht verhandeld worden.
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Daarnaast wil de koper van vaste planten ook de zekerheid hebben dat hij
krijgt waarom hij gevraagd heeft. Naktuinbouw, kwekers en handelaren
van vaste planten hechten daarom grote waarde aan goed geïdentificeerd
plantmateriaal. In Nederland is formeel geen enkele organisatie verantwoordelijk voor deze identificatie. Dit moeten de kwekers zelf doen.
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Rol van de commissie

Mo ar

‘P

tit

De Moederplantentuincommissie, waarin deskundigen vanuit de Vereniging
voor Vaste planten zitten, bepalen met ondersteuning van specialisten van
Naktuinbouw de identiteit.
Dit gebeurt op basis van bestaande beschrijvingen, nationale en inter-

Naktuinbouw

nationale kennis en eigen bevindingen. Dit alles resulteert in een beschrij-

Rassen & Proeven (Moederplantentuin)

ving per ras, volgens internationale standaarden. De gegevens worden
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samen met een digitale foto ingebracht in de data-base voor siergewassen:

2370 AA Roelofarendsveen

www.plantscope.nl Ook op de website van Naktuinbouw is informatie te
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raadplegen: www.naktuinbouw.nl
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Moederplantentuin
Een bezoek waard!
Naktuinbouw biedt meer...
Kwekers kunnen ook andere rassen, die niet in de Moederplantentuin zijn
opgenomen, aanbieden. Naktuinbouw heeft de mogelijkheid om dit sortiment
naast de moederplantentuin op te planten. Dit biedt vaste plantenkwekers
gelijk de mogelijkheid om hun planten op rasechtheid te laten beoordelen,
de gegevens in Plantscope op te laten nemen en de betreffende cultivars
Thy

aan de bezoekers van de Moederplantentuin te tonen. Verder biedt Naktuin-
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bouw de vaste plantenkwekers en handelaren de mogelijkheid om in geval
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van twijfel rasechtheidsonderzoek aan vaste planten uit te voeren.
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Openingstijden
Tijdens het vaste plantenseizoen
is de Moederplantentuin te
bezichtigen voor belangstellenden.
Openingstijden zijn te vinden op
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(Rassen & Proeven / Moederplantentuin)
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de website: www.naktuinbouw.nl
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