Uitdagend Elite-systeem
start in fruitgewassen
G

Gericht (internationaal) produceren van
hoge kwaliteit teeltmateriaal.

G

Een bedrijf en het productiesysteem zo
inrichten dat gezondheid maximaal wordt
gewaarborgd.

G

Voldoen aan wereldwijde eisen om materiaal
mondiaal te kunnen verkopen.

G

Als kwaliteitsbewust bedrijf zelf de benodigde
controles en testen uitvoeren.

Dat zijn de uitdagingen waarmee
Naktuinbouw al ruim 25 jaar de kwaliteit-plus-systemen Elite, NAL en Select
Plant inrichtte. Deze programma’s zijn
gebouwd bovenop de wettelijke voorgeschreven standaarden met betrekking tot fytosanitaire eisen, identiteit
en kwaliteit. De deelname is vrijwillig.
Het bestuur van Naktuinbouw stelt de
normen vast in overleg met de deelnemers. Bedrijven nemen niet alleen
deel om te voldoen aan de eisen, maar
ook om daarmee samen met anderen
gezamenlijke belangen na te streven.
Zoals het werken aan vergroting
markttoegang en het gezamenlijk
laten uitvoeren van onderzoek. Deelnemers ontwikkelen daarmee samen
ook denkkracht.

Markttoegang
Met de inwerkingtreding van de fruitgewassenrichtlijn in de EU (zie pagina
10) is er een belangrijk moment om
de balans op te maken. De tot nu toe
bestaande certificering was een Nederlandse aangelegenheid. Het Nederlandse systeem (met eigen waarmerkstrookjes en kistkaarten) stond borg
voor hoogwaardig materiaal. Vanwege
fytosanitaire betrouwbaarheid opende
het systeem deuren naar vele derde
landen.

Onderscheid
Nu een EU-systeem ontstaat met gelijke normen in de hele EU wordt het
positieve onderscheid dat Nederlandse bedrijven kenden minder. Het EUsysteem is qua normen overigens op
een goed niveau. Maar de uitvoering
en controles in de lidstaten zullen wel
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Kernpunten
Kernpunten in de voorwaarden
voor deelname aan Elite die in de
komende maanden vastgesteld
worden:
Bedrijf heeft een degelijk
kwaliteitsysteem waarmee eigen
controles (door vakbekwame
medewerkers), toetsingen (erkende
laboratoria) en traceerbaarheid
van teeltmateriaal (administratieve
systemen) zijn gewaarborgd.
Voldoen aan preventieve maatregelen om risico’s op het optreden
van ziekten en plagen te verkleinen
(hygiëne, bedekte teelt, belending,
afscheiding van CAC/productie
materiaal).
Aanvullende zekerheid wordt
aan PBM (pre-basismateriaal)
gegeven (getoetst op derde landen
pathogenen, nieuwe ziekten,
pomologische checks op stabiliteit).
Gecertificeerd materiaal (in
categorieën basis en gecertificeerd)
wordt optioneel beoordeeld op
eisen die in derde landen exportcertificering ‘all over the world’
verhandeling mogelijk te maken.
Aanvullende optie met betrekking tot kwaliteit en herkomstcertificering.
Mogelijkheid tot deelname voor
productie buiten Nederland wordt
geopend (dit geldt niet meer voor
EU-gecertificeerd materiaal).
Deelnemers vormen een fonds
waarmee onderzoek en/of andere
kwaliteitsbevorderende activiteiten
kunnen worden gefinancierd.

•

•

verschillend zijn. Het blijft van groot
belang dat Nederlandse bedrijven topkwaliteit leveren en dat ook herkenbaar maken. Vanaf 1 januari 2017 gaat
Naktuinbouw het predicaat Elite in
fruitgewassen dan ook vernieuwen.
Niet alleen voor Softfruit (aardbei,
framboos, braam, vaccinium, bessen,
etc.) maar ook voor grootfruit (onderstammen, appel, peer, kers, etc.).

Deelnemen?
De additionele kosten voor deelname
in een Elite-systeem zijn overzichtelijk.
Beoordelingen worden auditmatig uitgevoerd. Basis is altijd het kwaliteitssysteem van het bedrijf.
Elite-deelnemers kunnen het collectieve merk Naktuinbouw Elite gebruiken bij verhandelde planten. Zij zijn
als Elite-bedrijf herkenbaar. Elk jaar
is er een Elite-deelnemersbijeekomst
om het systeem gezamenlijk te
evalueren en voorstellen te doen om
eventueel eisen aan te passen.
G

•

•
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Buitenstebinnen
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