
Samenvatting verschillen EU certificering en Elite Groot Fruit 

 

Art.2.4 Elite materiaal is in oorsprong afkomstig van de VTN of een door Naktuinbouw 
geaccepteerd equivalent systeem. (FR en IT). Akkoord?    Dit in tegenstelling met EU 
certificering waar alles uit alle EU lidstaten als zijnde gecertificeerd moet worden 
geaccepteerd. 

Art.2.6 Partijen op percelen buiten de EU komen wel of niet voor deelname in aanmerking 
bijvoorbeeld NL bedrijf heeft productie in Servië of Noorwegen. Accepteren we dit als Elite? 

Art.2.8 Accepteren we in vitro vermeerdering buiten de EU?  

Art 3 2. Bedrijven die buiten de EU telen, tekenen een overeenkomst met Naktuinbouw voor 
keuring en inspectie. Akkoord? Bij EU certificering gebeurt dit door de autoriteit van de EU 
lidstaat.  

Art.4.1 Bedrijf heeft een uitgebreider functionerend kwaliteitssysteem. In Elite worden 
specifieke zaken benoemd. Akkoord? 

Art.4.2 Bedrijf ondergaat een uitgebreide audit om voor Elite in aanmerking te komen. 
Akkoord? 

Art.4.7 Bij onderstammenteelt geen CAC materiaal van rassen op het bedrijf. Akkoord?      
Bv geen gedegradeerde M 9 onderstammen naast gecertificeerde onder stammen op één 
bedrijf. 

Art.4.9 In principe alleen gecertificeerd materiaal van een ras per bedrijf of perceel. CAC 
alleen met toestemming Naktuinbouw. Indien CAC toch toegestaan wordt, dit op een apart 
perceel, perceel gedeelte. 

Art.5.6 en 9.2 Duidelijke etikettering op perceel eerste en laatste boom 

Art.5.7 Afwijkers en CAC planten direct uit Elite gewas verwijderen. 

Art.6.5 Moederplanten van Prunus altijd op grond die bemonsterd is en FXL is 

Art.6.6. Bacterievuurwaardplanten 2 x per jaar inspectie en latente bemonstering in laatste 
groeijaar. ( ook buiten de bufferzones) 

Art.7.2.e Accepteren Bittenfelder en Kirchenseller zaad als gecertificeerd. 

Art.8 Uitgebreide gewaseisen per plant EU certificering niet vastgelegd. Komen uit oude 
reglement. Akkoord? 

Art.9.1 Op percelen met Elite komt geen CAC materiaal voor???? 

Art.10.2 Waarmerking verplicht bij deelname aan Elite 

Art.10.7 Certificaat bij alle partijen, ook eindproduct.  EU certificering eindproduct niet 
verplicht 

Art.10.14 Elite materiaal mag ook als gecertificeerd verhandeld worden.  

Art.12 Naktuinbouw kan bedrijven bij in gebreke blijven uitsluiten van deelneming 

Bijlage 2 voorbeelden van equivalenten in EU 

Bijlage 7 bijdrage financiering teeltgericht onderzoek 

 

Aan deze samenvatting kunnen geen rechten ontleend worden 

Naktuinbouw 10 mei 2017 


