GLOBALG.A.P. BEHEERSPUNTEN EN VEREISTEN VOOR UITGANGSMATERIAAL
In het GLOBALG.A.P. document "Integrated Farm Assurance - Plantaardige productie - Beheerspunten en
Vereisten” (Nederlandse versie 5.0, 1 juli 2015) worden vragen gesteld over uitgangsmateriaal (hoofdstuk 2).
In dit document vindt u hoe Bejo u kan helpen om aan de GLOBALG.A.P. beheerspunten en vereisten te
voldoen.

2.

Uitgangsmateriaal

2.1.

Kwaliteit en gezondheid

2.1.1.

Als de afgelopen 24 maanden zaad of uitgangsmateriaal is gekocht, is er dan bewijs dat
garandeert dat dit is aangeschaft conform wetten inzake rassenregistratie (indien er
verplichte rassenregistratie bestaat in het betreffende land)?
Op de zaadverpakking, factuur en paklijst staan de rasnaam, het partijnummer en de naam en het
adres van de zaadleverancier vermeld. De vermelding ‘EG-systeem’ op de zaadverpakking verteld u
dat het zaad voldoet aan de gewas kwaliteitseisen van de Europese Unie voor standaard zaad code
vermeld. met betrekking kiemkracht, rasechtheid, raszuiverheid en zaadgezondheid. De catalogi en
web pagina’s van Bejo geven ook de productspecificaties van precisiezaad voor de verschillende
gewassen weer. Op deze manier worden de telers geïnformeerd over de zaadkwaliteit standaarden
voor precisie zaad.

2.1.2.

Is het uitgangsmateriaal verkregen conform de wetten op intellectueel eigendom die
van toepassing zijn?
Op de zaadverpakking, factuur en paklijst staan de rasnaam, het partijnummer en de naam en het
adres van de zaadleverancier vermeld. Deze behoort u te kunnen tonen.

2.1.3.

Indien vermeerdering op het bedrijf plaatsvindt, zijn er dan kwaliteitscontrolesystemen voor
plantgezondheid in werking?
Dit is de verantwoordelijkheid van de plantenkweker en/of teler.

2.2.

Chemische behandelingen en coatings

2.2.1.

Is het gebruik van chemische behandelingen van al het ingekochte uitgangsmateriaal (zaad,
onderstammen, zaailingen, plantjes, stekken) inzichtelijk?
Op de zaadverpakking staat de actieve stof vermeld waarmee het zaad behandeld is.

2.2.2.

Wordt de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op eigen uitgangsmateriaal op het
bedrijf tijdens de vermeerderings-/opkweekperiode geregistreerd?
Dit is de verantwoordelijkheid van de plantenkweker en/of teler.
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2.3.

Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO - n.v.t. indien geen genetisch gemodificeerde
rassen worden gebruikt)
Niet van toepassing.
Alle toegelaten en commercieel beschikbare Bejo-rassen zijn tot stand gekomen door traditionele
plantveredelingsmethoden. Bejo heeft geen genetisch gemodificeerde rassen voor commercieel
gebruik beschikbaar.
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