Farm Saved Seed (FSS) gebruik van beschermde Agrico-rassen
Vanaf oogst 2006 geldt de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW), inclusief de daarbij
behorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en ministeriële regelingen. Deze wet
houdt een herziening in van de ZPW uit 1967. Een van de belangrijkste zaken die in de ZPW zijn
geregeld, is het kwekersrecht. We zullen ons hier beperken tot de gevolgen van de wet voor de
teelt van aardappelen. Er wordt onder andere voorgeschreven hoe moet worden omgegaan met
het eigen gebruik van plantmateriaal van kwekersrechtelijk beschermde rassen, wanneer in het
opvolgende jaar een areaal consumptie wordt uitgeplant.
De grootste verandering ten opzichte van de wet uit 1967 is dat de meldplicht bij gebruik van
eigen pootgoed verder is ingevuld. Het gebruik van eigen plantmateriaal is toegestaan, mits de
teler aan de kwekersrechthouder tenminste de volgende gegevens verstrekt: 1) Naam teler en
adres van het eigen bedrijf 2) Het betreffende aardappelras 3) Het gewicht van het gebruikt eigen
plantmateriaal en 4) Het areaal dat daarmee is geplant.
Deze gegevens moeten worden doorgegeven vóór 15 mei van het kalenderjaar waarin het eigen
materiaal is uitgeplant (jaar 2).
Voor het hier bedoelde eigen gebruik is een redelijke vergoeding verschuldigd. De tarieven per
hectare geplant met het eigen plantmateriaal van beschermde rassen zijn in de loop van het
voorjaar te vinden op de site van Plantum: www.eigenzaaizaad.nl.
Ook stuurt Plantum jaarlijks een herinnering aan alle telers in haar adressenbestand, met daarbij
ook nog de mogelijkheid om de opgave schriftelijk te doen (in plaats van via de genoemde site).
Wat betekent dit voor de teler?
1. Agrico pootgoed-leden die eigen oogst gebruiken voor een pootgoedareaal in het
opvolgende jaar - waar een teeltcontract voor is afgesloten - vallen binnen de regels van
het normale kwekersrecht en er is voor dat pootgoedareaal geen aparte opgave ‘eigen
gebruik / FSS’ nodig.
2. Agrico pootgoed-leden die (daarnaast) consumptie telen met levering in de pool – en
toestemming kregen om eigen pootgoed uit de pool te gebruiken middels ontheffing
leveringsplicht – moeten het consumptieareaal opgeven bij Plantum voor 15 mei en krijgen
een factuur van Agrico over het uitgeplante areaal.
3. Agrico consumptie-leden EN niet-leden die FSS plantmateriaal gebruiken dat uit eigen
ATR-teelt in het voorgaande jaar komt (en waarover de licenties in jaar 1 via de NAK zijn
geïnd d.m.v. een heffing per hectare vermeerdering), moeten wel opgave bij Plantum doen
en daarbij aangeven dat in het jaar van ATR-vermeerdering de licenties zijn voldaan. De
opgave is dus WEL verplicht, maar er volgt uiteraard niet nog eens een heffing.
4. Agrico consumptie-leden EN niet-leden die aangekocht pootgoed hebben geplant,
moeten wel opgave doen en aankoop vermelden. Er volgt dan geen heffing in het jaar van
uitplant voor consumptieteelt.
Meer informatie over Farm Saved Seed is te vinden op de eerder genoemde site
www.eigenzaaizaad.nl.
Vragen kunt u per mail richten aan h.iwema@agrico.nl.

