
Als wereldwijd opererend zaadbedrijf mag over de kwaliteit van onze onderstamzaden geen 
enkele twijfel bestaan. Ziektevrijheid is een essentieel element uit ons kwaliteitsbeleid. In 
deze infographic leggen we in het kort uit welke maatregelen wij nemen om te waarborgen 

dat onze zaden vrij zijn van schadelijke pathogenen.

ZADENKWALITEIT

ZIEKTEVRIJE OUDERLIJNZADEN
Bij een GSPP zadenproductie moet het uitgangs-
materiaal aan strikte hygiëne-eisen voldoen. 
Ouderlijnzaden van TRC ondergaan, zowel tijdens 
als na afloop van de productie ervan, diverse 
beoordelingen en lab-toetsen (o.a. op Cmm en 
ToBRFV).

OUDERPLANTEN OPKWEEK
Vanuit de ziektevrije ouderlijnzaden worden de 
ouderplanten voor hybride-productie opgekweekt.

OOGSTEN TROSSEN 1-5
Circa 8 weken na bestuiving, is de eerste tros 
voldoende gerijpt. Rijpe trossen worden geoogst 

en gaan de zadenverwerking in.

1E TOETSING MOEDERPLANTEN
Van 100% van de moederplanten wordt een 
bladmonster genomen. Dit blad wordt in een lab 
getoetst. Zie ook het kader “Virus & toetsing”.

OOGSTEN TROSSEN 6-9
Ook de laatste 4 rijpe trossen worden geoogst en 

gaan de zadenverwerking in.

2E TOETSING MOEDERPLANTEN
Om ook van de laatste trossen vast te stellen dat 
de zaden ziektevrij zijn, wordt opnieuw van 100% 
van de moederplanten een bladmonster genomen 
en getoetst.

Lorem ipsum

Virussen hebben de cel van een 
gastheer nodig om zich te kunnen 
vermeerderen. Dit doet een virus door 
een cel binnen te dringen en te infecte-
ren. Eenmaal in de cel van de gastheer, 
laat het virus zijn eigen genetisch 
materiaal kopiëren door de gast-cel. 
Van daaruit weet het virus zich verder 
te verspreiden. 

Aan een gezonde plant groeien gezon-
de zaden. Door van alle moederplan-
ten vast te stellen dat zij ziektevrij zijn, 
kunnen we ook concluderen dat de tot 
dan toe geoogste zaden dat zijn. 
Omdat jonge cellen actiever zijn dan 
oude cellen, bevindt in besmette 
planten het meeste virus zich door-
gaans in jong plantmateriaal. Om die 
reden wordt voor het toetsen van de 
moederplanten jong blad gebruikt.

VIRUS & TOETSING

ZADENVERWERKING

ZAADEXTRACTIE
Met behulp van o.a. enzymen worden 
de zaden uit de vruchten onttrokken.

ZUURBEHANDELING
De vers-geoogste zaden worden in 
een zuuroplossing gedompeld. 
- Wettelijk verplicht binnen EU-

DROGEN
Om de kiemkracht in stand te houden, 
worden de zaden machinaal 
gedroogd.

SCHONEN
Eventuele onzuiverheden worden 
verwijderd.

LABTOETSEN
Uit de zadenpartijen worden represen-
tatieve monsters getrokken en door 
een geaccrediteerd lab getoetst op 
quarantaineorganismen. 

UPGRADEN & VERPAKKEN
Door o.a. het uitvoeren van diverse 
kiemtoetsen en het toepassen van een 
priming, worden de zaden naar 
commerciële kwaliteit gebracht. 
Tenslotte worden de zaden verpakt.

BESTUIVEN MOEDERPLANTEN
De ouderplanten staan in een afgescheiden afdeling 
onder GSPP condities. Met het stuifmeel van de 
vaderplanten worden de trossen van de moeder-
planten bestoven om tot een hybride-kruising te 
komen.

Ziektevrijheid van zaden en toetsing zijn lastige onderwerpen waarover veel te vertellen valt. Bij deze infographic 
hoort daarom altijd een mondelinge toelichting. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op.
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