Meer weten?

Vlaanderen kent gunstige weersomstandigheden voor de teelt van pootaardappelen. Een
vijfenvijftigtal pootgoedtelers produceren jaarlijks 35.000 ton pootgoed, waarvan één vierde
geëxporteerd wordt.

Alle informatie over pootgoed, rassen en
handelaars kan u terugvinden op de
website www.pootgoed.be.

Behoefte aan pootgoed voor de uitplant van
vrije rassen kan voor 20% voldaan worden
door Vlaams gecertificeerd pootgoed.

VLAM – Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing
Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel
Tel: 02 552 80 11 – Fax: 02 552 80 01
E-mail: akkerbouw@vlam.be
Website: www.vlam.be – www.pootgoed.be
VVP – Vlaams Verbond van Pootgoedtelers
Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke – Beitem
Tel: 051 27 32 42
E-mail: info@vlaamsepootgoedtelers.be
Website: www.vlaamsepootgoedtelers.be
Belgapom – Beroepsvereniging voor de
Belgische aardappelhandel en -verwerking
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Tel: 09 339 12 52
E-mail: belgapom@fvphouse.be
Website: www.belgapom.be
Voor meer informatie over het keuringsreglement: Vlaamse overheid –
Departement Landbouw en Visserij:
www.vlaanderen.be/landbouw/pootaardappelen

www.pootgoed.be
Breng een bezoek aan de vernieuwde website
www.pootgoed.be voor meer informatie over het
productie- en controleproces en de kwaliteitsnormen van Vlaams pootgoed. Daarnaast vindt
u er een overzicht van de handelaars en hun
verschillende variëteiten.
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Feiten en cijfers

Vlaams gecertificeerd
pootgoed, kwaliteit
van eigen bodem.

Certificering van Vlaams pootgoed

Strenge kwaliteitsnormen

Pootgoed mag enkel in de handel gebracht
worden als het officieel gekeurd en gecertificeerd is. In Vlaanderen is dit de bevoegdheid
van het Departement Landbouw en Visserij.

De pootgoedteelt in Vlaanderen is aan een
zeer streng keuringsreglement onderworpen
met o.a. een vruchtafwisselingseis van 1 op 4.
Quarantaineziektes zoals aardappelcystenaaltje, wortelknobbelnematoden, bruinrot en
ringrot hebben een nultolerantie. Daarom worden op de grondstalen, genomen voor het teeltjaar op de percelen en op het uitgangsmateriaal, nauwgezette analyses uitgevoerd.

Pootgoedtelers moeten erkend zijn door het
departement en moeten dus voldoen aan enkele
voorwaarden. Zo moet de teler bijvoorbeeld beschikken over de noodzakelijke inrichting en
apparatuur waarvoor een erkenning vereist is
en een opslagruimte waar de partijen duidelijk
gescheiden en goed identificeerbaar bewaard
kunnen worden. Daarnaast moeten ook de percelen aan strenge criteria voldoen.
De bepalende factoren voor de kwaliteit van
pootgoed zijn gezondheid, rasechtheid, raszuiverheid en fysiologische gesteldheid.
Het volledige keuringsreglement kan u terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/pootaardappelen.
Partijen pootgoed die aan alle normen voldoen,
krijgen van het departement een certificaat en
mogen in de handel gebracht worden. Aan elke
verpakking wordt een certificaat bevestigd. De
kleur van het certificaat is binnen de EU vastgelegd en is verbonden met de categorie van
het pootgoed: wit met paarse diagonale streep
voor prebasispootgoed, wit voor basispootgoed
en blauw voor gecertificeerd pootgoed.

Elk pootgoedgewas wordt minstens tweemaal
per teeltseizoen door een officiële keurmeester
beoordeeld op raszuiverheid en ziektes. Na de
oogst worden de partijen intensief gecontroleerd
op de kwaliteitseisen en quarantaine organismen. Alle partijen worden getest op de aanwezigheid van virussen via ELISA- of PCR test,
en op de aanwezigheid van bacteriën (Dickeya,
bruin- en ringrot).
Pootgoedtelers kunnen zich via de IKKB standaard ook laten certificeren voor kwaliteit,
voedsel- en plantveiligheid en milieuvereisten
(www.vegaplan.be).

Waarom kiezen voor Vlaams gecertificeerd
pootgoed?
•

Streng Vlaams keuringsreglement (strenger
dan de eisen die gesteld worden door de
EU).

•

Certificering door het Departement Landbouw en Visserij.

•

Gekende groeiomstandigheden gekoppeld
aan de grondsoort.

•

Duurzaamheid: door besparing van transportkosten wordt een verschil in kostprijs
gemaakt.

•

Vlaamse pootgoedtelers zijn vakbekwaam
en voldoen aan alle wettelijke normen. Met
de steun van het Proefcentrum voor de
Aardappelteelt (PCA), ILVO en Inagro produceren ze Vlaams pootgoed van uitstekende kwaliteit.

•

Naambekendheid en traceerbaarheid dwingen tot verantwoordelijkheid.

•

Professionele Vlaamse handelaars: met de
Gids Autocontrole AGF Handel en Verwerking van Belgapom en erkend door het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen (FAVV) legt de handel
zichzelf strenge regels op die de kwaliteit
van het gecertificeerd pootgoed verzekeren.

