
a Geen enkel ras van het door de gebruiker gevraagde soort is in de databank 
www.organicxseeds.be opgenomen  

b Geen enkele leverancier kan het nodige materiaal vóór het zaaien of planten leveren, 
terwijl het zaaizaad of de pootaardappelen wel >jdig besteld zijn  

b1 Geen enkele geregistreerde leverancier kon >jdig of in de gevraagde hoeveelheid 
leveren  

b2 u hebt besteld bij een leverancier, echter deze is niet meer in staat te leveren  

b3 u hebt besteld bij een leverancier, echter u hebt het materiaal geweigerd omdat het 
kwaliteitsgebreken vertoont  

b4 u wil een bestelling plaatsen bij een leverancier, maar de leverancier is niet in staat om 
zijn diensten aan te bieden in een door de gebruiker gesproken taal  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c Geen enkel gewenst ras is in de databank www.organicxseeds.com geregistreerd, en de 
opgenomen alterna>eve rassen zijn niet gepast voor mijn produc>e  
(NB: verantwoorden waarom het gevraagde ras beter geschikt is dan een ander ras 
waarvan wel biologisch zaaizaad beschikbaar is)  

c0 Geen enkel ras van het door de gebruiker gevraagde gewas of gewassubgroep is in de 
databank www.organicxseeds.com opgenomen  �

c1a specifieke aanvragen van de markt: door een klant gevraagd ras  

c1b specifieke aanvragen van de markt: speciaal ras of buitengewone technologische 
karakteris>ek:  
U dient in het vak commentaar te vermelden over welke karakteris>ek het gaat 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c2 resisten>e tegen of toleran>e voor een ziekte  
U dient in het vak commentaar te vermelden over welke ziekte het gaat 

c3 spreiding van de economische of agronomische risico's  
Dit impliceert dat je 1/3 van de totale hoeveelheid als bio moet inzaaien 

c4a aanpasbaarheid van het ras aan streekvoorwaarden: aan de streek aangepast ras  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c4b1 aanpasbaarheid van het ras aan streekvoorwaarden: de in de databank beschikbare 
rassen zijn in België weinig of niet bekend  �

c4b2 aanpasbaarheid van het ras aan streekvoorwaarden: geen of onvoldoende ervaring 
met de beschikbare rassen in België inzake de biologische produc>emethode  

c4c aanpasbaarheid van het ras aan streekvoorwaarden: kleinschalige rassenproeven  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c51 gezocht type zaaizaad: ras beschikbaar maar in niet-geschikte vorm  

d1 voor onderzoeksdoeleinden in het kader van kleinschalige veldproeven, met 
toestemming van de bevoegde autoriteit van het Gewest  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d2 met als doel de instandhouding van het ras, met toestemming van de bevoegde 
autoriteit van het Gewest

�


