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Goedgekeurd en vastgesteld

Functie
TGL KLS

Datum

Paraaf

Instructie invullen certificeringsaanvraag
groenvoedergewassen (NAK235)
(voor bedrijven)

ALGEMEEN
In te vullen gegevens:
Partijnummer
Soort
Ras
Generatie

.
.
.
.

Mengselaanduiding

.
.
.

Fractie
Ontsmetting
Land van herkomst

.
.
.

Waardering 1

.

Bestemming

.

Volledig vermelden
Volledig vermelden
Volledig vermelden
PB1 (prébasiszaad), PB2 (prébasiszaad), BZ (basiszaad), CZ (gecertificeerd
zaad) en HZ (handelszaad)
Mengselcode
Oranjebandmengsel, grasgidsmengsel
Gebruiksdoel conform bijlage 1 (voor niet geregistreerde mengsels). Geen eigen
aanduidingen vermelden.
alleen bij bieten bij vermelding op het certificaat
alleen bij vermelding op het certificaat
als landaanduiding de naam van het land gebruiken. Bij twee landen van
herkomst percentages vermelden. Bij meer landen is dat niet nodig.
alleen bij vermelding op het certificaat.
WAARDERING 1 VOOR GROENBEMESTING hieronder apart vermelden
n.v.t.

Kweker/Handelaar nr.:
Certificaten zenden aan:
Nota zenden aan:

.
.
.

NAK – aansluitingsnr. en naam vermelden
alleen invullen indien afwijkend van kweker/handelaar
alleen invullen indien afwijkend van kweker/handelaar.

SAMENSTELLING
Per component invullen:
Rasomschrijving
Perceel/partijnummer

.
.

Gewicht

.

Rasnaam (en soort)
Het volledige partijnummer, zoals dat op het certificaat, het internationale
geleidebiljet (transportdocument) of het attest staat.
Het gewicht per component aangeven. Het totaal gewicht moet exact
overeenkomen met het te certificeren gewicht..
Bij rassenlijst-, grasgids – of gedeponeerde mengsels ook de percentages per
soort vermelden.
soort vermelden
Land van herkomst vermelden volgens ISO afkortingen.
Oogstjaar vermelden
Ja of Nee vermelden
De bemonsteringsdatum en de kiemkracht van het component
vermelden. Waar bekend ook het Z-nr vermelden.

.
Soort
Teeltgeb.
Oogstjaar
Hercert. (J/N)
Onderzoeksinformatie

.
.
.
.
.
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NOG IN ONDERZOEK
Indien de partij nog moet worden bemonsterd vermelden: onderzoek door: NAK of erkend bedrijfslaboratorium.
Indien geen volledig nieuw onderzoek plaats vindt dient voor de buitenlandse partijen een kopie van het
oorspronkelijke attest te worden meegezonden.
TE CERTIFICEREN
Per (10 tons-) eenheid een regel invullen
Partijnummer
. het volledige partijnummer met het eventuele volgnummer.
Gewicht
. totaal gewicht van de eenheid. Moet gelijk zijn aan het gewicht
van de samenstelling.
Aantal
. aantal certificaten
a kg
. gewicht per eenheid
Model
. NAK model nummer en type certificaat
(A= aanhang, D= Doornaai en Z= Zelfklevend).
Datum
. datum die op het certificaat moet worden vermeld
Taalcode
. gewenste taal op het certificaat
Opmerking
. Bijzonderheden m.b.t. de partij.
OPMERKINGEN
Onderaan het formulier is nog ruimte voor aanvullende opmerkingen die op het certificaat moeten worden
vermeld of andere bijzonderheden. De mogelijkheden zijn:
- ISTA/AOSA
- EC-norms ; OECD-certificaat met of zonder EC-norms vermelding
- Volgens opgave behandeld met …
tegen …
ingehuld met …. (+ gewichtsverhouding ..: 1)
- Voldoet niet aan kiemkrachtsnorm
Kiemkracht ….
- Berekende gegevens
- Niet voor voederdoeleinden bestemd
Bijlagen:
1. Toegestane gebruiksdoelen
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Bijlage 1 Toegestane gebruiksdoelen
CODE
BLADKL
GLB
GRBEM
GRBEMR
GRBEMV
GRBERM
GRBLIJ
GRDIJK
GRKNST
GRVANG
GRWEI
GRWWEI
GRZDIV
GVBAAN
GVDIV
GVGAZ
GVGOLF
GVREC
GVSPRT
MAIS
VOEDWI

GEBRUIKSDOEL
BLADKOOLMENGSEL
GLB-VERGROENINGSMENGSEL
GROENBEMESTING
ROULERENDE BRAAK
VASTE BRAAK
BERMEN
BLIJVEND GRASLAND
DIJKEN
KUNSTWEIDE
VANGGEWAS
WEIDE
WILDWEIDE
GRASLAND
GOLFBANEN
GRASVELD
GAZONS
GOLFGREENS
RECREATIE
SPORTVELDEN
MAISMENGSEL
VOEDERWINNING

