
Submission requirements for varieties of agricultural crops

Laatst gewijzigd op 23 januari 2023 / Latest update 23rd of January 2023

De inzendeisen van vrijwel alle landbouwgewassen zijn te raadplegen op de CPVO website. Kijk dus svp EERST op de CPVO website!

The closing date and submision period of almost all agricultural species are available on the  CPVO website. So, please look FIRST on the CPVO website!

Onderstaande inlevereisen gelden ALLEEN voor het DUS onderzoek. Voor inlevereisen t.b.v. het CGO gelden aparte lijsten.

These submission requirements are ONLY for the DUS test. There is a separate lists for the submission requirements for VCU.

Staat er achter het gewas waar u een aanvraag voor in wilt dienen geen datum en materiaal ingevuld, neem dan contact op ons op.

If there is no date and material entered after the specie for which you want to apply an application, please contact us.

In de kolom locatiecode staat naar welke onderzoeksinstelling het identiteitsmateriaal verzonden moet worden. De volgende afkortingen worden daarbij gebruikt:

The submission address column indicates where the identity material is to be sent. The following abbreviations are used:

NL2 = Naktuinbouw, p/a NAK; t.a.v. Rassenonderzoek; Randweg 14; 8304 AS Emmeloord NL

NL3 = Naktuinbouw Rassenonderzoek; Sotaweg 22; 2371 GD Roelofarendsveen NL

NL4 = Naktuinbouw, p/a NAK Proef- en Controlebedrijf; Johannes Postweg 1; 8309 PE Tollebeek NL
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Inzendeisen voor rassen van landbouwgewassen



Agrostis canina L. Struisgras, heide- / 

kruipend-

Velvet Bent Naktuinbouw NL2

Agrostis gigantea Roth Struisgras, hoog Red Top Naktuinbouw NL2

Cynosurus cristatus L. Kamgras Crested Dog's 

Tail

Naktuinbouw NL2

Beta vulgaris L. Suikerbiet Sugar beet Naktuinbouw NL2 31-jan 20-feb 150 gr untreated seeds




