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Diverse factoren zijn van invloed op de productie; 

o.m.: 

- Grondbewerking 

- Weersomstandigheden 

- Bodem karakteristieken 

- Het gebruikte zaad 

- Bemesting 

- Waterbeheersing; 

- Ziekten- en plagenbeheersing 

- Inzet van menselijke arbeid en machines; 

- Adequate opslag- en verwerkingsfaciliteiten 

- Lokale markt en wereldmarkt 
 

Bepalende factor voor gewasontwikkeling: zaad. 

 
INTRODUCTIE 
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Wat wordt gerekend tot zaad: 

• Geslachtelijk (generatief) vermeerderd 

plantmateriaal (echt zaad of zaaizaad)  

 

• Ongeslachtelijk (vegetatief) vermeerderd 

plantmateriaal (plantgoed)  

 

ZAAD 



Zaad speelt bij de land- en 

tuinbouwontwikkeling een belangrijke rol: 

  

• Zaad (zaaizaad en plantgoed): primaire en 

essentiële uitgangsmateriaal voor 

gewasproductie programma’s; 

• Het gebruikte zaad moet van goede kwaliteit 

zijn.  
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DE ROL VAN ZAAD BIJ LAND- EN 

TUINBOUW ONTWIKKELING 



De kwaliteit van het zaad belangrijk is voor: 

 

- een goede opkomst; 

- de gewasontwikkeling; 

- de te verkrijgen oogst;  

- het verkrijgen van een product van 

goede kwaliteit;  

- het verhogen van de productiviteit. 
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BELANG ZAADKWALITEIT 
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• zaad van een geschikt ras; 

• zaad welke goed geschoond is en vrij is van: 

-  onkruidzaden 

-  zaden van andere rassen van het gewas, en  

- zaden van andere gewassen (zuiver zaad); 

• zaad dat rasecht is: 

• Zaad dat raszuiver is; 

• zaad met hoge kiemkracht; 

• zaad van de juiste grootte en van gelijke grootte; 
• zaad welke vrij is van ziekteverwekkers.  

KWALITATIEF GOED ZAAIZAAD 
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Gezonde soja zaden Geïnfecteerde soja zaden 

Boulanger zaden 

van goede kwaliteit 

Boulanger zaden van 

slechte kwaliteit 

Sopropo zaad:  

goed vs. slecht 

GOED ZAAIZAAD VS. SLECHT ZAAIZAAD   
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• plantgoed van een geschikt ras; 

• plantgoed dat raszuiver is; 

• plantgoed van uniforme en correcte grootte; 

• plantgoed welke vrij is van ziekteverwekkers en 

plagen; 

• plantgoed welke opgekweekt is in ontsmette 

potgrond (ontsmette grond is vrij van 

onkruidzaden, ziekteverwerkers en plagen).  

ONGESLACHTELIJK VERMEERDERD 
PLANTMATERIAAL VAN GOEDE KWALITEIT 
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• Drager van de erfelijke informatie; 

Belangrijk: 

• Voor gewasteelt; 

• Voor voedselzekerheid; 

• Voor het vermeerderen van plantmateriaal 

• Als voedingsbron van plantaardige oorsprong 

(voedsel en voeder).  

• Als bron voor industriële doeleinden. 

11 

BELANG ZAAD  
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KORT HISTORISCH OVERZICHT 

ZAADACTIVITEITEN SURINAME 



HISTORISCH OVERZICHT 

INSTANTIE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

SML (1956) Zaaizaadproductie 

LVV – Oryza  

(jan. 1961) 

Zaaizaadproductie t.b.v. Regio Midden 

SEL – PBP (1968) Zaaizaadproductie 

SNRI/ADRON 

(1994) 

Rijstonderzoek (Veredeling, bodem, 

gewasbescherming) 

LVV – Zaad Unit 

(1999) 

Zaadkwaliteitscontrole en certificering 

Zaadtrainingen; Zaadonderzoek 13 



HISTORISCH OVERZICHT 
PROJECTEN INPUTS 

EU project,  

(1992 - 2000) 

Bouw, inrichting en apparatuur onderzoekscentrum, 

technische assistentie, oprichting ADRON 

FAO Regionaal 

Zaadproject (1994 - 1997) 

Equipment, trainingen, study tours 

FAO Nationaal 

Zaadproject (1997 - 1999) 

Equipment (voor de Zaad Unit, SML, Oryza en ADRON), 

materiaal voor het opzetten van de Zaad Unit,  Lab. Eq. 

Voor Oryza, Trainingen, study tours 

FAO Regionaal Food 

Security Proj (2004-2007) 

Trainingen belang van goed zaad in een IPM systeem voor 

groente en voor rijst 

EU rijstproject (2006 - 

2009) 

Rapport  “Seed  contribution in improving the 

competitiveness of the rice sector in Suriname” 

Remus (2006 - 2009) Equipment, trainingen, rapporten en aanzet oprichting 

vereniging van padiezaadproducenten  
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HISTORISCH OVERZICHT 
Instantie / 

Organisatie  

Periode Onderwerp(en) Aantal 

ZAADTRAININGEN 

LVV – FAO 

 

1991-2006 Veldinspectie, zaadproductie, 

harvest en postharvest, 

zaadkwaliteitscontrole (lab) 

12 

REMUS 

(ADRON, UvS, 

Celos) 

2006–2009 Grondbewerking, teelt, 

gewasverzorging, 

zaadwetgeving 

1  

(best. uit 

8 mod) 

IICA – St. Zorg Dec ‘11-Mrt ‘12 Chilli pepper zaadproductie 2 

LVV  Dec. 2014 Zaadproductie boulanger 1 

LVV – Cub desk Dec 2014 Zaadproductie cassave 1 

Planning: 

NZR Sept 2015 Verbeterde rijstzaadproductie 



HISTORISCH OVERZICHT 

Instantie / 

Organisatie  

Periode Onderwerp(en) Aantal 

ZAADSEMINARS, -CONFERENTIES 

LVV - FAO 1994 Zaadbeleid 1 

LVV 2002 Zaadwetgeving 2 
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Enkele verdiensten: 

• Concept Zaadwet voorbereid. 

 Zaadwet goedgekeurd in DNA in april 2005; 

• Een Nationaal Zaadbeleid  geformuleerd;  

• De zaadcertificeringsnormen voor padie 

gescreend en aangenomen; 

• Opstellen van een concept staatsbesluit 

Zaadregelingen.  

Zaadregelingenbesluit afgekondigd op 2 

december 2008 (S.B. 2008, no. 149). 

• Opstellen van een conceptwet Toelating en 

Bescherming van Plantenrassen; met FAO 

ondersteuning. 
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HISTORISCH OVERZICHT NATIONALE ZAAD RAAD: 1998-2006 



ZAADINDUSTRIE 
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Het begrip zaadindustrie  kan worden omschreven 

als:  

 

de verschillende componenten binnen de keten 

van activiteiten die worden ondernomen door 

een individu, organisatie, coöperatie, bedrijf, 

academisch instituut, overheids 

landbouwkundig onderzoeksinstituut  

m.b.t.  

de productie, verwerking, kwaliteitscontrole, 

behandelen, sorteren/graderen, opslag, afzet 

en distributie van zaden voor landbouwkundige 

productie met economische voordelen. 
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 DEFINITIE ZAADINDUSTRIE  



Zaadindustrie omvat 

• Zaadprogramma’s 

Componenten  

- Veredeling; rassen introductie, 

rassenevaluatie en – uitgifte 

- Vermeerdering en productie 

- Oogst  en na-oogst aspecten 

- Opslag 

- Kwaliteitscontrole en certificering  

- Afzet en distributie 

• Conservering en gebruik van plantgenetisch 

materiaal 

• Onderzoek en voorlichting 

• Bescherming van rassen  

• Zaadwetgeving  
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 ZAADINDUSTRIE  



  

Zaadprogramma: Maatregelen die moeten 
worden getroffen en activiteiten die moeten 
worden ontplooid om te bewerkstelligen dat 
kwalitatief goed zaad, van geschikte rassen, op 
het juiste tijdstip, in voldoende mate en tegen 
betaalbare prijs beschikbaar is voor landbouwers.  

 

Hoofddoel ontwikkelen van een 
zaadprogramma: Verhogen van de agrarische 
productie en productiviteit en verhoging van het 
inkomen van de landbouwer. 
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COMPONENT ZAAIZAAD (rijst, 

groenten) 

Plantgoed (vegetatief 

vermeerderd plant mat.) 

Veredeling; rassenintroductie,  

-evaluatie en –uitgifte 

- Introductie: diverse 

gewassen 

- Veredeling, -evaluatie, -

”uitgifte”: rijst 

- Geen veredeling 

- Introductie. 

Zaadvermeerdering en -

productie 

Cassave 
Rijst, SNRI vermeerdering: 
kwekerszaad             elite zaad  
             origineel zaad  
Zaadboeren:  origineel zaad  
             1ste nabouw zaad  

- LVV en particulieren maken 

plantmateriaal aan 

Oogst  en naoogst  Suboptimaal n.v.t. 

Opslag Suboptimaal n.v.t. 

Kwaliteitscontrole en 

certificering  

- Zaadwetgeving 

- Zaadinspectie Dienst – 

knowhow voor echt zaad 

- Zaadwetgeving 

- Geen knowhow voor veg. 

verm. plantmat. 

Afzet en distributie 

 

Voor rijst: SNRI LVV; particulieren 
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        STATUS ZAADPROGRAMMA COMPONENTEN 



GEÏMPORTEERDE  GROENTEGEWASSEN IN DE AFGELOPEN 5 JR. 

(RASSENINTRODUCTIE)  

HYBRIDEN 

(vanaf 2013 vermeld) 

GROENTESOORTEN – DIVERSE RASSEN 

+ bestuivingsmechanismen 

Tomaat Tomaat  - zb “Gourds” (Poe, Soekwa) - kb 

(insecten) 

Komkommer Komkommer – kb (vnl insecten) Oker – vaak kb (insecten)  

Squash  Squash (insecten) Paprika - zb 

Watermeloen  Pompoen - kb (insecten) Chilli pepers  - kb (insecten) 

Watermeloen – kb (insecten) Soepgroente  - kb (insecten) 

Koolrassen - kb Sopropo  - kb Selderie  - zb of pollen uit de lucht 

Chinese koolsoorten Boulanger – zb (of kb: insecten) Sla – kb (insecten) 

Broccoli (vnl. insecten) Bonen - zb Uien  - kb (pollen uit de lucht) 

Bloemkool zb of kb (insecten) Kouseband – zb (in enige mate kb 

– insecten) 

zb = zelfbevruchtend 

kb = kruisbevruchtend 



nomenclatuur (naamgeving) 

Generatie Naamgeving 

Suriname 

OECD 

Naamgeving 

AOSCA 

Naamgeving 

1 Kwekerszaad Pre-Basic Seed Breeder’s Seed 

2 Elitezaad Basic Seed Foundation Seed 

3 Origineelzaad Certified 1 

Seed 

Registered Seed 

4 1ste Nabouw Certified 2 

Seed 

Certified Seed 
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• Plantgenetische hulpbronnen [plantaardige 
genetische hulpbronnen (PGR)]: 
- land- en tuinbouwgewassen (o.a. fruit, 

groenten, siergewassen, medicinale 
planten, kruiden); 

- voedergewassen;   
- de bosbouw;   
- eetbare paddestoelen;  
- micro-organismen; en 
- voor de landbouw nuttige of potentieel 

nuttige wilde flora.  
• PGR zijn direct, of indirect, verantwoordelijk 

voor het levensonderhoud van een ieder op 
aarde. 
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 CONSERVERING EN GEBRUIK VAN 
PLANTGENETISCHE HULPBRONNEN (PGR)  



Gebruik: 

• Rijstveredeling 

Conservering: 

• Zaadgenenbank voor rijst 

• Veldgenenbank voor cassave (TKW) 

• Veldgenenbanken voor diverse gewassen 

(DH, PO, TKW) 

• Botanische Tuin – STINAPA 

• Landbouwers - landrassen 
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 CONSERVERING EN GEBRUIK  
VAN PGR  



Cassave: 

Courtesy: CELOS 

Citrus genenbank 

Courtesy: LVV - ODLOAV 

27 

ILLUSTRATIE CONSERVERING 



Zaadbank Rijst: 

Courtesy: ADRON 
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ILLUSTRATIE CONSERVERING 



Onderzoek 

• SNRI/ADRON – Afdeling Veredeling: o.m. 

verantwoordelijk voor de productie van 

kwekerszaad en elite zaad 

 

Voorlichting 

• Algemeen: LVV 

• Voor rijst: SNRI/ADRON + LVV 
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 ONDERZOEK EN VOORLICHTING  
T.A.V. ZAAD 



• Concept Kwekersrecht  

(zal in de 2de helft van 2015 worden 

gescreend door de Nationale Zaad Raad) 
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 BESCHERMING VAN RASSEN 



• Zaadwet (van 4 mei 2005, S.B. No. 51) 

• Zaadregelingenbesluit (2008. SB no. 149) 

• Uitvoeringsbesluiten: door de NZR worden 

de beschikkingen voorbereid. 
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 ZAADWETGEVING 



ANDERE ZAAD-

GERELATEERDE ASPECTEN 
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• De Plantenbeschermingswet (GB 1965, 

no.102) 

- Juridische basis ter voorkoming van de 

introductie, verspreiding en vestiging van 

exotische planteziekten en plagen in 

Suriname; 

- Wettelijk instrument ter regulering van de 

internationale handel in landbouwkundige 

producten;  

- Betreft regelgeving voor import en export van 

planten, plantendelen en plantaardige 

producten en andere “beperkte / niet 

algemeen toegankelijke” goederen. 

ANDERE WETSPRODUCTEN TER 

REGULERING VAN ASPECTEN VERBAND 
HOUDENDE MET ZAAD 
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• Wet Goederen Verkeer (Negatieve Lijst) 

(WET van 8 juli 2003, houdende nieuwe 

regelen betreffende het internationale  

goederenverkeer (Wet Goederen verkeer) 

(S.B. 2003 no. 58), zoals zij luidt na de  

daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 

2004 no. 121). 
 

ANDERE WETSPRODUCTEN TER 

REGULERING VAN ASPECTEN VERBAND 
HOUDENDE MET ZAAD 



 

DE NATIONALE ZAAD RAAD (NZR) 
 

 

35 

Samenstelling, ingevolge de Zaadwet van 2005: 

 

• Het Onder directoraat Landbouwkundig Onderzoek 

• Het Onder directoraat Landbouw 

• De Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut;  

• De Anton de Kom Universiteit van Suriname; 

• De Zaad Inspectie Dienst; 

• De gezamenlijke zaaddistributeurs; 

• De gezamenlijke zaadvermeerderingsfaciliteiten; 

• De gezamenlijke verwerkersorganisaties; 

• De gezamenlijke landbouwers organisaties; 

• De gezamenlijke landbouwkrediet verlenende 
instanties; 

• Het Ministerie van Handel en Industrie. 
 



Enkele taken NZR op basis van de Zaadwet van 2005: 

• het bevorderen van de samenwerking tussen 

organisaties/bedrijven betrokken bij zaad-gerelateerde 

activiteiten ter verhoging van de efficiëntie bij de 

zaadproductie; 

• het ontwikkelen van een zaadbeleid; 

• het voorbereiden van zaadregelgeving en het toezien op 

de naleving daarvan; 

• het voorbereiden van activiteiten die moeten leiden tot 

het uitgeven van gecertificeerd zaad; 

• het grondig doornemen en zodanig aanpassen van het 

concept Kwekersrecht document; 

• het al dan niet gevraagd adviseren van de Minister op 

het gebied van het landbouwbeleid m.b.t. de 

ontwikkeling van zaadprogramma’s, zaadcertificering, 

de uitgifte van rassen en omtrent de uitvoering van de 

Zaadwet. 
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DE NATIONALE ZAAD RAAD 



CONCLUSIES 

Surveys die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd 

hebben het volgende uitgewezen: 

 

• de kwaliteit van lokaal zaad is meestal 

suboptimaal; 

• geen gestructureerde zaadprogramma’s in 

Suriname; 

• nog geen zaadcertificering; 

• behoefte aan trainingen voor voorlichters en 

landbouwers. 

CONCLUSIES 



 

• Voorzien in voldoende kwalitatief goed zaad 

vormt thans een beperkende factor voor 

succesvolle productie van bep. gewassen. 

 

• Om Suriname’s agrarische activiteiten te 

bevorderen is verbetering, kwalitatief en 

kwantitatief, van het nationaal 

zaadvoorzieningssysteem noodzakelijk.  
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SLOT 



Ter verbetering van het nationaal 

zaadvoorzieningssysteem is onder meer nodig: 

 

• Professionele en technische personen; 

• Adequate infrastructuur (onderzoeksinstituut, 

zaadproductiefaciliteiten, goed functionerend 

zaadkwaliteitsunit, goede opslagfaciliteiten); 

• Een effectieve voorlichtingsdienst; 

• Voldoende financiële middelen; 

• Aanscherpen / herzien van het Zaadbeleid.  
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SLOT 



THANK YOU 
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