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Seed Valley 

 

• 25 bedrijven aangesloten 

• 90 vestigingen in het buitenland 

• 3000 arbeidskrachten 

• 4 buitenlandse multinationals 

• 5% tot 10% groei per jaar 

• Omzet > 1 miljard euro 



Missie Seed Valley 

• Samenleving te enthousiasmeren 

voor de zaadsector. 

 

• Positioneren van de bedrijfstak als 

duurzaam, hoogwaardig en 

innovatief, met een internationaal 

perspectief. 

 

• Seed Valley is een boeiende sector 

om in te werken, met een grote 

bijdrage aan de economie, in een 

aantrekkelijke leefomgeving. 

 

http://www.jijgaatvoorzaad.nl/ontdek-de-verhalen/laura


Introductie INCOTEC 

• INCOTEC is actief op de wereldmarkt in zaaizaden 

• INCOTEC is geen veredelingsbedrijf maar een bedrijf 

dat zaden in kwaliteit verbetert 

• INCOTEC voegt waarde aan zaden toe om de teler 

een beter resultaat te laten realiseren 



7 INCOTEC technologieën 



Priming of voorkiemen 

Doelstellingen: 

• Kiem uniformiteit verbeteren 

• Versnelde opkomst (kiemenergie) 

• Alle soorten kiemrust doorbreken 

• Verbeterde kiem bij niet optimale temperaturen 

• Resultaat: hoger aantal goede planten  

 

 

 

Originele partij Na priming Embryo groei na priming 



Opwaarderen met röntgensysteem 

• X-ray sorteren:  

• beter, meer efficiënte opwaardering 

• nieuw en innovatieve technologie 

• Tomaat  

• problemen met zaadkwaliteit 

• duur zaad vereist hoge  

kwaliteit 

• combinatie met priming is  

noodzakelijk 

niet geprimed geprimed 



Basis coat,  

Gewichtstoename 0.2-2% 

Complete Film coat,  

Gewichtstoename 3-20% 

Encrusteren,  

Gewichtstoename 1-5X 

Mini pil,  

Gewichtstoename 10-25X 

Standaard pil,  

Gewichtstoename 15-100X 

Product vormen zaad coating 



Desinfectie 

• Verwijderen van zaad overdraagbare pathogenen 

• eXccit technologie gecombineerd met priming  

(zeer effectief tegen zaad overdraagbare 

bacteriën) 

• ThermoSeedTM technologie: gebruikt hete en 

vochtige lucht (zeer effectief tegen zaad 

overdraagbare schimmels en bacteriën) 



Aanbrengen van actives en additives 

• Gewasbeschermingsmiddelen (PPP’s) 

• Levende organismen (bv. Rhizobium, 

Bacillus) 

• Groei stimulerende middelen  

(bv. wortelontwikkeling) 

 



INCOTEC wereldwijd 

• Medwerkers wereldwijd: 493 (Jan 1.2015) 

• R&D wereldwijd: 82 

• Productielocaties: 11 

 Technologie ontwikkeling in NL 

 Productontwikkeling op locatie 



De Markt 

Toegevoegde waarde creëren van zaadje tot mond 

 

•Teelt – Kennis en teelt input 

•Logistiek – Verpakken,  

opslag en transport 

•Afzet – Aanbod en vraag  

afstemming 

•Consument – product  

concepten en toegevoegde  

waarde creatie 

 

Goede keten borging 



Bijdrage van de zaadindustrie in keten  

 

•Teelt – resistentie tegen ziektes, uniformiteit, kwaliteit 

en opbrengst 

•Logistiek -  houdbaarheid, transportsterkte, verwerking. 

•Afzet -  oogstzekerheid, kwaliteit,  

leven betrouwbaarheid 

•Consument – veiligheid (schoon 

geteeld), smaak en uiterlijk 



Aanpak Suriname 

• Keten ontwikkeling faciliteren en stimuleren 

(professionaliseren) 

• Goed zaaizaad en farm input 

• Kennis ontwikkeling en teelt advies 

 

 

 



Aanpak Suriname 

• Goede samenwerking ondernemers, onderzoek (kennis 

instellingen) en overheid 

• Planmatig werken en continuïteit creëren 

• Projectmatig werken 

 

Hoofddoel:  
Inkomen telers verhogen 

 



Mogelijk voorbeeld project: Slakken 

bescherming Rijst Teelt 

• 20-30% oogst verlies bij direct gezaaide rijst 

• Huidige methoden grote hoeveelheden zeer 

toxische bestrijdingsmiddelen 

• Huidige methoden hebben vaak onvoldoende 

werking 

• Huidige methoden schadelijk voor mens en milieu 

 

 



Golden Apple Snail 

Healthy rice field      Rice field affected by  

  

 

 

 

 

 

 

     

Golden Apple Snail 



Golden Apple Snail 

INCOTEC oplossing: 

 

•Een gecoat rijst zaadje met kleine hoeveelheid anti 

slakken middel 

•Geschikt om 48 uur in water voor te laten kiemen 

en vervolgens te zaaien 



Onze bijdrage 

INCOTEC oplossing geeft teler: 

• Volledige bescherming 

• Opbrengst verhoging tot wel 25% 

• Aanzienlijke verlaging belasting milieu 

• Geen gezondheid risico’s voor teler 

• Wilde rijst reductie 

• Middel voor teler om inkomen  

te verbeteren (minder kosten  

en hogere opbrengst) 

 

INCOTEC 



Conclusies 

• Goed zaad essentieel voor succes land en tuinbouw in 

Suriname 

• Kan alleen succesvol zijn bij totale ketenborging en keten 

ontwikkeling 

• Samenwerking binnen gouden driehoek belangrijk, op 

basis van kennisversterking en innovatie 

• Projectmatig werken op basis van lange termijn strategie 

en visie 

• Doel moet zijn om inkomen teler te verbeteren. 

 



Bedankt voor uw aandacht 


