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OMZENDBRIEF ALV/KWA/13 
 
 
Onderwerp:  Commercialisatie van gemengde partijen 
 
Referentie:  Ministeriële besluiten van 21 december 2001 tot vaststelling van een  
 keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen, van zaaizaad  
 van groenvoedergewassen, van bietenzaad van landbouwrassen,  
 van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, en van  
 zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen. 
  
Bestemming:  Kwekers, instandhouders, mandatarissen en erkende  
    handelaar-bereiders 
 
Correspondent: ir. Ann Van Essche 
 
Motivering:   Teneinde het commercialiseren van gemengde partijen mogelijk te  
     maken zonder dat de analyse uitslag bekend is. 
 
 
1. Algemeen 
 
Volgens de reglementering voor de productie, de controle en de certificering van zaaizaad 
van landbouwgewassen (zie referentie hierboven), Deel I. Algemeenheden, Hoofdstuk 7: 
Bewerkingen op officieel goedgekeurde partijen, punt 7.2., mogen alleen officieel goedge-
keurde partijen gemengd worden. 
In samenspraak met de sector en naar analogie met de Nederlandse situatie heeft de 
afdeling Productkwaliteitsbeheer beslist om het in de handel brengen van mengingen van 
goedgekeurde en geweigerde partijen vanaf heden toe te staan zonder dat de officiële 
uitslag reeds bekend is. 
 
 
2. Voorwaarden van toepassen 
 
Het in de handel brengen van een menging van goedgekeurde en geweigerde partijen 
kan toegestaan worden op voorwaarde dat er bij de beoordeling van het gewogen gemid-
delde een veiligheidsmarge toegepast wordt. Het gewogen gemiddelde dient ook te vol-
doen aan de gestelde minimum kiemkrachtsnormen.  
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Bij een dergelijke menging moet er tevens een inspectiemonster genomen worden en bij 
een negatieve uitslag ervan wordt de certificering als nietig beschouwd. 
Deze praktijk mag toegepast worden voor alle soorten behalve voor deze soorten waar-
voor de minimale kiemkracht reeds 75 % is. 
 
3. Concrete toepassing 
 
Een menging van partijen kan op basis van individuele uitslagen als volgt toegepast wor-
den: 
- Indien de samenstellende delen van een mengpartij vooraf op kiemkracht zijn onder-
zocht, kan onmiddellijk na menging certificering op basis van de berekende kiemkracht 
plaatsvinden, waarbij de kiemkracht als volgt wordt vastgesteld: 

a) de berekende gemiddelde kiemkracht, als de kiemkracht van de samenstellende 
 delen gelijk of hoger is dan de gestelde minimum kiemkrachtnormen; 
b) de berekende gemiddelde kiemkracht, verminderd met 2%, als de kiemkracht van  
 één of meer van de samenstellende delen 1% tot maximaal 5% beneden de  
 gestelde minimumnorm ligt; 
c) de berekende gemiddelde kiemkracht verminderd met 3%, als de kiemkracht van  
 één of meer van de samenstellende delen 6% tot maximaal 10% beneden de  
 gestelde minimumnorm ligt. 

- De kiemkracht van het samenstellende deel met de laagste kiemkracht moet hierbij ten-
minste 75% bedragen. 
 
Schematisch geeft dit: 
 
EU –norm 
kiemkracht 

Belangrijkste 
soorten 

Kiemkracht wijkt maximaal 5 
% af van de norm 

Kiemkracht wijkt maximaal  
10  % af van de norm 

- - minimale kiem-
kracht samen-
stellend deel 

berekende 
norm 

minimale 
kiemkracht 
samenstel-
lend deel 

berekende 
norm 

92 % vezelvlas 87 % 94 % 82 % 95 % 
90 % maïs 85 % 92  % 80 % 93 % 
85 % tarwe – gerst – 

haver- rogge 
suikerbiet 
olievlas 
koolzaad 
mosterd 

80 % 87 % 76 % 88 % 

80 % triticale 
diverse gras-
sen en klavers 

75 % 82 % niet mogelijk 

 
 
Voorbeelden aan de hand van een soort waarvoor de minimale kiemkracht 85% bedraagt: 
 
a) Menging van 2 partijen: 
 partij van 2 ton met 87% kiemkracht  
 partij van 3 ton met 90% kiemkracht 
 
 Berekend gemiddelde: ((2 x 87) + (3 x 90))/ 5 = (174 + 270)/ 5 = 88,8% 
 De mengpartij mag aanvaard worden. 
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b) Menging van 3 partijen: 
 partij van 2 ton met 82% kiemkracht 
 partij van 3 ton met 90% kiemkracht 
 partij van 1 ton met 91% kiemkracht 
 
 Berekend gemiddelde: ((2 x 82) + (3 x 90) + (1 x 91))/ 6 = (164 + 270 + 91)/ 6 = 87,5%. 
    87,5 – 2 = 85,5% 
 De mengpartij mag aanvaard worden. 
 
c) Menging van 2 partijen: 
 partij van 2 ton met 79% kiemkracht 
 partij van 2 ton met 90% kiemkracht 
 
 Berekend gemiddelde: ((2 x 79) + (2 x 90))/ 4 = (158 + 180)/ 4 = 84,5% 
    84,5 – 3 = 81,5% 
 De mengpartij mag niet aanvaard worden. 
 
 
4.  Toepassingsmodaliteiten 
 
Deze omzendbrief treedt in werking met ingang van 10 december 2007 en blijft geldig tot 
er een aangepaste versie wordt uitgegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ir. N. VAN GINDERACHTER 
Administrateur-generaal   
 


