Kwekersrecht
Met het kwekersrecht beschermt u als kweker uw teeltmateriaal zoals stekken, bollen en zaden van
bepaalde rassen. U voorkomt zo dat anderen de vruchten plukken van uw inspanningen om een nieuw ras
te ontwikkelen. Het kwekersrecht is een uitsluitend recht en is maximaal vijfentwintig tot dertig jaar
geldig.
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één tot zes jaar.
U kunt uw ras ook in heel Europa
laten beschermen. Hiervoor dient u
een aanvraag in voor alle lidstaten
van de Europese Unie bij het
Communautair Bureau voor
Plantenrassen in Frankrijk.
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