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Sleutelelementen
•

Type veredelingsprogramma’s

Oplossingen vanuit
bestaande bedrijven

bleem (bv. Phytophthora in aardappel dat leidde tot het Bioimpuls project).

Samen bepalen deze sleutelelementen de
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gramma’s mogelijk. Dit kan op de volgende

ten zoals die in biologische landbouw. De

kunnen telers duidelijker aangeven aan

len. In de groentesector staat de teler ver-

manieren:
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der men een probleem gezamenlijk erkent en prioriteert.
•
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Prioritering eigenschappen
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Voor biologisch en gangbaar is de priori-
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▪ Daarnaast is een goede facilitator nodig, die de belangen van de verschillen-
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hetzelfde. Een eerste stap zou kunnen zijn

en zaadteelt van veel groentegewassen

dat veredelaars binnen bestaande pro-

vraagt een verlengde teelt, zoals bijvoor-

gramma’s zich meer richten op aanvullen-

Bingenheimer Saatgut is een biologisch-dynamisch groentezaadteeltbedrijf in

verschilt per gewas/keten. Bij aardappel bestaat een traditie waarbij telers

beeld bij sla of kool. Hierdoor hebben telers

de eigenschappen die belangrijk zijn voor

Duitsland, dat bestaande en nieuwe zaadvaste rassen verkoopt. De aangesloten

direct betrokken bij de veredeling, terwijl bij groentegewassen en zomertar-

minder affiniteit met zaadteelt, laat staan

het optimaliseren van de biologische teelt,

zaadtelers (ca 100) nemen elk de zaadteelt van een of enkele gewassen voor hun

we veredeling en teelt gescheiden zijn. Daarnaast is de groenteveredeling

met veredeling.
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resistentie tegen meerdere ziekten. Dit
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kan er toe leiden dat de keuze van krui-

Kultursaat. Zij doen dit bij allerlei groentegewassen. Kultuursaat verzorgt de aan-

singsouders en de selectie in een vroeg

melding van een nieuw ras, waarbij zij afziet van kwekersrecht. Iedereen mag het

stadium verandert.

ras verhandelen, waarvoor een verdrag met Kultursaat gesloten wordt waarin een

competitiever en meer gesloten dan bij de granen- en aardappelveredeling.
Planteigenschappen spelen een belangrijke rol.

Nieuwe bedrijven oprichten

▪ De veredelingsstrategie: Bij gewassen die vegetatief worden vermeerderd
of bij veredeling van zaadvaste rassen kunnen telers een grotere rol spelen

In een tijd waarin veel veredelingsbedrijven

dan bij F1-hybriden.

vrijwillige vergoeding wordt afgesproken. In de praktijk is dit meestal Bingenheimer

samen gaan, of opgekocht worden, is het

Organisatie selectieprogramma’s

Saatgut. Veredeling binnen Kultursaat wordt gefinancierd vanuit schenkgelden en

▪ Het gemak om op eigenschappen te selecteren verschilt per gewas.

heel bijzonder als nieuwe bedrijven opge-

De bestaande veredelingsstrategieën kun-

vrijwillige vergoedingen.

▪ 1 of 2-jarigheid: Diverse groentegewassen zijn 2-jarig, waardoor het ver-

richt worden. In de twee kaders (Bingenhei-

nen aangepast worden, door bijvoorbeeld

mer Saatgut met Kultursaat en De Bolster)

in een vroege fase een pre-screening van

geven we twee voorbeelden, vanuit de con-

(potentiële) rassen bij telers uitvoeren. Te-

text van de biologische landbouw.

lers gaven in de workshops aan hiervoor

edelingstraject langer duurt.
•

Bingenheimer Saatgut met Kultuursaat

▪ De historische inbedding en institutionele organisatie van de veredeling

de partijen erkent en in balans houdt.

•

binnen

Nieuwe vormen van samenwerking verdient beleidsondersteuning.
▪ Gewasstudiegroepen kunnen cruciaal zijn om de verschillende spelers (ver-

De Bolster

graag ruimte beschikbaar te willen stellen.

De Bolster richtte zich tot de overname op biologische zaadteelt voor de amateur-

edeling, teelt, handel) per gewas samen te brengen en inzichtelijk te maken

Bij beide bedrijven geldt dat aansluiting

Bij veredelingsbedrijven wordt onderkend

tuinders. De huidige eigenaren van De Bolster richten zich ook op de professioneel

welke sleutelelementen van belang zijn voor succesvolle samenwerking.

bij en vertrouwen van de keten cruciaal is.

dat hier winst te behalen is. Verandering

tuinders en vinden het belangrijk om met eigen veredeling nieuwe rassen te ont-

Daartoe werken beide bedrijven intensief

van beleid hierin zal vanuit h

wikkelen die geschikt zijn voor de biologische teelt. In 2004 is hiermee een start
gemaakt en momenteel werken drie mensen fulltime in de veredeling. De focus ligt

samen met telers, om bijvoorbeeld veelbelovende nummers te testen op hun bedrijf,

Communicatie

daarbij op de gewassen pompoen, courgette en tomaat, waarvan verschillende ras-

of zaad te laten vermeerderen.

Veelal loopt communicatie tussen verede-

sen op de markt zijn gebracht. Het selectiewerk wordt onder biologische omstan-

laars en telers over mogelijke verbeter-

digheden verricht. Het belangrijkste knelpunt voor een startend veredelingsbedrijf

punten van rassen via vertegenwoordigers.

als de Bolster zijn de hoge ontwikkelingskosten van een nieuw ras. Dit hangt samen

Door de tussenschakel van vertegenwoor-

met de lange ontwikkelingsduur van een nieuw ras, meestal minimaal 8 jaar.

digers verliezen veredelaars subtiele doch
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