Deel I

Studiedag, vrijdag 25 november 2016

De toenemende concentratie in de zaadsector kent geen grenzen, lijkt het, met de (intussen
bijna zekere) overname van Monsanto door Bayer. Het handvol bedrijven dat samen 95% van
de zadenmarkt in handen heeft, zet enkel in op rassen waar een grote markt voor is.
Bovendien schermen deze bedrijven met nieuwe technologie en met patenten hun rassen af
voor verder gebruik, voor vermeerdering maar steeds meer ook voor verdere veredeling.
De toegankelijkheid van basismateriaal voor selectie en veredeling komt in het gedrang. En de
diversiteit aan rassen die worden gebruikt in de professionele teelt wordt zo steeds kleiner.
Tegelijk zien we wereldwijd heel wat initiatieven die een andere weg bewandelen. Organisaties,
coöperaties van boerenveredelaars en zaadhuizen die zaadvaste rassen ontwikkelen of in stand
houden. Rassen die verder bouwen op eeuwen van selectie en verbetering en dat ook voor de
toekomst mogelijk houden. Het resultaat van hun werk, de groenterassen die ze ontwikkelen,
beschouwen ze als gemeenschappelijk erfgoed (cultuurgoed), ‘commons’ waarvoor we allen
verantwoordelijkheid dragen, zorg voor willen dragen en die vrij toegankelijk zijn voor wie er mee
verder wil.
O p 25 november willen we samen nadenken hoe we, binnen de huidige context, in Vlaanderen en
Nederland kunnen werken aan een diversiteit aan kwaliteitsvolle rassen voor de professionele teelt,
ook in de toekomst. Hoe gaan wij om met zaden als gemeenschappelijk erfgoed, zaden als
‘commons’?

Programma
9.45h Ontvangst en koffie
10h Inleiding – Mieke Lateir, Netwerk Zelf Zaden Telen/Biosano-Bingenheimer Saatgut
10.15h – 10.50h Beperkingen van de huidige nieuwe veredelingstechnieken en patenten –
Esmeralda Borgo, Beleidsmedewerker Bioforum
10.50h – 11.10h Wetgeving rond handel van zaden – actuele wetgeving en perspectief voor
de toekomst – Malgorzata Sculz, Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid
11.10h-11.45h Zaden als ‘commons’ – hoe gaat Kultursaat, vereniging van
(boeren)veredelaars, ermee om? – René Groenen, vermeerderaar/veredelaar van biologische
groenterassen, De Groenen Hof
11.45h – 12.30 Broodmaaltijd
12.30h -14.30h Discussie onder begeleiding van Willy Douma, Hivos, bestuurder
Stichting Zaadgoed “Hoe gaan wij om met zaden als gemeenschappelijk erfgoed,
zaden als ‘commons’? Hoe kunnen we binnen de huidige context, in Vlaanderen en
Nederland werken aan een diversiteit aan kwaliteitsvolle rassen voor de
professionele teelt, ook in de toekomst?”

Locatie

Deelnameprijs

Inschrijving

ILVO Plant 9

10 Euro
broodmaaltijd

Voor 21
november

inbegrepen

bij Greet Lambrecht

Burgemeester Van
Gansberghelaan 109
9820 Merelbeke

akelei.jd@skynet.be

Een routebeschrijving kan u vinden via onderstaande link:
http://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Contact/Routebeschrijving-Plant#.WBt5udyTB9R

(tweede beschrijving op de pagina: Onderzoeksdomein 'Teelt en Omgeving')

Deel II

Om 15h staan de lokalen van het
ILVO voor het reinigen van zaden
open voor het Netwerk Zelf Zaden
Telen. Wie zaden bij heeft om te
reinigen kan daarvan gratis gebruik
maken.
Graag vooraf aanmelden bij Greet,
met vermelding van de zaden die je
wil reinigen. Zorg voor droge zaden,
leg ze een paar dagen voor de kachel
voor je naar ILVO komt. Te vochtige
zaden kunnen de machines doen
vastlopen.

Allen welkom!

