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Odin steunt ontwikkeling nieuwe biologische rassen
Rondom Pasen start biologische groothandel Odin een consumentenactie om geld in te
zamelen voor Stichting Zaadgoed, om daarmee de ontwikkeling van nieuwe biologische
rassen voor de telers te ondersteunen. Via de Odin Groente- en Fruitabonnementen en
biologische speciaalzaken biedt Odin de komende weken biologisch zaadgoed aan, waarvan
per verkocht setje of zakje € 1 euro naar Stichting Zaadgoed gaat. Met de opbrengst van de
Odin-actie richt Zaadgoed een fonds op, waaruit een deel van de kosten van de aanmelding
van nieuwe biologische rassen op de markt voorgefinancierd kan worden. Dit kost namelijk
veel geld en dat is voor de kleine biologische en biologisch-dynamische zaadbedrijven en
boerenveredelaars vaak een te hoge een drempel. Met de oprichting van het fonds wil
Stichting Zaadgoed hen verder op weg helpen, zodat er snel meer nieuwe biologische
rassen aangemeld kunnen gaan worden.
Tijd voor meer biologisch vermeerderd en veredeld zaadgoed
Zaadgoed is deel van ons cultureel erfgoed en komt voort uit duizenden jaren veredeling.
Wat ooit in handen was van vooral boeren en tuinders is sinds de laatste decennia voor ruim
de helft in handen gekomen van nog maar 10 multinationals. Tegelijk wordt het aanbod van
verschillende rassen steeds kleiner, omdat het voor deze bedrijven commercieel
interessanter is om te werken aan een beperkt aantal rassen waar zij patent op hebben. De
rassen die de biologische landbouw nu gebruikt zijn dan ook voornamelijk rassen die voor de
gangbare landbouw zijn veredeld en vermeerderd (geteeld). De biologische landbouw wil de
productieketen sluiten. Op korte termijn betekent dit dat gangbare rassen onder biologische
omstandigheden moeten zijn vermeerderd (geteeld), op de lange termijn dat nieuwe rassen
ontwikkeld worden die aangepast, of bedoeld zijn aan/voor de biologische teeltwijze. Een
kleine groep biologische zaadbedrijven en boerenveredelaars werkt aan een alternatief.
Stichting Zaadgoed steunt hen daarbij. Kijk voor meer informatie over het werk van Stichting
Zaadgoed op www.zaadgoed.nl

Meer info over de Odin-Zaadgoed-actie:
Merle Koomans, Estafette Associatie C.V., email m.koomans@estafette.org of mobiel 0621895635
Bijlage: zie afbeelding actiekaart Zaadgoed

