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TIVESEED STIMULEERT PRODUCTIE EN GEBRUIK
VAN BIOLOGISCH ZAAD EN PLANTENGOED

GEZET

EERSTE
Voor het proiect LIVESEED bezocht Bionext somen met
IFOAM-EU en FIBL de ofgelopen ioren tien Europese londen
Dit om erochter te komen woor de knelpunten en konsen

liggen om de productie en het gebruik vcn biologisch
uitgongmotericcl te stimuleren. ln 2019 is in de meesle
von deze londen een workshop georgoniseerd. Dit leidt
tot concrete resu ltoten. TEKST & FoTo's I iua¡lrr RAATJMAKERS
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alle EU landen aan dezelfde regels voor het gebruik
van biologisch uitgangsrnateriaal

Joewel

Institute gaat biologische rassenproeven

biologisch uitgangsmateriaai voorhanden
is. In de eerder bezochte EU-landen worden nu workshops georganiseerd met als
belangrijkste doel de stakeholders uit de
biologische sector aan te moedigen om
zelf stappen te zetten die leiden tot meer
biologisch zaad en meer biologische rassen in hun land. Om de betrokkenheid
van de deelnemers te vergroten wordt elke
workshop afgesloten met het ondertekenen van een 'verklaring van biologisch
zaad' waar concrete actiepunten instaan.

organiseren. De Letse overheid zei onder
andere toe om de database voor biologisch uitgangsmateriaal (de Letse variant
van onze biodatabase) te verbeteren en
gebruikersvriendelijker te maken voor de
boeren. Drie maanden na de workshop
zijn deze verbeteringen al in de praktijk
gebracht. De stakeholders uit Litouwelr
hebben afgesproken om in de omschakelcursus voor biologische boeren een
module op te nemen over biologische
zaadteelt. Ook gaan ze toetsingscriteria
opstellen voor rassen die geschikt zijn
voor de biologische landbouw. De aanwezigen hebben dus steeds gezamenlijk
verantwoordelijkheid genomen voor het
verhogen van het aandeel biologisch uitgangsmateriaal in hun lancl.
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moeten voldo en, zijn er in de praktijk
grote verschillen. Zo zijn er EU-landen
die werken Íret een Nationale Annex,
terwijl in andere EU-landen nog weinig

de

drie Bal-

tische staten, vond eind januari in Riga
plaats. De resuitaten zijn veelbelovend.

Zoheeft de vertegenwoordiger van het
ministerie in Estland toegezegd om een
expertgroep voor bioiogisch zaad op te
zetten en het Estonian Crop Research

stiger. Dit heeft mede te inaken met het
feit clat Spanje verdeeld is in zeventien
autonome regio's. Allemaal met hun eiger.r

beleid voor biologische landbouw en zelfstandige verantwoordelijkheid voor het
verlenen van ontheffingen aan boeren die

Bìologische zood
leelt in Sponie
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willen gebruiken. Dit leidt
niet alleen tot grote verschillen tussen de
regio's maar ook tot veel bureaucratie. De
deelnemers die na aarzeling bij de workshop in Madrid aanwezig waren, kwamen
tot cie conclusie dat meer nationale samenwerkingrnodig is om het gebruik van
biologisch zaadi¡ Spanje te bevorderen.
Ze hebben de centrale overheid in Madrid
daarom opgeroepen om een nationale
expertgroep voor biologisch zaad op te
zetten waarin de verschillende regio's
en aile belangrijke stakeholders vertegenwoordigd zijn. Eénvan de aanwezige
certificeerders, Spanje heeft er rnaar liefst
vijftig, gaat zichinzetten voor uniforme
regels voor het verlenen van ontheffir.rgen.
gar.rgbaar zaad
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maken voor samenwerking op de langere
termijn. Het opzetten van een expertgroep voor biologisch zaad is daarvan een
goed voorbeeld. Dit kan voorkomen dat
alles weer stil komt te liggen zodra het
LIVESEED project is afgelopen. Na vijf
workshops, met nog drie te gaan, kunnen we nu al concluderen dat de gekozen
opzet goed werkt. De deelnemers voeien
zich betrokken brj het resultaat enztjn
entlrousiast over het feit dat ze zelf, net
kleine en concrete stappen, vooruitgang
kunnen boeken..
Mooike Rooljmokers is proieclleider von hel leom Kennls en
lnnovolie bil B¡o¡ext
Hei turopese onderzoeksprojecl IIVESEED is ìn 20 ì 7 gesiort
en loopt toì 202 ì . ller wordt gefinoncierd door de Europese
Commissie vo¡uit hef Horizon 2020 progrommo. Blo¡exl Ìs ee¡
von de 49 portners en heefi ols took om t-^ onderzoeken hoe de
regels rondom het gebruik von bioÌogisch zood in de EU ge mplemenleerd zijn én hoe dil verbele¡d ko¡ worden.
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