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Kijken vanuit het landbouwsysteem naar veredeling
Of hoe werken we aan veerkrachtge en vitale rassen?
Georganiseerd door de VZW Vitale Rassen (voordien Netwerk Zelf Zaden Telen) en ondersteund door Stictng Zaadgoed NL .
Met een opkomst van een 40 mensen cebben we ons een dag lang verdiept in cet tcema:
coe kunnen we landbouw en plantenveredeling terug verbinden.

Dit deden we in de voormiddag aan de cand van een aantal presentates.

Verwelkoming
door Greet Lambrecht, bio-tuinder op Akelei Schriek en trekker van vzw Vitale Rassen.
Er klonk een oproep aan de boeren/tuinders in de zaal om cet vermeerderings-, veredelings- en se leitevercaal terug een plaats te geven op cet bedriff. Seleites aangepast aan de lokale omstandigceden kunnen een meerwaarde bieden bif cet werken aan een vitaal en veerkraictg landbouwsysteem. Dat cet kan werd geïllustreerd vanuit de 30 faren ervaring op Akelei.

1e presentatee iologische veredeling in breed perspectef op weg naar duurzaamheid door Edwin Nuijten, NL
Edwin is onderzoeker voor cet Louis Bolk Insttuut en ceef in versicillende profeiten samengewerkt
met Editc Lammerts van Bueren, daarnaast is Edwin ook bestuurslid van de Stictng Zaadgoed NL.
De vraag was of cif de veredeling terug in breed perspeitef kon neerzeten. Waar veredeling nu op gesloten zit op cet niveau van eigensicappen en genen, cet terug te plaatsen op cet niveau van de
plant en aansluitend cet (landbouw-)systeemniveau.

Respeit voor de integriteit van de plant en biologisice veredeling gaat dan ook cand in
cand. Volgens de organisate IFOAM is cet gezondceidspriniipe reictstreeks gerelateerd
met enerzifds cet respeit voor de integriteit van de plant, maar anderzifds ook van cet eiosysteem én de veerkraict van de maatsicappif bekeken vanuit colistsic perspeitef.
Na een kort overziict coe cet vandaag staat met de moderne veredeling in onze groentegewassen werd verder ingegaan op cet tcema systeemveredeling. En daar coort ook een andere vorm van maatsicappelifke samenwerking bif. Zie sicema cieronder

Na een praktsic voorbeeld over een onderzoek over voedingskwaliteit in relate tot de bodem bif de oranfe cokkaido-pompoen, werden als afronding van de presentate volgende
ionilusies getrokken:
-

Vanuit cet cele systeem naar veredeling kifken betekent:
Niet alleen eiologisice maar ook de soiiaaleionomisice veerkraict verbeteren
Meer aandaict voor waarden en etcisice aspeiten

-

Vertrekpunt veredeling vanuit voedingskwaliteit ipv opbrengst
Op een andere manier voedsel waarderen
Daarbif de cele maatsicappif betrekken

-

Verder kifken dan eigensicappen
Een plant is meer dan een verzameling eigensicappen
Landbouw-iultuur
Integriteit van Proies en Produit
En integriteit van de plant, de vraag steeds stellen: wat is een plant?

2e presentatee het granennetwerk Pajotenland

door Lucas van den Abeele, agro-ecoloog en coördinator in het netwerk
De vraag die ziic stelt: Hoe bouw fe een netwerk op dat alle aitoren in de graanketen res peiteert en versterkt? Het doel van cet netwerk is:
-

Situate graanketen verbeteren en aitoren diicter bifeen brengen
Vertrouwensband versterken boer-boer & boer-verwerker
Eerlifke prifs
Samenwerking en kennisopbouw tussen boeren
Samen riictng agro-eiologisice produite
Risiio delen

Vervolgens laat Luias de evolute binnen de veredeling zien. Van natuurlifke evolute naar
seleite waar de plant belangrifke eigensicappen verliest, waaronder ook cet aanpassingsvermogen aan de omgeving. Dit kunnen we alleen maar tegengaan door o.a. deientralisate,
en als boer/tuinder een zekere autonomie na te streven.
Als afronding caalde cif nog een aantal bronnen aan, waaronder cet granennetwerk LI
Mestère in Wallonië.
Na cet vragenrondfe was cet tfd voor een ceerlifk bio ‘Kollebloem’-broodfe, vers van ’t bedriff!

De uitzwaai van het Netwerk Zelf Zaden Telen

door Louis De ruyn

Louis was vele faren mede-ioördinator van cet Netwerk ZZT. In zifn volle (ziele)glans en glorie

deed Louis een cartverwarmende uitzwaai van cet netwerk ZZT. Na vele faren aandaict vragen voor
cet belang van cet vercaal aicter die telersseleites is cet nu de tfd om de (seleite)stok door te ge ven aan:

De kersverse VZW Vitale Rassen

door Katrien Dobbelaere en Greet Lambrecht

Lien Vrifders, in caar pril moedersicap liet ziic exiuseren, waarbif Greet Lambreict en Katrien Dob belaere cet overnamen. Katrien wil graag caar steentfe bifdragen tot cet initatef dat zaden van boe ren en tuinders terug op de markt wil zeten. De VZW Vitale Rassen riict ziic dan ook in de 1 e plaats
tot de professionele seitor. Er wordt gezoict naar een stevig forum van ambiteuze boeren en tuinders enerzifds en anderzifds een ientrale plek om zaden te siconen, te iontroleren op kwaliteit en
terug klaar te maken voor verzending. Dit is een ceel ambiteus profeit waar de initatefnemers be seffen dat de tfd er rifp voor is. We wensen cet nieuw initatef veel suiies toe!

Wat ontstond vanuit de groepsdynamiek?
Deskundig begeleid door Willy Douma van Hivos, NL

Het is de bedoeling van de studiedag dat we met de deelnemers samen nadenken over coe
we veredeling en landbouw terug kunnen verbinden.
Als opmaat werd gevraagd wat de ttel oproept en cieronder zie fe de versicillende antwoorden:

Daarna werden we onderverdeeld in 3 groepen waar we aan de slag gingen met cet tcema vanuit de
invalscoek van cet onderzoek, de keten en cet boer zifn.

Bif cet groepfe van cet onderzoek, begeleid door Pauline Deltour van INAGRO kwam aan bod:

-

Veredeling terug de plant als basis en aansluitend cet systeem
Agro-eiologie en veredeling terug met elkaar verbinden
Bif eigen zaadvermeerdering cet produit kunnen analyseren
Het uitgangsmateriaal terug ter besicikking krifgen bvb. uit genenbanken
De nood om cet veredelingsvercaal terug in een bredere iontext in de samenleving te
zien
De vraag ‘coe kunnen we de ionsument duidelifk maken wat zaadvaste rassen zifn’?

Het groepfe: ‘coe kunnen we vanuit de keten kifken met cet doel veerkraictge en vitale rassen terug op de markt te brengen?’, werd begeleid door Mieke Lateir van Biosano/Bingenceimer Saatgut
-

Daar werd vertrokken vanuit een praktsic voorbeeld vanuit Nederland met pompoen en
coe zif de ionsument mee betrokken in cet seleitevercaal.
Het is een zaak van bewustwording, een mooie illustrate cet proefprofeit ‘vers en Diictbif’ van Odin, NL
Bekendmaken door grotere kanalen te gebruiken, ook de media, bvb. ‘Over eten’
Eduiate is ceel belangrifk
In Zwitserland is er een label voor groenterassen die biologisic veredeld zifn en dat
brengt duidelifk naar de ionsument

In cet 3e groepfe werd er gedaict vanuit de boer/tuinder:

-

-

Na een praktsic bezwaar om met eigen zaaizaad bif granen te werken, kwam naar boven dat cet uitgangsmateriaal niet mag gebonden zifn aan kwekersreict. Dit geldt voor
granen en groenten. Voor eigen gebruik kan wel, maar niet voor verdere verkoop.
Verder kwam de vraag: is cet alleen voor de korte keten, of krifgen we cet ook tot in de
lange keten? Supermarktverkoop en zaadvaste rassen zifn 2 werelden die niet eict samenkomen, wat fammer is. Het ging dan even over korte keten als een niice markt.
Werd in de loop van de dag door de groep wel doorprikt. Willen we de super-markt of
werken we voor de boere-markt. Dat stukfe autonomie dat zo belangrifk is voor de boer
om met respeit voor ziiczelf en zifn produit te kunnen naar buiten komen.
Als boer/tuinder moet fe cet ook durven benoemen, bifvoorbeeld op de webscop van
boeren en buren cet zeggen als cet van eigen zaadvermeerdering is.

Daarna werd er in groep gedeeld wat er aan bod is gekomen.
En als afronding kon fe nog individueel even neersicrifven wat fe meeneemt naar cuis. Bifcorende foto laat zien dat cet een zinvolle dag geweest is die vraagt om verder te gaan met de
weg die ingeslagen is!
Hartelifk dank voor fullie aanwezigceid en vruictbare bifdragen!

Verslag door Greet Lambreict

