
njd rtiip voor biologische
veredeling en zaadproductie

Bejo zaden lanceert Biorogisch zaad PrograrÍma

Vanaf 2004, u,�arTnecÍ wltens de Europese regelge-
vint het gebruík van bíolotisch uitgangsma.tedaal
veÍplicht is, zal de biolotísche sector mindeí ros-
sen tot hoar beschíkkint hebben. Dat wnrspelt Ditk
van der Zetjden, monogeí verklnpotde$teuníng
van BeF fuden Want niet alle russen die ile s€i:tor
Nt gebdtik Arllar tqen die tijd aI onder biobgischc
@nrl.itíes voídar $prdneeÍL, is zijn neruaahting.
ln neÍdrre linden àjn ínmiddeb bidogisahc ptíEF
L'dnor Wqzt. Naost zaadgodltrtie at -Mtotdelins

umdt gevosueredelw voor biolotische onÉtandig-
heden een belnn$íjke actíuiteit.

D 
ejo zaden produen, b€werk eo

LveEdelt aadsoed worde volle-
grcnègFèntet€lt ve ro'n veertig
twêejarige kluisbêstuivmde gsassen.
Bet bedrijf is in Nedêrldd e! Eurcpa
marktleider voor k@I, ui en woíelen.
drie belangdjke gèwassen in de biolo
gi8cbe lodbouw. Dick vd der zejjden,
ve*oopmaage. ve Bejo zadenr 'De

verkoop ao biologische teleF beslaar
in Nede ud ongever twee prccent
van de omzet, ln ddeE EuropBe lan
den ligt dat percentage hoger, Met de
huidige inspamiDgen vetuachten we
dat de omzet in Nedertdd zal oplopen
tót vijf prcceDt en in somige andere
Euftpese landeD tot tien procenr. Voor
Bejo is de biologische sector echter ook
inspiEEnd vanwege haár andere

Biologish z.aad ÈogEnma
Enkele.jen seleden nd Bejo zaden de
beslissiDB om zich mer rê gaan richren
op de biologis.hê landbouw. van der
zetden: 'Door de snel groeiende markr
en deacruel€, doorherLouisBolklnsri
luut aansevoerde discussie over biotogi
scheplarrenveFdeling, is één eD andcr
in een strcomvêrsnelling geraatr., Met

het Biologisch Zaad Prc8t2lua wil bèt
bêdriÍDu en doorbEak foÉÈtr. 'De

Earl"i is in beweging, nad @L iDrêh is
e.Du draaSvlal v@r'. Met de Dakt
d@lt vd der zeijden vooÉl op de ons
ouiDgendeloden,zoalssc&dinavië,
Duitsldd, Gmot-Brittariê. Zwitser
ldd en oosretuijk. en vel mirder op de
Nederlddse markt. 'ook ziên weveH
deriDgen in de vereniSde stát€n en in
somige l@den ve Oost Europa. Voór
ons is nu M omslagput bereilt.
Met het Biologisch Zaad Pbgrajma wil
Bejo con reet werken aa bioloAis.he
leEdelins,zaadprcductieenzaa.lbè'
hddeling e! ook de kemisoverdncht
bimen de orsanisatie is daarbij een be
langdjk aandachtspunr.
va dF zeijden: 'Momenteel bekijken wij
voor alle zeshonderd rassen die wij in
ons assortiment hebben welke rassen en
kDisiDgsoudeF hêt heest seschikt zijn
voor de biologische teelr. Ee. aantal van
de rassen die geschikt blijkeD le zijn
wordt veNolgens in produdie genomen.
Maarwij willen óns niet uitsluitend
richten op biologische zaadproducrie,
Bejo wil ook nierwe rasseD ontwiklelen
voo. de biologische landbouw. Dar
boudi in dat wij nieuwe kruisirsspro

g'llrru s opst€nen wÊarin geschikte
tndsinSËoudeE wordo opg6ooo.
Biolosische tdels zijn bii@rbeld spe-
.itrek 8e-Dterësee.d i! s bEde wldto-
lemtie, oDlduidoDderdnkad vemo-
gd en inremiwe beworteting. ool zijn
zlj mer gespilst op de sDaal va het se-
was. In de Dieuw kuisingsprcg@-
ma s wordt laasr genetiscbe modjficatie
ook afgezien ve bepaalde elbiotogi-
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€n u en Summitên HyetàÍ zijn hiêí m€d da^

dertis s€wàtan èn tuimvijÍhonderd Ía$en,

waarc.derwêl niêure róen, re zien Bêjo zà
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Bimen hetBioloaisch zaad lDgEm
oa werkt Bejo ad de opzet v{ en
structuu vd biologische zaadprc
ductiebeitrij@n. De biologische zaad
productie zal zich vooral gae afspe
ld iD FEnlcijk en Califoniè, wEd de
ptuductie van een aantal Esso in
middels van start is gegas.
voorbiologische aadbehedêliDg is
een ondeE@kprc8l?jDa in Song ge
zet naar f lsiscbe zaadbehadéringen,
zoals wamwatêrcntsnettitg eD hit
teld@g bêhddeliDg, a biol%iscàe
zaadbèhddêlinge, zoak coati.A bet
natuuliÈe micrD-organbEo €n na-
iuulÈê gro€istinuratlr€a. I,rot4col
lm eD proce$oD van spêci.L b€átaÈr-
dê pmduclro, roals gepÍiÈ€d áad"
pile. €o 8.coat raad, mrd6 aaDgc-
past voo!biotogische to€pusirSeD.

n -nwd..hdnríolÍg
IÍêt zaadg@d dat Bejo zader Du aan
bioloStuchê telèE ver'(@pt rteêft ui-
tlrasrd ge@ chmischè b€wÊrting
onde.gaaD. V@ de! z€ijdd: De con-
s€guatie is dat v@r de bioloAiscbe
seclor aUe aadpartijen worden on-
deEocht op b€paàlde orgdismen e!
eD sePete logistiek n@d"alelijk
ma'l<en. Als altêhÀtief v@r eq che-
mÈcbe bêhedeliDg kd het zaadgoed

&sisch behedeld wordd, d@r het
in ware.van oD8ever vijtug graden
Celsius onder te dohpeleD. Dit behan
detiDgsprcces vildl bij Bejo ZadeD al
op grcta s.baal plaati om bjjv@r
b@ld op Diet,chemische wijze schiD
mels, bals attemdia bij kool en wor

Vd der Zeijden veMacht dar na 2004,
als de Eurcpese ESelgwing uitslui-
tdd nog biologisch uitgaDssmateri-
aar lo6taar, alleD nog de veel ge-
bruikt€ Essd de sectorter beschik'
kinS zuIèD stád. ïa 2004 zat de
sector o! zijn Èren m@t!D lopen. &
dênk dar d€ biolo8ische setor.Lan
Dindd Leus heeft, simpelweg omdar
dd Dog íiel alle Bssa die bioloAi
sche télê6 nu gebraiken biologisch
gêi€€ld zulld woideD. Álled de
meest geschikt€ eD gebruil-te Essen
bliiv€n dan over. B€jo zadeD zlr prbe
r€n om de ra6s€n die Du popdair zijn
oDder biólogis.he têIeN taSd die tijd
aan te biedel. Msar @! vef oDs Saat
de tiid snel, omdat we uitsluitad
tweqjariSe Sewa$eD vekop€n. ODr€
in2€t is datwij de biolosische secror
op l€mijn echtr m diDe keu aarl
ra$ea voorde volegDndsgÍoente-
t€eh llea bliim bieden.'
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Bejo z.dêh isêen i.temationáal opê.+
rênd bêdrijl met veê.tien ddhtero.-
d€Ínêmingen en veÍloop i. heerdan
hondêíd lahden 0eaÍzet gáar!er35%

na.r her buiienland. Oe z.adprodu.tie
vindr woral praate in FfankÍii*, nêliéên

de Verenigde siale4 de wr€dêlingecti-
vitèitên vinden loornáóelijk in NêdêF
lànd, ltàliè, FÍankÍijk. Polen en India
pl..ts Alle zaden worden naár het
hooldkanioor €. diÍributie.entrum in
het Nedenandse warm.nhuizën {NH)
qetranrporlêêid v@r kw.litêitÍontío-
le, bewerkinq en veÍpakking

Radio
VoÍ18 jd wa êr êen p€riode vo exlÍeem
modwÉ€!ÍDêth e t€Ep€ratur€n en ve€l zon.
U hád de hdê d.t buiten 6ep€*l op hs land
m hád ! avond! eer voldaar g€voel over het
tedam weÍk en over dezeu Oe€Íliik de hele
dá8 ln d€ Sezondê buireolucbl Fweesd rotdat
Itopderádlo hootdê dát h€ibet€Íw.5 8€weest
om die dág náár bimen G bliiv€n in verbánd
met rmogvorninS. UiF gevD€l botste net de

' hle€Írh'IdêwËkêliiihddênv€rand€rd€ir
êên ftràldoz€ b€Íuíiry. Hoe sluip€nd komr
de vênnilirt í€€dr di€bt€{bi, €n in hoêvêre
ráak dil d€ producltwaliteit van de biologi-
!.he Lndbouwi Witl€ dataoten zijn binnen
een páárFar 4aí v.! d€ aánslà8. Wát op de
witte d.l€oot n€€Íslaat, slaat ook op hel grás
en op de ffder€ $wassen ne€., mag ie aámê
men. En ik woon nog niet €ens in de buun van
e€n vlesveld, waàr de vlieStÍlgeÍ bij bGi€s
hu le*5 n€t keroGin€ in de lucht le€Espr@i
en. Allenaal achteÍSrondveÍvuiling. D€son
dark do€t de biolo8j!.he lándbouw het allijd
nqt b€t€Í dan de r€guliíe, maí toch is het l€t
lerlijk e€n smer op onze producten. Het pro
ble€m bii achteÍgrondvemiling is ehtd dar
het md de meruelijke zintuig€n ni€t oÍ biina
ni€t is waáÍ te nemen. Helemel niet als bel
Saat om rádioactiwe oÍE{t(hvewuiling. De

8evolSen nin slehG met b€volkinSsonder'
zoek€n en srariíi$he analvss àar te lonen.
Daarom i! het ook a sluipend: Áls mensen
vooídurênd in de stanl oÍ in de g€elffkleurdê
Íoerwolkq auder hoet€n ls€n m daarván
dÍst wdnenbaar ,ek zouden worden.
dan au i€deM veel áctieve. zijn met hel be
srrijden vfl dje veruiling. De uÍdaSing is dan
ook oh dê achterSÍondvernilln8 zichtbaar re
mák€n, adar de $menleving zich er me. be
wuí van wordt en me€r Senegen al zijn on
de oorzrken eívan íruciuÍeel aan re pakken.
Tot die djd is er fi'Jár één oploss'ng: bij Dooi
weef de Íadio uitzellen-t *
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