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Potatoes
50 % of Dutch potato varieties are selected by farmer breeders
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Vegetables (1 v 2) / Warzywa

(1 v 2)

De Bolster
▫ since approx. 10 years, / od około 10 lat,
▫ family farm business, / gospodarstwo
rodzinne,
▫ own (organic) breeding with arugula,
hokkaido, tomato, field bean / własna
hodowla (eko): stulisz, hokkaido, pomidor,
bób

▫ sale of organic seed, / sprzedaż ekologicznego mat. siewnego,
▫ since 4 years 100 % daugher of
since that only screening of Enza-lines / od 4 lat 100 % córka
jedynych od tego czasu badanych linii Enza

▫ Sale of organic seed, no organic breeding! / Sprzedaż materiału siewnego, brak
hodowli ekologicznej!
▫ Screening of their varieties under organic conditions / Badanie odmian zgodne z
warunkami eko

Vegetables (2 v 2) / Warzywa (2 v 2)
Further companies / Inne firmy
▫ offer organic seeds of some varieties, / oferują ekologiczny
materiał siewny niektórych odmian,
▫ no screening for capability tests, / brak badań dotyczących
oceny przydatności,
▫ no organic breeding / brak hodowli eko

▫ sale only of conventional seeds /
sprzedaż wyłącznie konwencjonalnego materiału
siewnego

Reasons: / Powody:
▫ very strong conv. breeding „supplies“ the organic sector, / Bardzo silna hodowla
konwencjonalna „zaopatruje“ branżę bio,
▫ trust in special knowledge of „proffessionals“ / Zaufanie do wiedzy specjalistycznej
„profesjonalistów“
▫ export-orientiation (conv. & org.): constraint to uniform
and big margins for profitable production / Zorientowanie na eksport (konw. & bio):
Przymus jednolitych form oraz dużych marż w celu rentownej uprawy

Conclusion / Wynik
▫ NED „strog“ in cultivation and in (conv.) plant breeding, / Holandia „silna“ w uprawie oraz w
(konw.) hodowli roślin,
▫ organic breeding in NED hardly existing or only very poor, / Praktycznie brak hodowli
ekologicznej lub bardzo niewielka,
▫ Special case potato: Participative model between organic farmers and potato companies /
Przypadek szczególny ziemniaki: model partycypacyjny pomiędzy rolnikami ekologicznymi i
firmami ziemniaczanymi

