
Most successful models and ideas to preserve crop 
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ekologicznych w Austrii

Klaus Rapf, ARCHE NOAH



What is ARCHE 

NOAH?

Association since 1990

11.000 Members

Organic Visitor's Garden

6.500 accessions in our Seed 

Bank

Seed Network

Event Program

Education

Stowarzyszenie od 1990

11.000 członków

Ogrody ekologiczne dla 

odwiedzających

6.500 nabytków w naszym 

banku nasion

Seed Network – sieć członków 

zajmująca się
nasiennictwem

Wydarzenia

Edukacja

Co to jest ARCHE 

NOAH?



The Seed Network

Involving the community…

Hundreds of members act as “seed 

savers”

Setki członków, którzy zajmują się
zbieraniem nasion

Variety catalogue / Katalog odmian

Cooperation with organic farmers

Współpraca z rolnikami ekologicznymi

Cooperation with organic tree 

nurseries, market gardens and 

plant breeders

Współpraca z ekologicznymi szkółkami 

leśnymi, ogrodami warzywnymi i  

hodowcami roślin
Zaangażować społeczność…



“Vielfalter” Label / Marka “Vielfalter”

Open for farmers and gardeners

Dostępna dla rolników i 

ogrodników

Growing and marketing of a 

diverse range of rare and 

traditional varieties

Uprawa i marekting wielu rzadkich

i tradycyjnych odmian

The plate "ARCHE NOAH Vielfalter" 

as a marketing tool

Program "ARCHE NOAH Vielfalter" 

jako narzędzie marketingowe
A plate as distinction



Project: Variety development

Projekt: Rozwój odmian

2012-2015

Development of varieties from our seed bank

Rozwój odmian z naszego banku nasion

Cooperation with organic farmers, PPB approach

Współpraca z rolnikami ekologicznymi, podejście

PPB

Several vegetable species

Kilka gatunków warzyw

Comparative trials

Badania porównawcze

Satisfy demands from farmers and consumers

Zadowolić potrzeby rolników i konsumentów
Continuing development

of old varieties

Stały rozwój starych odmian



Seed bank selects potential varieties

Bank nasion wybiera potencjalne odmiany

Common on field testing, inspections and 

asessment

Powszechny w dziedzinie testowania, 

inspekcji i oceny

Tastings by consumers

Wypróbowywany przez konsumentów

Funds: LEADER / Fundusz: LEADER

Multi-actor approach & demand from

farmers & wholesalers

Wielopodmiotowość,  zapotrzebowania

rolników i hurtowników

Project: Variety development

Projekt: Rozwój odmian

Continuing development of old 

varieties

Stały rozwój starych odmian



“Bauernparadeiser”: Variety improvement

“Bauernparadeiser”: Podniesienie jakości odmian

PPB approach

Podejście PPB

Selection, Crossings and Resistance traits

Cechy selekcji, krzyżowania i odporności

Organic farmers, mostly doing direct marketing

Rolnicy ekologiczni zajmujący się głównie

marketingiem bezpośrednim

Cooperation with partners from universities, 

research centers and organic advisory

services

Współpraca z partnerami z uniwersytetów, 

ośrodków badawczych i doradców 

ekologicznych Improve rare varieties

Podnieść jakość rzadkich

odmian



Farmers: Strategic planning, 

selection work & multiplication

Scientific institutions: standardised

comparative trials

University: Supervision of resistance

breeding

Arche Noah & BIO Austria: 

counselling for farmers

3 meetings per year

Funds: LEADER

Bottom-up initiative, farmer driven

“Bauernparadeiser”: Variety improvement

“Bauernparadeiser”: Podniesienie jakości odmian

Rolnicy: planowanie strategiczne, 

selekcja i rozmnażanie

Instytucje naukowe: standardowe testy 

porównawcze

Uniwersytet: nadzór nad hodowlą
odpornościową

Arche Noah & BIO Austria: konsultacje

dla rolników

3 spotkania w roku

Fundusz: LEADER

Inicjatywa oddolna, 

kierowana przez rolników

Improve rare varieties

Podnieść jakość rzadkich odmian



Cooperation with “Reinsaat”

Współpraca z “Reinsaat”

Cooperation seedbank – organic breeding

company

Współpraca bank nasion – firma hodowlana -

ekologiczna

Goal: Improve access to quality seeds

Cel: poprawić dostęp do nasion lepszej jakości

2005 seeds of 54 rare varieties available on the 

market

2005 nasion 54 rzadkich odmian dostępnych na

rynku

Organic farmers as multipliers

Rolnicy ekologiczni jako osoby zajmujące się

rozmnażaniem materiału siewnego

Making rare varieties available

Udostępnienie rzadkich odmian



Yearly meetings

Coroczne spotkania

Funds: 70% of development phase

covered by innovation project funds

Fundusze: 70% fazy rozwoju pokryte ze

środków funduszu projektów

innowacyjnych

Success: Large assortment within rather

short time available to the market

Sukces: Duży asortyment dostępny na

rynku w dość krótkim czasie

Cooperation with “Reinsaat”

Współpraca z “Reinsaat”

Making rare varieties available

Udostępnienie rzadkich odmian



Network: Advocacy for better seed laws

Network: Poparacie dla korzystniejszych przepisów

dot. nasiennictwa



New European Seed regulation

Nowa ustawa UE o nasiennictwie

Reform of current directives on the 

marketing of plant reproductive

material

Reforma obecnych dyrektyw 

dotyczących marketingu materiału 

rozmnożeniowego roślin
EU-Commission published proposal in 

2013

Komisja Europejska      opublikowała 

wniosek w 2013 roku

On March 11, EU- Parliament rejected it

in 1st reading

11 marca Parlament Europejski odrzucił
wniosek w pierwszym czytaniu

Problem: This law is made for industrial 

crops and industrial production. Under 

this law, biodiversity and small actors are 

the loosers.

Problem: Ustawa sprzyja dużej produkcji 

przemysłowej.  Na jej mocy tracą

natomiast lokalni rolnicy i 

bioróżnorodność.



New seed regulation: Huge problem for farmers!

Nowe regulacje dotyczące nasion: Ogromny problem dla

rolników!

Exchange, offering or selling of farm saved seeds 

forbidden 

Wymiana, darowizna lub sprzedaż
wyhodowanych nasion zabroniona

Any farmer who wants to make available seeds 

must register as an "operator”, fulfil 

requirements for quality management and 

traceability and must pay yearly fees.

Każdy rolnik, który chce dysponować
certyfikowanymi nasionami musi

zarejestrować się jako “przedsiębiorca” , 

spełnić wymagania dotyczące możliwości

identyfikacji pochodzenia i zarządzania

jakością i płacić coroczne opłaty

In Poland, this law would

criminalise 80% of farmers – as they

do not buy certified seeds!

W Polsce, ustawa ta

zdelegalizowałaby 80% rolników, 

którzy kupują niecertyfikowane

nasiona!



Thank you for your attention!

Dziękuję za uwagę!

www.arche-noah.at ; Klaus.rapf@arche-noah.at


