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Bingenheimer Saatgut AG

• Zaadvaste rassen

• Biologische zaden

• Biologisch van 
bij het begin

• Van telers voor telers
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Bingenheimer Saatgut: deel van 
een levend netwerk
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Variëteiten zijn cultureel „goed“. Hun
ontwikkeling vindt plaats op basis van ons
gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Rassen
kunnen geen privé-eigendom zijn en moeten
cultureel erfgoed blijven - en dus voor iedereen
beschikbaar zijn.

Aktionengesellschaft
Niet overneembaar door MNO



4



Bingenheimer Saatgut

• Ca. 100 medewerkers

• Coordinatie van gedecentraliseerde zaadproductie

• Advies aan vermeerderaars

• Zaadgoedverwerking

• Kwaliteitsbewaking

• Marketing, advies en verkoop

• Onderzoek

• Ondersteuning van de veredeling

320 groenterassen + 

kruiden en bloemen

93 vermeerdering bedrijven

115.000 telers (prof en hobby)
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Vermeerdering

• 93 vermeerderingbedrijven

Lange termijn-partnerschap

• Vergoeding op basis van 
kostenstructuur

• gebaseerd op dialoog en 
transparantie –
vertegenwoordiging door de Beirat 

• Dynamisch, ook nog na 20 jaar
telkens opnieuw te bekijken

8Vermeerdering Tarengo-sla, De Zonnekouter



Vermeerdering

2022: 

• + 5% o.w.v. hogere kosten (energie, 
lonen), voor enkele gewassen met
extra verhoging.

• klimaatcompensatie

• GPS – Risico-delen

• Commissie-systeem

9Vermeerdering bolderik, Fleur Couleur



Kultursaat e.V. biologisch-
dynamische veredeling
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• Non-profit organisatie

• 30 standplaatsen

• 345 deelprojecten

• 405 leden

Rammenas Edward



Kultursaat e.V. biologisch-
dynamische veredeling
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• Ontwikkeling nieuwe rassen (120)
• Veredelingsonderzoek
• Projectfinanciering
• Rassenverantwoordelijkheid
• Officiële registrering
• Rasseninstandhouding (20)
• Public relations

Aubergine Lea

Knoflook Thüla



Financiering

• Veredelingsprojecten met publieke
subsidies (BLE) 

• Veredelingsprojecten ondersteund door
bedrijfsleven: vb. Fair Breeding

• Projecten ondersteund door stichtingen: 
Saatgutfonds der Zukunftstiftung
Landwirtschaft, Software AG-Stiftung

• Andere projecten

• Lidgelden

• Vrijwillige rassenbijdrage

• Elitezaadgoed
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In het gemeenschappelijk besef dat rassen cultureel „goed“ zijn, d.w.z. dat hun

ontwikkeling plaatsvindt op basis van ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed,

kunnen zij geen privé-eigendom zijn en moeten zij cultureel erfgoed blijven - en

dus voor iedereen beschikbaar zijn. Kultursaat heeft een overeenkomst gesloten

met enkele partners voor de distributie van zaden. Op basis van deze

overeenkomsten wordt de non-profit uitvoering van rasontwikkeling en

instandhouding binnen Kultursaat ondersteund met een jaarlijks betaalde

Vrijwillige Rassenontwikkelingsbijdrage.

Kultursaat e.V.



Financieringsmodel

Basis van samenwerkingsmodel: zaadgoed is cultureel erfgoed en dus
vrij.

We willen kwalitatief zaadgoed aanbieden van kwalitatieve rassen.

Alternatief financieringsmodel:
Gericht op de toekomst.
Gedragen door de maatschappij.

Netwerk: resilience – veerkracht – weerbaar
Diversiteit: breed assortiment – risico-beperking en -delen
Vitaliteit/kwaliteit: vitale voeding en vitale mensen, 
kwaliteitperspectief

Biologisch - in partnerschap - dynamisch
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Hartelijk dank voor uw aandacht.
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