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From where do seeds come from
for Organic Agriculture in Central 
Europe?

Own production of 

farmers:

� vegetables: less than1%

� cereals: maybe 50 %

other plants (e.g. fodder

plants)  without relevance

(appraisal values)

normal case in vegetable production:

to buy seeds from seed companies.

Seeds are defined and mentioned as working

material, not as the most essential part of the

plant.

And: today there is an increasing distance to seeds caused by leaving the plant nursery

to specialised enterprises.

Seeds are running out of consciousness!

Spada świadomość istotności nasion!

Skąd pochodzą nasiona dla 
rolnictwa ekologicznego w Europie 
Środkowej?

Rolnicy – własna 

produkcja:

• warzywa: mniej niż 1%

• zboża: ok. 50 %

• pozostałe rośliny (np. 

rośliny pastewne) o 

mniejszym znaczeniu

(ilości estymowane)

Najczęstsze na rynku warzyw:

Zakup nasion od firm nasiennych.

Za nasiona uważa sięmateriał pracujący 

(roboczy), który nie jest docelową częścią

rośliny. 



The European legislation: 
seeds are important

� due to EU-regulation of Organic Agriculture: 

� zgodnie z aktami prawnymi UE dot. rolnictwa ekologicznego:

• organic seeds have to be used ! – when available

• Używanie nasion organicznych jest obowiązkowe! – jeśli tylko są one dostępne

� in the last years the supply and the use of organic seeds has increased, 

supported by databases and a raising awareness in that topic

� w ostatnich latach podaż i użycie nasion ekologicznych wzrasta szczególnie

dzięki bazom danych i rosnącej świadomości (e.g. OrganicXseeds)

� But: most seeds used in Organic Agriculture come from varieties
derived from conventional breeding.

� Wciąż większość nasion używanych w rolnictwie ekologicznym 
pochodzi z odmian wywodzących się z hodowli konwencjonalnej.

� But: in case of may crops general derogations are possible to use conventional seeds

� ale: w przypadku wielu wyłączeńmożliwe jest użycie również nasion konwencjonalnych

Organic Agriculture needs urgently alternatives, not only seeds but

also varieties!

Rolnictwo ekologiczne pilnie potrzebuje nie tylko nasion, 

ale również różnorodności odmian!

Prawodawstwo europejskie: 
Nasiona są ważne



Seeds and breeds: 
conventional and organic

Basic material (wild plant / existing varieties)

Dzikie rośliny/ istniejące odmiany

conventional breeding

konwencjonalna hodowla

organic breeding

hodowla ekologiczna

conventional variety

Konwencjonalna odmiana

maintaining under conventional conditions

w warunkach konwencjonalnych

multiplication

under conventional conditions

rozmnażanie

w warunkach konwencjonalnych

conventional seeds

Nasiona konwencjonalne

organic variety

odmiana ekologiczna

maintaining under organic conditions

W warunkach ekologicznych

multiplication

under organic conditions

rozmnażanie

w warunkach ekologicznych

organic seeds

Nasiona ekologiczne

EU-regulation for 

organic seeds

Regulacje unijne o 

nasionach

ekologicznych

The consequence:

Konsekwencje:

Nasiona i odmiany: 
konwencjonalne i ekologiczne



► Concentration of the seed market 

Big trap of the 
conventional seed market

Pułapki na rynku nasion 
konwencjonalnych 
► Koncentracja rynku nasion



The “Initiative-Circle”
„Koło Inicjatyw” (“Initiative-Circle”)

network of biodynamic and organic gardeners
Sieć biodynamicznych i ekologicznych ogrodników

to keep the independence on seeds for the organic sector

Dla utrzymania niezależności sektora nasion ekologicznych



�increasing dependency of the organic sector on conventional seed companies

and their varieties, developed under and for conventional conditions 

�wzrastająca zależność sektora eko od konwencjonalnych firm nasiennych i ich

odmian uprawianych w warunkach konwencjonalnych

�increasing use of biotechnology in conventional vegetable breeding

�wzrastające użycie biotechnologii w konwencjonalnej hodowli warzyw

�increasing use of hybrids in horticulture and organic farming

�wzrastające użycie hybryd w ogrodnictwie i rolnictwie ekologicznym

�increasing deficit of food quality in conventionally bred varieties

�spadająca jakość w odmianach wyhodowanych konwencjonalnie 

�increasing loss of biodiversity in the agricultural systems

�spadek różnorodności biologicznej w rolnictwie

�the minor offer of organic seeds from the conventional seed companies

�znikoma oferta nasion ekologicznych z konwencjonalnych firm nasiennych

Reasons for building up a network 

The “Initiative-Circle”: „Koło Inicjatyw” (“Initiative-Circle”): 

is intended to be an answer ma być odpowiedzią
of the organic movement to: na zachodzące zmiany:

Powody budowania sieci



The “Initiative-Circle”:

network of biodynamic and organic vegetable seeds

created in 1984 by 

biodynamic market 

gardeners and farmers

Guiding principles: Zasady działania: 
1) biodynamic / organic agriculture should be  based on 

organic seeds and on biodynamic / organic bred 

varieties
1) Rolnictwo ekologiczne/biodynamiczne powinno być oparte 

na odmianach wyhodowanych ekologicznie/biodynamiczne
2) biodynamic seeds and biodynamic bred 

varieties should reach market standards

2) Biodynamiczny materiał siewny i 

biodynamiczne odmiany powinny spełniać

standardy rynkowe
3) varieties must remain our common cultural heritage

3) Odmiany te muszą pozostać naszym wspólnym dziedzictwem

„Koło Inicjatyw” (“Initiative-Circle”):

Biodynamiczna sieć nasion warzywnych eko

Utworzona w 1984 

roku przez 

biodynamicznych 

ogrodników i rolników



The „Initiative-Circle“ = Network for biodynamic and organic seeds (vegetables, 
herbs and flowers) and plant breeding = sieć dla biodynamicznych i 
ekologicznych nasion (warzyw, ziół i kwiatów)) i hodowli roślin

1) Seed producers Producenci nasion

2) Breeders’ association Stowarzyszenie Hodowców

3) Seed company Firmy nasienne

biodynamic and organic seeds
Biodynamiczne i ekologiczne nasiona

biodynamic bred varieties
Biodynamiczne odmiany

biodynamic and organic seeds
Biodynamiczne i ekologiczne nasiona

The partners Partnerzy

REIN

SAAT

Przykłady inicjatyw 

międzynarodowych:

International cooperation with other 
biodynamic and organic seed 
initiatives e.g.:



The seed producers
Producenci nasion

Spain

Italy

Germany

Netherlands

France
Austria

Switzerland

Egypt

about 80 farmers and market gardeners

Ok. 80 rolników i ogrodników 

Bulgaria

Denmark



supports biodynamic breeding since 1994 

Wspiera biodynamiczną hodowlę od 1994 

2014::

20 locations of breeding projects within 

organic farms in

Germany, Netherlands and Switzerland

20 miejsc hodowlanych w ramach projektów

w gospodarstwach ekologicznych w

Niemczech, Holandii i Szwajcarii

The breeders association
Stowarzyszenie Hodowców



Registration of new varieties
Rejestracja nowych odmian 
� association responsible for the registrated varieties / 

stowarzyszenie odpowiada za zarejestrowane odmiany

Development of new varieties
Rozwój nowych odmian

Breeding research Prace hodowlane

Public relations
Działania PR

Education in breeding
Edukacja w zakresie hodowli

R odelikaR odelika

The breeding Hodowla

Organized and financed
by the association of
Organizowane i finansowane 
przez stowarzyszenie:

Tasks: Zadania:

Maintaining of varieties
Utrzymanie odmian



since / od 2001:

Bingenheimer Saatgut AG:

since 1987
Istnieje od 1987 

distribution of seeds derived from
members of the circle
Dystrybucja nasion dostarczanych przez 

członków 

The seed company
Przedsiębiorstwo nasienne



advice for producers

doradztwo maintaining
of varieties

Utrzymanie 
odmian

exchange of knowledge
wymiana wiedzy

coordination of seed production

Koordynacja produkcji nasiennej

The seed company Przedsiębiorstwo nasienne



seed processing Proces obróbki nasion

hotwater

treatment

wyparzanie

cleaning and calibrating

Czyszczenie i kalibracja

visual and manual control

Czyszczenie i kontrola ręczna

The seed company Przedsiębiorstwo nasienne



quality management zarządzanie jakością

Seed

vigor

tests

Test 

żywot

ności

Seed healt

examination

Sprawdzanie 

zdrowia 

nasion

germin

ation

tests

Testy 

kiełkow

ania

purity tests

Testy czystości

The seed company Przedsiębiorstwo nasienne



Packaging, distribution, marketing / Pakowanie, 

dystrybucja, marketing

The seed company



► more than 2.000 organic certified market     gardeners 
and farmers / ponad 2.000 certyfikowanych ogrodników i 
rolników

► more than 10.000 home gardeners / ponad 10.000 ogródków 
przydomowych

► 40 seed companies (offering organic seeds) / 40 firm 
oferujących ekologiczne nasiona

► 15 organic wholesalers and 

about 400 organic retailers / 15 ekologicznych hurtowników i 
ok. 400 ekologicznych detalistów

The seed company
Przedsiębiorstwo nasienne

Structure of our customers Struktura naszych klientów: 



Important fundamentals:
information exchange at the meetings two 

times a year: about seed production, 

costs and prices, projects, varieties, 

strategies

Network cooperation in practice Współpraca sieci w praktyce 

Summer: / Lato

meetings on the farms (practical 

education, focusing on certain crops)

Spotkanie w gospodarstwach (edukacja 

praktyczna, skupienie się na konkretnych roślinach)

Autumn: / Jesień:

general assemblies of Kultursaat and Bingenheimer

Saatgut AG (strategies, theoretical education)

zebrania Kultursaat and Bingenheimer Saatgut AG 

(strategie, edukacja teoretyczna)

Winter: / Zima

Breeders‘ conference (exchange, 

education, meeting of crop groups)

Konferencja hodowców (wymiana, 

edukacja, spotkania w grupach)

Podstawowe zasady:
Wymiana informacji podczas spotkań (2 

razy w roku) na temat: produkcji nasion, 

kosztów i cen, projektów, odmian i 

strategii. 



Main topics for the future:

Zagadnienia do opracowania:

Outlook Perspektywy

Improvement

of  Breeding

Ulepszenia w 

hodowli

Range of new varieties of 

important crops

Gama nowych odmian dla 

ważnych upraw

Education in 

breeding

methods and 

techniques

Edukacja w 

zakresie metod 

i technik 

hodowlanych

Enlargement of 

partnerships – new

financing models

Poszerzanie 

partnerstwa

Nowy model 

finansowania

Stand for fair and transparent legal frameworks
Wystąpienie o jasne i sprawiedliwe prawodawstwo



Improvement of  seed
production
•enlargement of production

on member farms

•new partners in suitable

regions of Europe

•education in production

methods and techniques

•developing of social

investment models

Outlook Perspektywy

Main topics for the future:

Zagadnienia do opracowania:

Udoskonalenia w  produkcji 
nasion:
•Zwiększenie produkcji w 

gospodarstwach członkowskich

•Nowi partnerzy w 

odpowiednich regionach 

Europy

•Edukacja w kierunku metod i 

technik hodowlanych

•Ulepszanie społecznych 

modeli inwestycyjnych 
Improvement of  service
•enlargement of logistics and 

space for processing, 

storage and distribution

•integration of new

employees

•developing of social

enterprise model

Udoskonalenia usług:
•Większenie powierzchni na 

przetwarzanie, przechowywanie 

i dystrybucję

•Integracja nowych 

pracowników

•Opracowanie modelu 

przedsiębiorstwa społecznego



Improvement of  our
network
integration of all 

stakeholders into

developing processes

•developing of social

network models for seeds

•common projects with

partners of other countries

Outlook Perspektywy

Main topics for the future:

Zagadnienia do opracowania:

Udoskonalenie naszej 
sieci
•Integracja wszystkich 

osób zainteresowanych w 

procesie rozwoju

•Ulepszenie modelu sieci 

społecznej dla nasion

•Wspólne projekty z 

partnerami z innych krajów



our responsibility: Agro-Biodiversity
Nasza odpowiedzialność: Różnorodność biolgiczna

Maintaining old varieties is a very

valuable task, but it does not suffice at 

all. 

There is a need of permanent development of varieties in adaption to changing

environment conditions, needs of farmers and consumers.

Potrzeba stałego ulepszania odmian w celu dostosowywania do zmieniających się

warunków naturalnych, potrzeby rolników i konsumentów 

Advantages by growing varieties derived from biodynamic/organic breeding :

•Keeping transparency and trust of consumers

•Maintaining and developing the diversity of taste, regional specialities, adaptable

crops

•maintaining and ensuring of best food qualities for consumers.

•stopp of the dependency of agriculture and livelihood from few global enterprises

Advantages by growing varieties derived from biodynamic/organic breeding :

•Keeping transparency and trust of consumers

•Maintaining and developing the diversity of taste, regional specialities, adaptable

crops

•maintaining and ensuring of best food qualities for consumers.

•stopp of the dependency of agriculture and livelihood from few global enterprises

Utrzymanie starych odmian jest 

ważnym zadaniem ale nie 

wystarczającym. 

Zalety odmian pochodzących z biodynamicznych/ekologicznych hodowli:

•Utrzymanie przejrzystości i zaufania konsumentów 

•Utrzymanie i rozwój różnorodności, odmian lokalnych, roślin przystosowanych do 

warunków

•utrzymania i zapewnienia najlepszych właściwości żywności dla konsumentów.

•Koniec zależności rolnictwa i źródeł utrzymania od kilku globalnych firm

Zalety odmian pochodzących z biodynamicznych/ekologicznych hodowli:

•Utrzymanie przejrzystości i zaufania konsumentów 

•Utrzymanie i rozwój różnorodności, odmian lokalnych, roślin przystosowanych do 

warunków

•utrzymania i zapewnienia najlepszych właściwości żywności dla konsumentów.

•Koniec zależności rolnictwa i źródeł utrzymania od kilku globalnych firm



Our responsibility for future: 

a consequent sustainable, holistic organic agriculture, with

biodynamic/organic bred varieties, biodynamically/organically maintained, 

reproducible and fertile.

Our responsibility for future: 

a consequent sustainable, holistic organic agriculture, with

biodynamic/organic bred varieties, biodynamically/organically maintained, 

reproducible and fertile.

our responsibility: Agro-Biodiversity
Nasza odpowiedzialność: Różnorodność biologiczna

Maintaining old varieties

is a very valuable task, 

but it does not suffice at 

all. 

Utrzymanie starych 

odmian jest 

ważnym zadaniem 

ale nie 

wystarczającym. 

Nasze zadanie na przyszłość: 

Konsekwentne, zrównoważone i holistyczne rolnictwo ekologiczne z 

biodynamicznymi/organicznymi odmianami podtrzymywanymi w sposób 

biodynamiczny/organiczny, które będą rozmnażane i płodne.

Nasze zadanie na przyszłość: 

Konsekwentne, zrównoważone i holistyczne rolnictwo ekologiczne z 

biodynamicznymi/organicznymi odmianami podtrzymywanymi w sposób 

biodynamiczny/organiczny, które będą rozmnażane i płodne.



Europe as an example

impacts the whole world, in 

particular to emerging and 

developing countries. 

our global responsibility:
nasza globalna odpowiedzialność:

Consequent organic Breeding stands for:

•Saving of breeders right and the chance to use varieties for new breeding

•Saving of farmers rights to use varieties for their own reproduction

Preconditions:
•Appropriate legal framework
•Suitable varieties, not sterile but
fertile and reproducible. 

in many parts of the world free access to seeds of suitable
varieties is existential for the survival of rural populations. This
to save is also our task in Europe.

in many parts of the world free access to seeds of suitable
varieties is existential for the survival of rural populations. This
to save is also our task in Europe.

Who should „own“

varieties?

Europa swoim przykładem 

wpływa na cały świat 

szczególnie na kraje 

wschodzące i rozwijające się.

Konsekwentna hodowla ekologiczna oznacza: :

•Zachowanie praw hodowców i szansy na wykorzystanie odmian dla nowej hodowli

•Ochrona praw rolników do rozmnażania posiadanych odmian

w wielu częściach świata swobodny dostęp do nasion 
odpowiednich odmian jest egzystencjalny dla przetrwania 
ludności wiejskiej. Jego zachowanie jest także naszym zadaniem 
w Europie.

w wielu częściach świata swobodny dostęp do nasion 
odpowiednich odmian jest egzystencjalny dla przetrwania 
ludności wiejskiej. Jego zachowanie jest także naszym zadaniem 
w Europie.

Warunki:
•Odpowiednie ramy prawne
•Odpowiednie odmiany, nie sterylne 
ale żyzne i powtarzalne.



Thank you for your attention!

Gebhard Rossmanith

Dziękuję za uwagę!


