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FAIR-BREEDING®

A partnership approach to 
promote organic plant breeding / 

Fairbreeding – koncepcja partnerska 
wspierająca ekologiczną hodowlę roślin
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Structure / Podział

(conv.) vegetable variety offer / 

(konw.) warzywa – oferowane odmiany

Financing of organic vegetable breeding 
Option: co-operation with specialized trade 
Idea: FAIR BREEDING®

The story so far ... / 

Finansowanie ekologicznej hodowli warzyw
Opcja: Wspólnie z handlem specjalistycznym
Pomysł: FAIR-BREEDING®

Co miało miejsce do tej pory…



A look at the seed catalogues … / Rzut okiem na katalogi nasion…



A look at the seed catalogues … / Rzut okiem na katalogi nasion…

Among most varieties, hybrids dominate the offer! /
W przypadku większości odmian oferta zostala zdominowana przez hybrydy!



Among brassica group:

Increasing number of CMS hybrids from cell fusion

W przypadku odmian kapusty:
rosnące znaczenie CMS-hybryd z fuzji komórek

A look at the seed catalogues… / Rzut okiem na katalogi 
nasion…



Among brassica group:

increasing number of CMS hybrids from cell fusion

W przypadku odmian kapusty:
rosnące znaczenie CMS-hybryd poprzez proces łączenia komórki

A look at the seed catalogues… / Rzut okiem na katalogi 
nasion…



New breeds (newest breeding progress) 

Usually come exclusively in the form of CMS hybrids!
„Nowości“ (postęp w hodowli) 

najczęsciej pojawiają się jedynie w formie CMS-hybryd/krzyżówek!

A look at the seed catalogues… / Rzut okiem na katalogi 
nasion…



Vegetable variety offer / Oferta – odmiany warzyw

Development of the number of cauliflower varieties on the basis of the approved varieties by EU

(updated from Fleck & Boie 2008)

657 cauliflower varieties

494 hybrids and

163 open pollinated

varieties

Open pollinating varieties are particularly 

hard to find – especially with cauliflower! 

CMS hybrids are not allowed in organic

commercial vegetable production within

membership of organic associations

Increased need for action!

Wzrost ilości odmian kalafiora w oparciu o zaakaceptowane na terenie UE odmany

(aktualizacja na podstawie: Fleck & Boie 2008)
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Finansowanie ekologicznej hodowli warzyw
Option: in co-operation with specialized trade /

Opcja: Wspólnie z handlem specjalistycznym
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The story so far … / 

Co miało miejsce do tej pory…



Financing / Finansowanie
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▫ ok. 300 finansujących, w tym 20 hodowców

▫ obecnie około 200 nowych projektów hodowli, 33 projekty dotyczące

kwestii podstawowych, 51 x EHZ dopuszczonych odmian

▫ wsparcie poprzez składki członkowskie, subwencje ze strony fundacji, 

państwowe dotacje, dobrowolne wsparcie finansowe na poczet rozwoju

odmian

▫ budżet roczny ok. 700.000 - 850.000 €

▫ „projekty własne“ finansowane w ok. 75 % 

▫ wieloletnie projekty hodowlane vs. maksymalnie trzyletnie projekty, 

głównie jednoroczne subwencje

▫ Próba stabilizacji poprzez „różnorakość wkładu“

▫ approx. 300 supporting members, including 20 breeders 

▫ currently about 200 breeding projects for new varieties, 33 projects 

according to basic questions, 51x EHZ varieties 
▫ funding through membership fees, donations from foundations, 

government grants            , voluntary contributions for variety development 
▫ annual budget: approx. 700.000 to 850.000 €

▫ "own projects" about 75 % funded 

▫ mulitannual breeding projects vs. 

funding for a period of one to three years maximum
▫ attempt to stabilize the financing through "revenue-diversity"



(conv.) vegetable variety offer 
Financing of organic vegetable breeding

(konw.) warzywa – oferowane odmiany

Finansowanie ekologicznej hodowli warzyw
Option: in co-operation with specialized trade 

Opcja: Wspólnie z handlem specjalistycznym
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Idea: FAIR BREEDING ®
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Co miało miejsce do tej pory…
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► getting started
Project idea and name in autumn 2007 

first cardboard check: BioFach 2008

► początki
Pomysł projektu łacznie z nazwą –

wrzesień 2007 

pierwsza publikacja: BioFach 2008

Idea FAIR-BREEDING®

Pomysł FAIR-BREEDING®



► retailers:
give 0.3% of their turnover for fruit&veg (excluding VAT) to Kultursaat e.V.
► breeders: 
intensify cauliflower activities 
Variety responsibility lays with the non-profit organisation
► Market communication: Consumers, retailers, producers, breeders 

repeatedly talk about the subject
► sprzedawcy:
oddają 0,3 % swoich obrotów ze sprzedaży owoców i warzyw (bez podatku

VAT) stowarzyszeniu (Kultursaat e.V.)
► Hodowcy: 
intensyfukują
- działalność związaną z hodowlą kalafiora
- odpowiedzialność za jakośc odmian przy udziale współpracującego

stowarzyszenia
► Komunikacja na rynku: konsumenci, sprzedawcy, producenci, hodowcy

– wielokrotne rozmowy na ten temat

H
e

rb
s
t 
2
0
1

1
, 

O
b
e

rg
ra

s
h
o
f

Idea FAIR-BREEDING® Pomysł FAIR-BREEDING®



Cauliflower breeders

GERGER--BonnBonn,,

M. HagemannM. Hagemann

NEDNED--EsbeekEsbeek,,

R. R. GroenenGroenen

GERGER--MMüünchennchen,,

J. JacobsJ. Jacobs

GERGER--StuttgartStuttgart, , 

M. M. GroenGroen

GERGER--LLüübeckbeck,,

A. von SchulzA. von Schulz
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Hodowcy kalafiora



► getting started straight away
regardless of the current varieties usage rozpoczęcie od razu
bez względu na aktualne wykorzystywanie odmiany

► no double burden
not the vegetables from open-pollinating varieties should become more expensive, but 
"general taxation" brak podwójnego obciążenia
► public relations
▫ variety development for organic farming

▫ in accordance with principles of organic farming

▫ module for quality assurance 

▫ credibility

Promocja
▫ rozwój odmian dla rolnictwa ekologicznego

▫ zgodnie z wytycznymi dot. rolnictwa ekologicznego

▫ cześc składowa zapewniająca jakość
▫ wiarygodność
► interim objectives
establishing new breedings takes time,
long term commitment (10 years to begin with) Cele pośrednie

Nowa hodowla jest długoterminowa, wieloletnie zangażowanie (początkowo 10 lat)

Idea FAIR-BREEDING®

breeding partnership approach (value chain) partnerskie podejście 

dot. hodowli (łańcuch wartości)

Pomysł FAIR-BREEDING®



(conv.) vegetable variety offer 
Financing of organic vegetable breeding 
Option: in co-operation with specialized trade 
Idea: FAIR BREEDING ®
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The story so far ...

Co miało miejsce do tej pory…



Milestones Kamienie milowe



Milestones Kamienie milowe
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Milestones Kamienie milowe



Thank you for your attention

and welcome in our breeding
nurseries!

Dziękuję za uwagę i 

zapraszam do odwiedzenia

naszych hodowli!


