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Welcome on the Breeding Square!

Worldwide the area of organic agriculture and horticulture is increasing. In Europe the
growth is in average 7% per year. The growth of the worldwide area is important because 
the demand for organic seed thus may increase substantially. The Dutch nurseries and 
traders respond as well as possible on it.
For the third year in a row at the BioVak a Breeding Square is set up on which mainly 
Dutch nurseries and traders show their propagating material for organic agriculture and 
horticulture. A visit to the Breeding Square Organicseeds.nl will give you a refreshing look at
the possibilities of a healthy, profitable and reliable cultivation of crops for the organic market. 
There you can meet representatives of these companies and see which varieties comply 
with your wishes and requirements.
From which country or which region you come, you surely will find something where you 
can build on. On the Breeding Square, we are a jack of many trades.

Wereldwijd groeit het areaal biologische land- en tuinbouw. In Europa bedraagt
de groei gemiddeld 7% per jaar. De wereldwijde groei is belangrijk, omdat de
vraag naar biologisch zaaizaad daardoor substantieel kan toenemen. De Neder-
landse Kweek- en Handelsbedrijven spelen daar zo goed mogelijk op in.
Voor het derde jaar op rij is er op BioVak een Veredelingsplein ingericht waar
vooral Nederlandse Kweek- en Handelsbedrijven hun uitgangsmateriaal voor de
biologische land- en tuinbouw tonen.
Een bezoek aan het Veredelingsplein Organicseeds.nl zal u een verfrissende kijk

geven op de mogelijkheden van een gezonde, winstgevende en bedrijfs-
zekere teelt van gewassen voor de biologische markt.
U kunt er de vertegenwoordigers van deze 
bedrijven ontmoeten en kijken welke rassen 

aan uw wensen en voorwaarden voldoen.
Uit welk land of welke regio u ook komt, 
u treft er ook zeker iets aan waar u op

voort zult kunt bouwen. Op het Veredelings-
plein zijn wij van veel markten thuis.

Van harte welkom op het Veredelingsplein! Bertus Buizer

Nederlandse kweek- en handelsbedrijven
richten zich op veelbelovende groeimarkten
Dutch nurseries and traders focus on promising growth markets
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