
  
 
 

Open dagen Bingenheimer Saatgut AG 

Woensdag 1 augustus en donderdag 2 augustus 2018 

Kronstraβe 24, D-61209 Echzell-Bingenheim 

Start: 9.30h 

 

 

Beste collega’s, klanten, geïnteresseerden, 

Op 1 en 2 augustus gooit Bingenheimer Saatgut de deuren open. 

Wij nodigen je van harte uit om samen met ons onze Open Dagen te beleven en vorm te geven.  

Tijdens de open dagen bieden we je de gelegenheid om in gesprek te gaan over onze zaadvaste rassen 

uit biologische en biologisch-dynamische veredeling. Er is ruimte voor uitwisseling met veredelaars 

op het veld waar tal van onze rassen te zien zijn. We horen graag welke ervaringen jij al hebt met onze 

rassen. Welke rassen doen het goed, waar is verbetering mogelijk? Naar welke nieuwe rassen ben je 

op zoek binnen je bedrijf? 

Wil je meer weten over de kwaliteit van het zaadgoed: welke analyses voeren we uit, hoe worden de 

zaden geschoond? Ben je benieuwd naar de zaadvermeerdering? Onze collega’s van de verschillende 

afdelingen maken je wegwijs binnen hun expertise en je kan een workshop volgen over 

zaadvermeerdering. 

Je kan je verder informeren op de informatie-markt of tijdens één van de talrijke voordrachten. 

 

We hopen dat de ontmoetingen tijdens de open dagen nieuwe impulsen geven voor de samenwerking 

binnen ons netwerk. We zullen deze nieuwe impulsen nodig hebben om ervoor te zorgen dat de 

natuurvoedingssector het hoofd kan bieden aan de huidige uitdagingen voor de biologische landbouw 

die voortvloeien uit de nieuwe gentechnologie. Zelfs al lijkt “biologische veredeling voor biologische 

landbouw” een eenvoudige boodschap, de weg ernaartoe vraagt om nieuwe impulsen, een sterke 

strategie en veel energie! 

  

https://www.bingenheimersaatgut.de/info/dateien/Service_und_Download/Flyer_Sortentag_2018_Onlineversion.pdf


  
 
 

Praktisch:  

De voordrachten zullen in het Duits worden gehouden. Bij voldoende vraag voorzien we een 

Engelstalige rondleiding op het veld, telkens in de namiddag of te bekijken volgens vraag. Daarom, 

graag vooraf inschrijven bij mieke.lateir@biosano.be met vermelding van de dag of het moment 

waarop u aanwezig zal zijn.  

U kan ook aangeven of u geïnteresseerd bent in car-pooling (met eigen wagen of aansluitend bij 

iemand met eigen wagen), dan bekijken we de mogelijkheden.  

Het workshop-programma en de wegbeschrijving vindt u op de website van Bingenheimer Saatgut AG. 

Echzell-Bingenheim ligt zo’n 40 km ten noorden van Frankfurt. 

Parkeerplaats: Weidgasse 36, D-61209 Echzell 

 

 

We kijken uit naar een inspirerende tweedaagse samen met jullie. 

 

Petra Boie, Gebhard Rossmanith, Bingenheimer Saatgut AG 

Michael Fleck, Kultursaat e.V. 

Mieke Lateir, Biosano bvba, vertegenwoordiger voor Bingenheimer Saatgut voor de Benelux 
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