Zaaigoed voor iedereen
Een educatieve film
over de productie van zaadgoed

Hoe eigen zaden telen?
Zullen de zaden uit mijn eigen tuin wel ontkiemen?
Zullen mijn tomaten niet degenereren als ik ieder jaar
opnieuw het zaad van eigen planten teel? Waar zitten de
zaadjes van spinazie? Hoe zie ik wanneer chicoreizaden
rijp zijn? Waarom draagt niet elke plant elk jaar zaad?
Welke tuinier(ster) heeft zich nooit één van deze vragen
gesteld?
De gulle natuur verspreidt haar vruchten zonder te tellen.
Een dosis geduld en een minimum aan kennis volstaan
om zelf zaden te produceren. En toch vind je hierover
niet veel informatie: enkele boeken, cursussen of filmpjes
op Youtube...
Om zaadwinning toegankelijk te maken voor een zeer
breed en internationaal publiek, zal deze film zeer duidelijk en in detail alle stappen van zaadteelt in beeld brengen. Van zaaien tot oogsten zal iedere fase en iedere
bijhorende handeling gefilmd worden.
Zelf zaden vermeerderen is uiteraard een plezier, maar
ook een noodzaak. Multinationals als Monsanto, Syngenta, Cargill, Limagrain en anderen zijn er – in tegenstelling

tot wat ze beweren na te streven - nog steeds niet in
geslaagd de honger uit de wereld te helpen. Integendeel,
hun biotechnologische hersenschimmen en genetische
manipulatie staan in dienst van de industriële landbouw.
Ze maken boeren gevaarlijk afhankelijk van de zaaigoedmarkt. Dankzij verbluffend efficiënt lobbywerk zijn hun
monopolies ook stevig verankerd in internationale wetgevingen. De diversiteit aan zaden van landbouwgewassen
neemt daardoor zienderogen af. De beschikbaarheid van
zaden voor kleinschalige landbouw wordt beperkt door
steeds striktere wetten en reglementeringen. En toch: de
voedselzekerheid hangt in veel landen af van het vrije
verkeer van zaaigoed.
Om deze redenen mag zaadteelt niet langer het alleenrecht van professionals blijven. Laat ons dus het vertrouwen terugwinnen en onszelf de basisknepen van de
zaadteelt eigen maken. Zo kunnen we vrij onze kennis en
ervaringen met anderen delen.
Deze film is bedoeld voor iedereen die zaden wil telen,
zoals miljoenen boeren dat al duizenden jaren overal ter
wereld doen om de mensheid te voeden.
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Waarom maken we deze film?
Op de coöperaties van Longo maï produceren we voedsel dat onmisbaar is voor ons overleven: granen voor
dierlijke en menselijke consumptie, een brede waaier aan
gewassen in de moestuin, medicinale en aromatische
planten en bloemen voor de talrijke bijen en omdat het
oog ook wat wil.
Al erg snel stelde zich de vraag naar de oorsprong en
de kwaliteit van de zaden, alsook het verlangen naar
onafhankelijkheid van de zadenmarkt. Beetje bij beetje
ontwikkelden we een eigen praktijk van zaadteelt, onder
meer dankzij stages van Kokopelli, een Franse onafhankelijke zadenvereniging ter bevordering van de agrobiodiversiteit.
Tegelijkertijd voerden we de campagne „Toekomst zaaien
- diversiteit oogsten“ om het belang van de zaaigoedproblematiek publiekelijk aan te kaarten. Sinds enkele jaren
organiseren we ruil- en weggeefbeurzen voor zaden,
houden we stages en stellen we tentoonstellingen samen
over de productie van groentenzaad. We nemen deel
aan conferenties en vergaderingen met verschillende
Europese netwerken die rond dit thema werken.
Vanuit het verlangen om de met uitsterven bedreigde
kennis en praktijken rond zaden verder te verspreiden
heeft de noodzaak zich opgedrongen om een film te maken. Beelden zijn een uitstekende manier om de ontwikkeling van planten tot aan de zaadvorming te volgen, en

om zaadteelt en –sortering in detail te laten zien. Deze
beelden zullen de hoofdmoot uitmaken, met waar nodig
een vertelstem ter verduidelijking. Om ingewikkeldere
concepten zoals hybridisatie te verduidelijken zullen ook
tekeningen geïntegreerd worden. De opnamen zullen
over twee jaar gespreid worden, om ook de volledige
cyclus van tweejarige gewassen in beeld te brengen.
De bedoeling is om de film gratis ter beschikking te stellen via Internet. De vertelstem zal in verschillende talen
vertaald worden.
Deze film zal een toegankelijk leermiddel zijn, eenvoudig
te gebruiken, te begrijpen en te verspreiden. Om dit project te kunnen realiseren is financiële steun nodig. Alle
bijdragen zijn welkom, ook voor de verspreiding van deze
documentaire.

Meer informatie over het thema zaaigoed vindt u op:
www.seed-sovereignty.org
www.aseed.net
Meer informatie over Longo maï:
Stichting Pro Longo maï, Polanenstraat 79, 1013 VS
Amsterdam
info@longomai.nl - www.longomai.nl
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Adres …...............................................................................................................................................................................................
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Telefoon ….......................................................................................E-mail …...................................................................................
O Ik doe een voorafbetaling van 20 € voor de DVD Zaaigoed voor iedereen
O Ik doe een voorafbetaling voor de DVD en steunbijdrage van ..…...................................... €
Sturen aan:
Stichting Pro Longo maï, Polanenstraat 79, 1013 VS Amsterdam
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