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www.biovak.nl
De enige gespecialiseerde vakbeurs 
in Europa voor de biologische keten

De Nederlandse kweek- en handelsbedrijven produceren biologisch uitgangsmateriaal voor onder andere de volgende teelten:

Groentegewassen (bedekte teelt en open teelt): bladgewassen, tomaten, paprika’s, peen, rode bieten, koolgewassen, komkom-
mers, pompoenen. Akkerbouwgewassen: aardappelen, zaai- en plantuien, sjalotten, knoflook, granen, grassen. Geneeskrachtige
kruiden. Voedergewassen. Groenbemesters. Vruchtbomen: appels, peren. Kleinfruit. Park- en laanbomen.
Heesters. Siergewassen: tulpenbollen, bloemen, tuinplanten.

In de directe nabijheid van het Veredelingsplein zal diverse malen tijdens BioVak een workshop plaatsvinden over de nieuwste ontwikkelin-
gen en resultaten van de kweek en veredeling van biologisch uitgangsmateriaal. Ook voor de conventionele sector zijn die ontwikkelingen
van belang. Simultaanvertaling voor buitenlandse bezoekers staat op het programma.

Bezoekerswerving: Alle Nederlandse en Vlaamse agrarische bedrijven zullen via een uitgebreide publiciteitscampagne op de hoogte 
worden gesteld van het Veredelingsplein. Met medewerking van de Nederlandse ambassades zullen coöperaties van boeren en tuinders
internationaal worden geïnformeerd. Deze doelgroepen worden uitgenodigd om BioVak te bezoeken.

Bertus Buizer 
Duurzame Landbouw en Energie 
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden
T. +31(0)582990530
E. info@organicseeds.nl

Op een aantrekkelijk en overzichtelijk Veredelingsplein met meer dan 20 bedrijven zal een groot aantal Nederlandse kweek- en handelsbe-
drijven in de plantaardige sector hun rassen tonen, die van groot belang zijn voor de nationale- en internationale biologische markt.
Deelnemers aan het Veredelingsplein bieden bezoekers uit binnen- en buitenland hoogwaardig uitgangsmateriaal en werken ook steeds aan
nieuwe rassen, die wat betreft smaak en kwaliteit voldoen aan de wensen van de moderne consumenten binnen- en buiten Europa en die
het onder biologische teeltomstandigheden goed doen. 

Vakbeurs voor duurzame landbouw, natuur en voedselkwaliteitSpecialist in de organisatie van vakbeurzen met een oog voor detail !
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