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Enza Zaden en BASF werken samen om innovatiekracht te 
vergroten   

 Kruislicentieovereenkomst versnelt de ontwikkeling van verbeterde 
groenterassen  

 

Enkhuizen/Nunhem, Nederland, 26 januari 2022 - Enza Zaden en BASF's 

groentezadenbedrijf hebben een kruislicentieovereenkomst gesloten voor 

gepatenteerde eigenschappen in groenten. Deze overeenkomst zal de 

innovatiekracht van beide bedrijven vergroten en de ontwikkeling van nieuwe 

groentezadenrassen versnellen. De overeenkomst regelt de gegarandeerde 

toegang tot octrooien, die betrekking hebben op biologisch materiaal voor de 

veredeling en commercialisering van groenten. 

Jaap Mazereeuw, CEO van Enza Zaden: "Bescherming van uitvindingen, 

bijvoorbeeld door octrooien, is een stimulans voor continue investeringen in 

onderzoek & ontwikkeling. Tegelijkertijd geloven wij sterk in de toegevoegde waarde 

van het delen van toegang tot genetica met andere groenteveredelingsbedrijven. 

Het helpt ons en onze partners om de oplossingen van morgen te ontwikkelen voor 

de wereldwijde voedselvoorziening. Uiteindelijk zullen telers en eindconsumenten 

profiteren van verbeterde groenterassen met belangrijke eigenschappen zoals 

resistentie tegen ziekten, smaak en voedingswaarde."  

"De krachten bundelen met Enza Zaden past perfect in ons bedrijfsdoel om gezond 

eten aangenaam en duurzaam te maken voor mensen, onze partners en onze 

planeet," zegt Vicente Navarro, Senior Vice President van BASF's 

groentezadenbedrijf. "Ik ben ervan overtuigd dat we over enkele jaren dankzij deze 

samenwerking meer innovatieve en verbeterde groenterassen op de markt zullen 

zien komen." 
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Beide bedrijven zijn deze individuele samenwerking aangegaan naast hun actieve 

ledenrol in het International Licensing Platform Vegetable (https://www.ilp-

vegetable.org), in het kader waarvan zij zich ertoe verbinden licenties te verlenen 

aan eventuele medeleden met betrekking tot al onze plantaardige trait-octrooien. 

Het ILP voorziet in een beperkte kwekersvrijstelling voor alle leden om te kweken 

met rassen die door octrooien worden beschermd en het ILP staat open voor alle 

zaadbedrijven die willen deelnemen.  

Over Enza Zaden 

Enza Zaden is een internationaal toonaangevend groenteveredelingsbedrijf. Het 

onafhankelijke familiebedrijf ontwikkelt wereldwijd nieuwe rassen van meer dan 30 

internationale en lokale groentegewassen. Tot deze gewassen behoren sla, tomaten, 

paprika's, komkommer, radijs en ui. De zaden van deze groentegewassen worden over de 

hele wereld geproduceerd en verkocht. Ter illustratie: wereldwijd eten 460 miljoen mensen 

dagelijks groenten die zijn geteeld uit Enza Zaden zaden. Het groenteveredelingsbedrijf 

investeert fors - meer dan een kwart van de jaaromzet - in onderzoek en ontwikkeling. En 

dat betaalt zich uit in een constante stroom van innovaties op de wereldmarkt. 

Over de divisie Agricultural Solutions van BASF  

Met een snel groeiende bevolking is de wereld in toenemende mate afhankelijk van ons 

vermogen om duurzame landbouw en gezonde omgevingen te ontwikkelen en in stand te 

houden. In samenwerking met landbouwers, landbouwprofessionals, pestmanagement-

experts en anderen is het onze rol om dit mogelijk te helpen maken. Daarom investeren wij 

in een sterke O&O-pijplijn en een breed portfolio, met onder meer zaden en traits, 

chemische en biologische gewasbescherming, bodembeheer, gezondheid van planten, 

ongediertebestrijding en digitale landbouw. Met teams van deskundigen in het lab, op het 

veld, op kantoor en in de productie, verbinden we innovatief denken met nuchtere actie om 

echte wereldideeën te creëren die werken - voor boeren, de samenleving en de planeet. In 

2020 genereerde onze divisie een omzet van 7,7 miljard euro. Voor meer informatie kunt u 

terecht op www.agriculture.basf.com of op een van onze sociale mediakanalen.  

Over BASF   

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. We combineren economisch 

succes met  milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Meer dan 110.000 
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medewerkers in de BASF-groep dragen bij tot het succes van onze klanten in bijna alle 

sectoren en bijna elk land ter wereld. Onze portfolio is georganiseerd in zes segmenten: 

Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care en 

Agricultural Solutions. BASF realiseerde in 2020 een omzet van € 59 miljard. BASF-

aandelen worden verhandeld op de beurs van Frankfurt (BAS) en als American Depositary 

Receipts (BASFY) in de V.S. Meer informatie vindt u op www.basf.com. 
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