GLASTUINBOUW
Leen Janmaat, DLV biologische landbouw

Areaal biologische glastuinbouw krimpt
Verslag bijeenkomst glastuinbouw

O

p 12 september waren
diverse partijen, waaronder
provincies Limburg en
Utrecht en maatschappelijke organisaties LTO en Natuur en Milieu op
het bedrijf van de Gebroeders
Verbeek in Velden (Limburg) te gast.
Vanuit de sector waren de leden van
de werkgroep biologische bedekte
teelten en landelijke commissie LTO
van de partij. Helaas had het
ministerie van LNV op het laatste
moment afgezegd. De discussie
leverde een aantal gezichtpunten op
waaraan onderzoek (Biokas), afzet
(Task Force) en overheid (Min.
LNV) invulling kunnen geven.

”De discussies
leverden
een aantal
aanbevelingen
op.”

Onderzoek en advies
Stimulering van biologische glastuinbouw kan zowel vanuit onderzoek en
advisering als afzet plaatsvinden. Voor
het onderzoek zijn een aantal stellingen bediscussieerd. Twee belangrijke
conclusies hierbij:
1-Huidige teeltproblemen oplossen en
daarmee de teeltzekerheid en opbrengsten te verhogen. Afzet vindt
in toenemende mate plaats via
supermarktkanalen en de prijsvorming vraagt om een efficiënte productie ( = lage kostprijs).
2-Gebruik maken van innovaties die
uiteindelijk milieuwinst opleveren.
Met name de gebruikswaarde van de
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Vorig jaar is het areaal biologische teelt onder
glas afgenomen, dit in tegenstelling tot het totale
areaal biologische landbouwgrond dat jaarlijks
nog groeit. Zowel het moeilijk beheersbare teeltsysteem als de stagnerende afzet van biologische
groenten zet de verwachte opschaling onder druk.
Reden om vanuit het project Biokas beleidsmensen en belanghebbenden bij elkaar te brengen.
gesloten kas zal onderzocht moeten
worden.
Er werd stilgestaan bij het thema
vruchtwisseling, omdat met name in
de glastuinbouw grond stomen als
middel tegen bodempathogenen
wordt ingezet.
Volgens de aanwezige tuinders moet
niet “vruchtwisseling” maar “gezonde
bodem” het uitgangspunt vormen.
Vruchtwisseling is een middel om aan
een gezonde bodem te werken maar
blijkt in de praktijk moeilijk in te passen omdat de afzetmarkt onvoldoende
alternatieve producten kan opnemen
naast tomaat, komkommer, aubergine
en paprika. Een oplossing kan de inzet
van ondergrondse biologische bestrijding (antagonismen) zijn.

groothandel is een ruim en breed aanbod van biologisch producten erg belangrijk. Door tegenvallende resultaten dreigt het aanbod komkommer
verder terug te lopen. Dit vindt Kögeler zorgwekkend, omdat het product
zoveel mogelijk jaarrond beschikbaar
moet zijn.
De aanwezigen waren kritisch over de
inspanningen vanuit Task Force wat
betreft de afzet. In de praktijk wordt
meer dan 70% aan het buitenland
verkocht, acties gericht op afzet in
Nederland hebben daarom relatief
weinig effect.
De afzet kan effectiever worden bevorderd door ondersteuning van productinnovaties.

Rol van de overheid
Afzet
Vanuit de afzet hield Gert Kögeler van
Eosta een korte inleiding. Voor de
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De discussie leverde een aantal aanbevelingen op richting ministerie van
landbouw:
1-Ondersteun onderzoek en implementatie van resultaten (kennisoverdracht) waardoor teeltzekerheid en opbrengsten toenemen.
2-Stimuleer de afzet van biologische
glastuinbouwproducten, ook in het
buitenland.
3-Creëer mogelijkheden voor investeringsregelingen om financiële risico’s
voor omschakelaars weg te nemen.
Meer informatie bij Biokas per telefoon 077-3984700
of e-mail: l.janmaat@dlv.nl.
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