De Smaak van morgen

Natuurlijk telen en beleven geeft landbo
Open teelten met een minimale inzet
van bestrijdingsmiddelen. Dat wil het
innovatieproject De Smaak van
morgen uiteindelijk bereiken. Het is
een keiharde voorwaarde voor de
ontwikkeling van een duurzame
landbouw. Via onderzoek en netwerken met belanghebbenden vullen
onderzoekers verder in hoe de duurzame teelten eruit kunnen gaan zien.
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Meer informatie: Jan-Eelco Jansma, t 0252 462112, e janeelco.jansma@wur.nl; Rien van der Maas, t 0488 473728, e rien.vandermaas@wur.nl.
Het rapport ‘Vernieuwing van verbreding’ over de toekomstbeelden voor multifunctionele landbouwsystemen kunt u downloaden. Kies hiervoor de
buttoncombinatie ‘open geïntegreerd’ en ‘toekomst’.

