Tuinbouw & uitgangsmaterialen

Samenwerking krijgt teelt uit de grond
Innovatieve, nieuwe teeltmethoden waarbij gewassen niet langer in de grond
worden geteeld maar in water, vinden
makkelijker ingang als ondernemers
vanaf het begin betrokken zijn bij het
ontwikkelen van de technieken. Dat zegt
Eveline Stilma van Praktijkonderzoek
Plant en Omgeving, die de ontwikkeling
van nieuwe teeltmethoden bij verschillende gewassen met elkaar vergeleek.
Teelt de grond uit is een groot onderzoeksprogramma waarin voor negen gewasgroepen
systemen worden ontworpen waarbij de planten in bijvoorbeeld bakken met water of op
substraat worden geteeld in plaats van in de
grond. Onderzoekers zijn daar sinds 2008
mee bezig voor onder meer bloembollen,
bomen, appels, prei en bladgroenten.
Telen in water heeft voordelen voor de omgeving, omdat mest en bestrijdingsmiddelen niet
langer uitspoelen naar het oppervlaktewater.
Een aantal teelten op zandgronden dreigen
onmogelijk te worden door de Kaderrichtlijn
Water, strenge Europese regelgeving over de
waterkwaliteit.
Stilma vergeleek vorig jaar de voortgang van
de gewasgroepen bij ondernemers en onderzoekers. Een systeem voor de teelt voor prei
dat door PPO Vredepeel was ontworpen en
getest, kon op minder enthousiasme rekenen
dan systemen voor de teelt van bomen en
sla die samen met ondernemers waren ontworpen. Bij die laatste gewassen waren telers
ook al zelf bezig met experimenten.
Betrokkenen zijn ook nog onzeker over de ontvangst van de nieuwe teeltmethoden door de
consument. Dat de teelt duurzamer is, zal helpen bij de verkoop, verwachten ze. Aan de
andere kant geeft teelt in grote bakken echter
een industrieel imago.
Ook zijn niet alle telers gewend om ondernemingsplannen te schrijven die de bank wil zien
voordat het verstrekken van leningen voor
de grote investeringen die nodig zijn voor de
nieuwe systemen. Stilma: ‘Een aantal telers is
gewend om hun land te gebruiken als onderpand bij de bank.’
Dit jaar doet Stilma een uitgebreider onderzoek bij ondernemers om te zien of zij
geneigd zijn om over te stappen op nieuwe
teeltmethodes, en wat de redenen zijn om
dat al dan niet te doen.
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Contact:

Preiteelt niet in maar op de grond.
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eveline.stilma@wur.nl
0320 - 29 13 36
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