Digni van den Dries is biologisch akkerbouwer en groenteteler in Ens.

Biologisch landbouwonderzoek moet s
De biologische plantaardige productie wordt vaak gezien als voorloper van en voorbeeld voor de gangbare landbouw.
Want hier worden systemen ontwikkeld voor een meer duurzame landbouw. Toch staat de biologische sector zelf nog in
de kinderschoenen, vindt Digni van den Dries, akkerbouwer en vollegrondsgroenteteler. Er is er veel onderzoek nodig.
Liefst snel en met goed resultaat, maakt hij kenbaar aan Frank Wijnands, programmaleider voor LNV-onderzoek aan
biologische bedrijfssystemen.
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Frank Wijnands is programmaleider van het onderzoeksprogramma Systeeminnovaties biologische bedrijfssystemen voor open teelten.
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‘We moeten het onderzoeksgeld durven uitgeven aan de problemen van de innovatieve
telers, al lijkt het of de rest van de sector deze problemen niet heeft’

