Werken aan een omslag in de land- en tuinbouw

achtergrond

De toekomst naar voren halen

Nog niet vaak hebben onderzoekers geprobeerd een proces te begeleiden dat moet leiden tot grote
vernieuwingen in de land- en tuinbouw. Toch is dat precies wat onderzoekers willen bereiken in de LNVonderzoeksprogramma’s Systeeminnovaties plantaardige productiesystemen. Of het lukt weet niemand,
maar onderzoekers en belanghebbenden werken er hard aan.
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Het cluster kent vijf programma’s:

Het cluster onderzoeksprogramma’s Systeeminnovaties plantaardige

• biologische bedrijfssystemen voor open teelten

productiesystemen werkt aan vernieuwing en verduurzaming van de

• biologische bedrijfssystemen voor beschermde teelten
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• geïntegreerde bedrijfssystemen voor open teelten
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• geïntegreerde bedrijfssystemen voor beschermde teelten

toepassing van vernieuwingen in de brede praktijk.

• multifunctionele bedrijfssystemen (plantaardig en dierlijk).

‘Als je niet een keer met toekomstbeelden werkt, is het gevaar groot
dat je in de concrete praktijk van alle dag blijft hangen’
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