Kansen voor duurzame technologie

Kastuinbouwtechnologie
Onlangs is er een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van
zaken in de Amerikaanse kastuinbouwsector, met als doel te kunnen
beoordelen welke kansen er zijn in de Verenigde Staten voor de
introductie van duurzame technologieën in deze sector. In dit artikel
alvast een voorproefje van de resultaten van deze studie.
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De Amerikaanse kastuinbouwsector is zeer
gedifferentieerd, zowel ten aanzien van de
omvang van de bedrijven, de toegepaste
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het algemeen bevinden de grote bedrijven
zich aan de westkust en in het zuidelijk deel
van de Verenigde Staten, terwijl aan de
oostkust de kleinere bedrijven te vinden zijn.
Een belangrijke beperkende factor voor de
Amerikaanse kastuinbouwsector blijkt de
hoeveelheid licht per staat te zijn.
Naast omvang en regio zijn er tevens
grote verschillen tussen de groente- en
sierteeltsector. De kastuinbouwbedrijven die
in groentesector opereren beschikken veelal
-zoals gezegd- over grotere faciliteiten en
produceren slechts een of enkele producten.
Deze bedrijven zijn over het algemeen meer
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geavanceerd en zijn goed op de hoogte
van nieuwe ontwikkelingen binnen deze
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in de Verenigde Staten

High-tech teelt van orchideeën in Ohio (Van Wingerden).

laag. Opvallend is dat, ondanks de econo-
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mische recessie, deze sector in de afgelopen

Californië is met een aandeel van 38% ook de veruit belangrijkste staat qua
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nen gingen minder op vakantie, maar gaven

de ‘top-10’ op dit terrein.

wel meer geld uit aan tuinieren.

Top 10 areaal voedingstuinbouw onder bescherming

Binnen de sierteeltsector heeft de productie
van snijbloemen in de kas de afgelopen
jaren het meeste geleden van de crisis.
Dit is vooral het gevolg geweest van de
toenemende concurrentie uit Colombia en
Ecuador. Door de opkomende populariteit
van kasgroenten en de mindere situatie bij
de snijbloemenkwekers bestaat er op dit
moment interesse bij deze bedrijven om
over te gaan op de teelt van groenten in hun
faciliteiten.
Als gevolg van het gebrek aan centrale distributiecentra in de Verenigde Staten zijn
Amerikaanse telers zeer goed bewust van
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duurzaamheidaspect duidelijk naar voren
gebracht. Naast het feit dat de producten
lokaal worden geproduceerd wordt ook

Eenvoudige kasteelt van bloemen en planten in Ohio.
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verschillende variëteiten worden gekweekt.
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Daarnaast is 25% van de tuinders in de VS
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Kansen voor het Nederlandse

maken daarentegen vooral gebruik van
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Duidelijk is dat er momenteel in de VS een
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trend is naar meer duurzaam lokaal gepro-

services’ van lokale universiteiten. Door de
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Michel Wesselink,
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en de toeleverende sectoren. Daarbij is het

ranciers.
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