Teelt de grond uit: het idee
Achtergrond
•
•
•

Met name intensieve tuinbouw systemen kunnen niet
voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water en
Nitraatrichtlijn.
De markt vraagt naar constante levering van producten
van zeer hoge kwaliteit. Hiervoor is een betere sturing
van de productie gewenst.
Beschikbaarheid van arbeid, kosten van arbeid en de
arbeidsomstandigheden zijn een knelpunt.
De huidige teeltsystemen kunnen in de toekomst onvoldoende aan deze vragen van maatschappij en markt
voldoen. Nieuwe teeltsystemen zijn nodig.

Doel

Doelstelling van ‘Teelt de grond uit’ is de ontwikkeling en implementatie van nieuwe teeltsystemen in de praktijk die beter
stuurbaar zijn met minimale emissies naar grond - en/of oppervlaktewater. De ontwikkeling is vooral gericht op de groepen
gewassen met marktperspectieven en een hoge uitspoeling
van mineralen.

Twee typen nieuwe systemen

We onderscheiden twee hoofdtypen systemen voor ‘Teelt de
grond uit’:
•
Fertigatie, eventueel in combinatie met ruggenteelt,
afdekking van de bovengrond en afdichting van de
ondergrond.
- voordeel: beperkte meerkosten en snel te
implementeren.
- nadeel: naar verwachting onvoldoende resultaat op
doelstellingen.
•
Teelt op water.
- voordeel: grote potentie om doelstellingen te halen;
grote mogelijkheden voor verhoging opbrengst en
meerwaarde.
- nadeel: hoge kosten en lang onderzoekstraject.
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Activiteiten

In de afgelopen jaren zijn de eerste verkenningen en onderzoeken uitgevoerd in de vollegrondsgroenten en de boomteelt (zie
volgende pagina). Van 2009 tot en met 2013 wordt gewerkt
in een co-innovatieprogramma voor de gehele vollegrondstuinbouw (vollegrondsgroenten, boomteelt, bloembollen, fruit
en zomerbloemen) aan de ontwikkeling van nieuwe systemen,
gefinancierd door het ministerie van LNV en het PT.
Het ontwikkelen, testen en verbeteren van nieuwe systemen en
de kennisverspreiding gaat in nauwe samenwerking met telers
en opdrachtgevers.

