Teelt de grond uit: het idee
Achtergrond
De Nederlandse tuinbouw heeft een sterke positie door een
uitstekend kenniscomplex, vakmanschap bij tuinders en een
zeer goed georganiseerde handel en afzet. Toch zijn gezien
de vraag van de markt en de noodzaak om te voldoen aan
maatschappelijke randvoorwaarden nieuwe teeltsystemen
nodig in de vollegrondstuinbouw (groenten, boomteelt, bollenteelt en fruitteelt). De markt vraagt naar betere sturing
van de productie vanwege kwaliteit en leveringszekerheid.
De maatschappij vraagt naar productie met minimale emissie van mineralen en gewasbescherming (Kaderrichtlijn Water, Nitraatrichtlijn) en goede arbeidsomstandigheden. De
verwachting is dat de huidige teeltsystemen in de toekomst
onvoldoende aan deze vragen van maatschappij en markt
kunnen voldoen.
Vanuit de vollegrondsgroenten en boomteelt zijn in de afgelopen jaren al enkele initiatieven genomen om onderzoek te
doen naar de mogelijkheden van Teelt de grond uit. Zo zijn
enkele perspectievenstudies uitgevoerd en eerste verkennend onderzoek. De eerste resultaten zijn perspectiefvol.
Op de andere zijde staat meer informatie over deze projecten. Om de perspectieven van Teelt de grond uit breder te
onderzoeken en nieuwe teeltsystemen te ontwikkelen is een
aanvraag in het kader van FES gedaan.

Doel
Doelstelling van Teelt de grond uit is zowel de ontwikkeling
als de implementatie van nieuwe teeltsystemen in de praktijk die beter stuurbaar zijn en waarbij geen of nagenoeg
geen emissies meer optreden naar grond - en/of oppervlaktewater.
Hiervoor moet nieuwe kennis ontwikkeld worden voor:
- een nieuwe wijze van telen: o.a. teeltsystemen, rassen,
water geven, bemesting en gewasbescherming,
- ontwerp en inrichting van nieuwe teeltsystemen: technieken, economische haalbaarheid, ruimtelijke inpassing,
- het gebruik van nieuwe systemen: inzetten van arbeid
in relatie tot mechanisatie en automatisering.
De ontwikkeling is met name gericht op de groepen gewassen met een hoge uitspoeling van mineralen.
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Aanpak
Activiteiten in Teelt de grond uit zijn
(1) kennisontwikkeling (verkenningen, haalbaarheidstudies
en ontwerpen van nieuwe teeltsystemen),
(2) testen, beproeven en verbeteren van de systemen en
details op onderzoekslocaties en op praktijkschaal,
demonstratie van nieuwe systemen en onderdelen,
monitoren en evalueren van resultaten, begeleiding in
praktijknetwerken voor inpassing van deze nieuwe systemen op bedrijfs – en ketenniveau,
(3) kennisverspreiding
Alle stappen worden in nauwe samenwerking met telers en
opdrachtgevers vormgegeven.

Resultaat
Het resultaat van Teelt de grond uit zijn prototypen van systemen die in de praktijk zijn getoetst en klaar zijn voor verdere toepassing en doorontwikkeling in de praktijk.
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Teelt de grond uit: activiteiten tot nu toe
Perspectievenstudie “Teelt uit de grond”
De perspectievenstudie “Teelt uit de grond” verkent de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen die minder afhankelijk zijn van de grond als teeltmedium. Voor bladgewassen,
aardbei en prei zijn twee typen nieuwe systemen verkend. De eerste is een combinatie van ruggenteelt met fertigatie, afdekking van
de bovengrond en afdichting van de ondergrond. De meerkosten
van dit type systemen is beperkt maar de vraag is of met dit type
systemen de doelstellingen voor markt en maatschappij gehaald

kunnen worden. Het tweede type systemen is de teelt in goten of
op stellingen. Dit zijn verdergaande systemen met hogere kosten
maar met meer potentie om de doelstellingen te realiseren. De
kosten van deze systemen liggen vooralsnog ruim hoger dan van
de standaardsystemen maar door ontwikkeling van de systemen
kunnen kosten verlaagd worden. Ook zijn hogere opbrengsten
en/of hogere prijs door meerwaarde van het product mogelijk.
Meer onderzoek is nodig om beter te kunnen beoordelen of en
hoe rendabele systemen ontwikkeld kunnen worden die voldoen
aan de vragen in markt en maatschappij.

Boomteelt uit de grond

Teelt van sla op goten
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In 2004 is PPO al gestart met een oriënterende proef naar teelt in
goten van boomkwekerij gewassen. De teelt in de goten gaf een
betere wortelkwaliteit dan de vollegrondsteelt. Tevens is een economische verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van dergelijke systemen. Met een hoger plantgetal en een verkorting van teelten lijken economisch rendabele systemen mogelijk. Mechanisering
en robotisering leiden tot besparing van arbeid.
In 2007 is met ondernemers een verkenning gedaan naar het laanbomenbedrijf in 2030. Ook hier komt de teelt in uit de grond naar
voren als een belangrijke zoekrichting.

In 2007 is proeftuin Zwaagdijk gestart met het onderzoek naar de
teelt van sla op goten. In 2008 is de teelt op drijvende systemen
daaraan toegevoegd. In 2007 zijn 3 gotensystemen beproefd in
Lollo Rossa en IJsbergsla. Met alle systemen – zij het niet in alle
teelten – zijn positieve resultaten gehaald in vergelijking met de
gangbare grondteelt. Belangrijke vragen die naar voren kwamen
zijn het type en de grootte van het opkweekmedium en de watergeefstrategie. Daarnaast is windschade een belangrijk punt. Om
rendabele systemen te krijgen zal arbeidsbesparing nodig zijn, bijvoorbeeld door gebruik van mobiele technieken. In 2009 is het
onderzoek vervolgd en worden ook meerdere gewassen getest.

Fertigatie en plantverbanden in prei

Teelt van prei op water
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In demo’s in 2006 en 2007 was onduidelijk wat de meerwaarde
van fertigatie in prei was. Daarom is in 2008 een proef aangelegd
op PPO-proefbedrijf Vredepeel waarin de standaard preiteelt is vergeleken met fertigatie bij verschillende bemestingsniveaus en
plantverbanden. Fertigatie gaf een 3-4 ton hogere opbrengst bij gelijke bemesting dan standaard en zelfs de 70% bemesting gaf met
fertigatie een betere opbrengst dan standaard. Verhoging van het
aantal planten gaf ook meeropbrengst. De opbrengst steeg van 43
ton/ha bij 160.000 planten tot meer dan 50 ton/ha bij 250.000
planten per ha. Wel is bij hogere plantdichtheden de prei dunner.
Gebruik van folie met fertigatie lijkt weinig effect te hebben op productie en uitspoeling. met aardappelruggen en fertigatie met aspergeruggen en folie. De opbrengstverhogingen met fertigatie zijn
voldoende om de extra kosten van de apparatuur te dekken. In
2009 wordt deze proef herhaald en wordt ook het gebruik van
vochtsensoren getest.

Op PPO-proefbedrijf Vredepeel is in 2008 onderzoek gestart naar
de teelt van prei op water. In het verleden is aangetoond dat prei
op water technisch kan. De vraag is vooral of de teelt op water
ook rendabel te maken is. Toch zullen nog een aantal technische
problemen opgelost moeten worden zoals het verkrijgen van voldoende wit, een rechte prei en vorstbescherming. In 2008 hebben we zes verschillende teeltsystemen getest om te kijken welke
bouwstenen de meeste potentie hebben om tot rendabele teeltsystemen te komen. In 2009 zijn we met de 3 meest kansrijke
systemen verder gegaan. Hierbij maken we veel gebruik van de
beschikbare kennis uit de glastuinbouw.
Tevens is een set indicatoren samengesteld om de teeltsystemen
op water en met fertigatie te beoordelen op hun economische en
milieutechnische prestaties. Hierbij wordt naar alle aspecten van
duurzaamheid gekeken (people, planet en profit).
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