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Hoe introduceer je
een nieuwe teelt?
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Studiemomenten op het ILVO en het Proefstation voor de Groenteteelt

Bart Vleeschouwers en Jan Van Bavel
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Kleine familiale landbouwbedrijven hebben het vaak moeilijk om te
overleven. Schaalvergroting is voor hen niet altijd een optie. Ze zoeken
naar nieuwe, innovatieve nicheteelten, die inspelen op de vraag van de
consument en de handel én mogelijkheden bieden om de teeltrotatie te
verruimen of om nieuwe afzetkanalen aan te boren. Denk hierbij aan
vergeten groenten en specialisaties zoals warmoes, wortelpeterselie,
watermeloenradijs, crosne en zeekool.
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Hoe pak je het aan?

Als je met een nieuwe teelt wil beginnen op je bedrijf, informeer je je best
eerst goed om zo alles te weten te
komen over de teelt die je wil uitproberen. Heel wat informatie vind je op het
internet. Verder werkten de praktijkcentra de laatste jaren systematisch
rond nieuwe teelten. Zo onderzochten
het Proefstation voor de Groenteteelt
(PSKW) en Praktijkpunt Landbouw
Vlaams-Brabant tijdens het tweejarige
demonstratieproject ‘Vele kleintjes
maken groot: innovatieve teelten in
Vlaanderen’ welke kleine teelten haalbaar en rendabel kunnen zijn. Denk
hierbij aan soja, sorghum, miscanthus,
olie- en eiwitgewassen, quinoa, amarant … Maar ook in de groenteteelt
komen er soorten in de kijker die we
niet (meer) kenden, zoals warmoes
(snijbiet) en wortelpeterselie. Je kent
intussen vast wel de knollen bataat
(zoete aardappel) en yacon. Maar heb
je ook al gehoord van groenten met
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nlangs kwamen deze teelten
aan bod tijdens studie
momenten op het ILVO en
het Proefstation voor de Groenteteelt.
In dit artikel zoomen we in op de
omkadering van het introduceren van
een nieuwe teelt op de markt. Er zijn
diverse redenen waarom land- en
tuinbouwers nieuwe teelten willen uitproberen op hun bedrijf. Zo vraagt de
maatschappij steeds meer naar lokaal
geproduceerde in plaats van geïmporteerde eiwitten. Verder zoeken ondernemers naar teelten waarmee ze in een
veranderend klimaat toch goede resultaten kunnen behalen. Of ze proberen
meer inkomen te halen uit het opstarten van een nieuwe teelt. En niet onbelangrijk: starten met iets nieuws kan
ook gemotiveerd zijn door het zoeken
naar diversificatie om zo aan risicospreiding te kunnen doen. Ook de eis
tot teeltverruiming door het Europees
landbouwbeleid kan boeren aanzetten
om eens iets anders uit te proberen.

exotisch klinkende namen zoals okra,
edamame (verse soja), cime di rapa,
mashua of crosne? Die vind je soms al
in supermarkten of gespecialiseerde
groentewinkels. Okra kende op het
PSKW een moeizame weggroei in de
grondteelt onder glas (2018), maar een
betere uniformiteit, weggroei en
opbrengst op substraat. Cime di rapa
– een kruising tussen wilde raapsteeltjes en broccoli, ook wel broccoletti
genoemd – is een zeer belangrijk product in Zuid-Italië. Het wordt aan het
einde van de zomer gezaaid en gedurende heel de winter geoogst. De eerste
verkoopresultaten in België waren
positief (1,59 euro/kg in 2018, 1,09 euro/
kg in 2019). Mashua of knolcapucien is
een klimplant die verwant is aan de
Oost-Indische kers. De knollen zijn
vanwege de scherpe, mosterdachtige
smaak niet geschikt voor rauwe consumptie. Ze worden gekookt en als
groente gegeten of in soepen verwerkt.
Crosne komt oorspronkelijk uit China
en werd in Frankrijk in de 19de eeuw
geïntroduceerd. Het is een culinaire
delicatesse, maar een arbeidsintensieve teelt en de groente kan moeilijk
worden bewaard. Rond al deze (en nog
meer) gewassen werd er de laatste
jaren onderzoek verricht, dus kun je
inlichtingen hierover vragen bij specialisten zoals Sarah Fonteyn (Praktijkpunt Landbouw) en Luc De Rooster
(Proefstation voor de Groenteteelt). ->
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In de sluimerwtenteelt
die in 2018 op het Proefstation voor de Groenteteelt werd getest, gaf het
dunwandige groene ras
Sweet Horizon (Holland
Select) het mooiste
resultaat.
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Cime di rapa of broccoletti
is een zeer belangrijk product in Zuid-Italië. De eerste verkoopresultaten bij
ons zijn positief.

Edamame of verse soja is
familie van de vlinderbloemigen en heeft een
stikstoffixatie nodig.
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Ga met een nieuwe
teelt niet meteen
voor de volle pot.
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Iets waarmee elke pionier rekening
moet houden, is het probleem van de
plantenbescherming. Voor de meeste
van die nieuwe gewassen ontbreekt
elke regelgeving. Dat betekent in de
eerste plaats dat er niets mag: geen
chemische onkruid-, plaag- of schimmelbestrijding. Je bent dan gedwongen
om biologisch te telen. Dat hoeft op
zich geen beletsel te zijn, maar het
risico blijft natuurlijk wel bij de teler
liggen.
Je mag dan al blij zijn dat de teelt die je
wil uitproberen niet onder de novel
foods-regeling valt. Deze Europese
reglementering vereist dat elk niet eerder bekend voedingsmiddel een erkenningsprocedure moet doorlopen voordat het mag worden verkocht in de
Europese Unie. Dit overkwam Filip
Debersaques (UGent), een van de pioniers van kiwibessen. Het FAVV legde
een verbod op om de nieuwe teelt op
de markt te brengen, omdat de vrucht
nog niet bekend (en erkend) was als
voedingsmiddel. Dit probleem is intussen opgelost, maar leuk is anders.

Bij sommige pioniers bestaat de
(meestal terechte) vrees dat de markt
voor bepaalde nieuwigheden zo beperkt
is, dat die meteen verzadigd zal geraken
als er te veel aanbieders zijn, waardoor
de prijzen zullen instorten. Dit is meteen een van de belangrijkste adviezen
die je als vernieuwer ter harte moet
nemen: ga niet meteen voor de volle
pot. Als je van een onbekende teelt
meteen enkele hectaren zet, is het risico
erg groot dat je er niet van afgeraakt.
Je kunt de nieuwe teelt beter eerst op
kleine schaal uitproberen om hem in de
vingers te krijgen, en nadien stelsel
matig uitbreiden. Los van al deze
bedenkingen blijft het de moeite waard
om nieuwe dingen uit te proberen,
zeker omdat de wereld ook evolueert en
de land- en tuinbouwsector alleen zal
overleven door daarop in te spelen. n
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Verkoop, sleutel tot succes
Voor je start heb je best al een zicht op
hoe en waar je jouw nieuwe producten
wil verkopen. Mogelijkheden zijn er
genoeg, maar een marktonderzoek kan
zeker geen kwaad. Ga je het nieuwe
gewas aan huis verkopen, stap je ermee
naar de groothandel, lever je aan de
veiling of zoek je nog andere afzetvor-
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Plantenbescherming

Op zoek naar
nieuw voedsel

er

De volgende stap is je voorzien van
zaaizaad of plantgoed van de teelt
waarmee je wil starten. Dat is vaak niet
eenvoudig, omdat veel zaadhuizen van
deze nieuwe teelten geen of onvoldoende zaden of plantgoed in stock
hebben om je grootschalig te bevoorraden. Ook hier kan enige zin voor ‘pionieren’ van pas komen en is het vaak
nuttig om wat talen te kennen.

men? Voor heel wat potentiële vernieuwers is dit een remmende factor.
Niet elke technisch sterk onderlegde
boer is ook een goede verkoper. Gelukkig is de consument voortdurend op
zoek naar noviteiten, zodat een nieuw
gewas altijd wel wat aandacht zal krijgen. Als het de eerste keer lukt, bestaat
de uitdaging erin om dat succes te
bevestigen. Voor een teelt als bataat
kun je dat zeker als geslaagd beschouwen. Er is trouwens nog heel wat extra
ruimte voor lokale teelt, vermits er
massaal bataat wordt ingevoerd. Hoge
invoercijfers kunnen een aanduiding
zijn dat er een potentieel bestaat voor
een bepaalde teelt. Ook voor gewassen
als quinoa is de invoer nog vele malen
groter dan de lokale productie, dus ook
hier is de maximumcapaciteit nog niet
bereikt.
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Zaaizaad of plantgoed
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De wereld verandert voortdurend, net
als onze eetgewoonten. Exploreren zit
in onze genen, op zoek gaan naar nieuw
voedsel dus ook. Maak dus werk van
jouw idee om eens een nieuwe teelt te
proberen. In het artikel hiernaast vind je
alvast een aantal interessante groenteen akkerbouwgewassen terug. Bij het
Innovatiesteunpunt kunnen we je zeker
helpen door je meer informatie te bezorgen over de teelt die je wil proberen.
Dat geldt ook voor minder alledaagse
teelten, zoals algen of insecten.
Heb je na het lezen van dit artikel een
idee en wil je dat eens aftoetsen bij
iemand? Neem dan zeker eens contact op met het Innovatiesteunpunt via
bovenstaand e-mailadres.

“Maak werk van jouw
idee om eens een nieuwe
teelt te proberen.”

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond
en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC.

