
er bed. “Je moet het zaad net
let aan de oppervlakte zien hg
t René Baetsen toe. “De grond
genoeg, onder vliesdoek kan

clan veel warmte pakken, en

Megateeltcel op
Greenport Venlo
Limburg heeft de eer voorlopig de grootste
teeltcel voor daglichtloos telen binnen haar
grenzen te hebben. BrightBox is de naam
van de onderzoeksfaciliteit, die op 25 febru
an officieel werd geopend op Brightiands
Campus Greenport Venlo, bet voormalig
Floriadeterrein. HAS den Bosch, Philips
Lighting en Botany werken er samen aan
daglichtloos telen op een voor Nederland
unieke schaal. Er zijn twee cellen met twee
rekken per cel en drie lagen per rek. En er
is één productiecel met vier rekken elke vijf
lagen hoog. De grote ccl dient als ‘showcase
voor city farming’. Met de productie die er
gedraaid wordt kan de haalbaarheid van
deze teeltwijze worden aangetoond. In de
onderzoekscellen gebeurt echter bet echte
werk. Hier kan meer nog dan in de grote cel
op detailniveau met lichtsterkte en kleur
worden gevarieerd. BrightBox ziet vooral
kansen voor producten die supervers lokaal
kunnen worden gebruikt, zoals cressen,
kruiden, radijs en bladgewassen.

Vijfhoogtelen <an in bijvoorbeeld oude kantoor
panden Ietterlijk en figuurlijk. foto Mijntje Wismans

Nieuwe toelatingen
Het Ctgb heeft uitbreiding verleend voor
bet gewasbeschermingsmiddel Coragen, op
basis van de werkzame stof chiorantrani
liprole.
De uitbreiding betreft bet gebruik als insec
tenbestrijdingsmiddel in de teelt van onder
andere sluitkool, bloemkoolachtigen, wor
telgewassen en knolselderij, en als kleine
toepassingen in de teelt van witlof (pen
nenteelt), pruim, druif en suikermaIs.
Mycotal, op basis van de werkzame stof Le
canicillium muscarium stam Ve6, heeft bij
de herregistratie toelating gekregen als in
sectenbestrijdingsmiddel tegen wittevlieg
in onder andere de bedekte teelten van
aardbei, vruchtgroenten van de Cucurbita
ceae met eetbare schil, meloen en vrucht
groenten van de Solanaceae, en een kleine
toepassing in de bedekte teelt van boon met
peul.

Zilte groenten
Op 5 maart wordt een start gemaakt van
bet project ‘Nieuwe Zeeuwse Zilte Kansen’,
op bet bedrijf Saeftinge Zilt op de Maria
hoeve te Nieuw-Namen.
Doel is om de bedreigingen van verzilting
om te zetten in kansen. Hierbij wordt ge
keken naar nieuwe kansen voor echte zilte
groenten, maar ook naar hoe traditionele
gewassen onder zoutere omstandigheden
geteeld kunnen worden.
Naast het bepalen van de de beste teeltwijze
wordt onderzocht of en hoe de smaak van
de groenten mogelijk verandert, en hoe de
consument deze groenten waardeert.

Led-tussenlicht
n aan onderscheidend vermogen, door
?rsaanbod met toegevoegde waarde aan
Jen onder een Regiobrand. Samen ver
Noord igen deze participanten ongeveer
)cent van de productiebron. schrijven de
zoekers.
lend is ook de toon van het rapport. Lim
ordt over het hoofd gezien in behan
hartiging, stehlen de onderzoekers. En
itbreekt aan regie en Ieiderschap van
brede tuinbouwsector in de Greenport
Wel weer typisch Nederlands: voorge

vordt een specifiek Tuinbouwoverheg in
ten, die net ahs andere Greenports “Hor
d” genoemd wordt. Er zijn manieren om
grip te krijgen op de opbrengstprijs van

handbouwproducten. schrijven de onderzoe
kers. Een optie is om te werken met termijn
markten, waarmee een ondernemer via een
handehshuis een bepaalde positie kiest tussen
een gegarandeerde gemiddehde prijs voor zijn
product en een flexibehe prijs. Opgetehd met
de zoektocht naar een coöperatie nieuwe stiji,
wih de provincie met LLTB dus heel wezenhij
ke zaken aanpakken. GM0 wordt volgens de
onderzoekers eerder gezien als behemmering
voor samenwerking dan als stimuhans. Uit de
analyse bhijkt dat de toekomst gezocht wordt
in verticahe ketens en niet in horizontahe bun
dehing. Met 70 procent van de tehers in het ge
bied ah achter zich, hijkt er dus een draagvlak
voor de aanpak.

In een tomatenproef met een combinatie
van Son-T en led-tussenbelicbting op Proef
centrum Hoogstraten toonde bet gewas een
maand na inschakeling van de leds duidelijk
meer groeikracbt.
Bij bet ras Foundation waren stengels in de
kop volgens bet versiag in Proeftuinnieuws
gemiddeld een centimeter dikker dan zon
der led-tussenbelichting.
Internodiën zijn zichtbaar korter en de kop
oogt meer gedrongen.
Het aantal gezette trossen lag rasafhanke
lijk 0,5 tot 0,7 trossen voor ten opzichte van
alleen Son-T groeilicbt.

5Meer nieuws op wwwgfactuee/.nI
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