Teeltplan

Teeltkosten

Door de strokenteeltmethode toe te passen, kan er een grotere
biodiversiteit worden gerealiseerd waardoor de gewassen in een
gezondere omgeving staan en weerbaarder worden. Bij strokenteelt
worden gewassen om-en-om naast elkaar in stroken geteeld.
De gewassen worden gekozen op basis van de inventarisatie van de
grondsoort, pH waarde, aaltjesanalyse, het vruchtwisselingsschema en
de vraag van afnemers.

Beginfase

De Natuurakker is ontwikkeld om het optimum te vinden tussen landbouw enerzijds en natuurlijke ecosysteemdiensten anderzijds. Het gaat
dan om schoon water, schone lucht, een vitale bodem, een stabiel klimaat en een hoge mate van biodiversiteit. Hoe dit eruit kan gaan zien is
hiervoor aangetoond.

Eindfase

De Natuurakker is ook ontwikkeld om de gangbare (voedsel)keten te
bewegen richting natuurvriendelijker te gaan ondernemen. Vanuit dit
project zijn al contacten gelegd met potentiële afnemers van de producten die de Natuurakker oplevert (Cosun, Bavaria, Gulpener, Hak,
Veldt, LambWeston, Peijnenburg, Royal Smilde en RijsingenSource).

Door gebruik te maken van gewasparen is het gemakkelijker om op
grotere percelen een strokenteeltplanning toe te passen.

Beginfase

Businessplan

Teeltopbrengsten

Nu het beelden bekend is, is het zaak bedrijven te bewegen mee te
doen en die producten af te nemen. De Natuurakker maakt in feite de
meest extreme variant inzichtelijk, namelijk:
1. De meest positieve extreme variant wat betreft de natuurkant. Dit is
het toppunt. Als men verder gaat dan de Natuurakker is het geen akkerbouw meer maar ‘hobbynatuur’.

Eindfase
Het strokenteeltplan is
gemaakt voor voor het
eerste jaar. De stroken
schuiven na één jaar twee
stroken op.

2. De meest negatieve extreme variant aan de productievolume kant.
Slechter dan dit wordt het niet. Als men nog minder gaat produceren is
het geen akkerbouw meer maar weer ‘hobbynatuur’.
Nu is het zaak samen te gaan werken met de gangbare keten, door te
vragen of zij willen bijdragen aan natuurontwikkeling door middel van
deelname aan een pilot. Op die manier wordt er meteen praktijkonderzoek naar de uiteindelijke kosten en baten van de Natuurakker gestart.

