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woensdag 16 februari 13:59

EMMEN - Ondernemers uit en gelieerd aan de tuinbouwsector in Emmen gaan met
behulp van Stichting CropEye en de gemeente Emmen innovatieve projecten en
samenwerkingen stimuleren voor de glastuinbouw in Noord-Nederland. Hiertoe is
een innovatieplatform opgericht.
Het doel van dit platform is het ontwikkelen van
duurzame economische bedrijvigheid door het realiseren van hoogwaardige en
marktgestuurde productieketens voor bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- en
farmaceutische industrie. Onder het innovatieplatform vallen diverse initiatieven.
Allereerst is dit het netwerk
Phyto Glasshouse Applications & Innovations (PGA&I). Vanuit de voedingsmiddelen
-, farmaceutische- en cosmetica-industrie bestaat een steeds grotere vraag naar
nieuwe, innovatieve toepassingen binnen de glastuinbouw.
De reden hiervoor is dat de markt vraagt om natuurlijker producten, bijvoorbeeld
medicijnen en cosmetica gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Voor de
glastuinbouw biedt dit kansen om naast de
traditionele teelt van bijvoorbeeld groenten, bloemen en planten, ook de
mogelijkheden te verkennen om aan deze nieuwe marktvraag te voldoen.
Ten tweede valt Smart Greenhouse onder het
innovatieplatform. Smart Greenhouse omvat nieuwe, innovatieve technieken ten
behoeve van teelten, zoals een nieuwe vorm van mestgebruik (Mest met
Meerwaarde,
M3), grenzen voor luchtkwaliteit en nutriënten- oftewel
voedingsstoffenmanagement. Proeven in het kader van zowel PGA&I als Smart
Greenhouse kunnen op basis van
marktvraag uitgevoerd worden in het Bedrijven Centrum Klazienaveen, waar ook
de proeftuin van Ron Peters is gevestigd. De technieken van Smart Greenhouse
zijn vanuit
het innovatieplatform al in een vergevorderd stadium.
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Advertentie

Simpel SIM-only
Nog steeds goedkoper: 100 belminuten voor 2,50 + extra
half jaar gratis abonnement!

Ontdek Schotland in Mei
Whisky, Kastelen, Tuinen. Ontdek Schotland met tips van
Clanhoofd en Hertog van Argyle.

Zin in een date?
Met lexa vergroot je je kansen. Schrijf je nu gratis in.

Om reacties te plaatsen moet u eerst inloggen.
meer informatie

inloggen/ registreren

Reacties op dit bericht
peoplepower
donderdag 17 februari 2011 om 11:00

weet je wat een impuls is voor de glastuinbouw? Weer nederlandse werknemers
aannemen. zodra dat gebeurd koop ik weer bloemetjes!!!
ongepast?
sparta
donderdag 17 februari 2011 om 11:02

Maar dan moeten ze een fatsoenlijk loon betalen,en dat willen ze niet die stront
bakken.
ongepast?
workingclasshero
donderdag 17 februari 2011 om 12:22
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Als jij 15 euro voor een bosje bloemen wilt betalen, kunnen zij Nederlandse
werknemers in dienst nemen.
ongepast?
uw mening
Twitter wordt steeds populairder. Vraag:
Twittert u ook?

j Ja, dagelijks
k
l
m
n
j Nee, ik doe aan Hyves
k
l
m
n
j Geef mij maar Facebook
k
l
m
n
j Wat is Twitter?
k
l
m
n
19 reacties

bekijk de uitslag

webvertenties

Webvertenties
zelf uw advertenties plaatsen en beheren op deze site,
snel, direct en opvallend.
http://webvertenties.boomregionaleuitgevers.nl/
Ook een webvertentie plaatsen? Klik hier!
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