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Onderzoek naar optimale teelt en productkwaliteit 

Maximaliseren van bedrijfsresultaat 

De fi nanciële opbrengst van een teelt hangt in de glastuinbouw 
voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van het geleverde 
product én de juiste timing van de productie. Onderzoekers 
van Wageningen UR Glastuinbouw ondersteunen onder-
nemers in de glastuinbouw met onderzoek en advies bij het 
op een duurzame manier halen van een maximale fi nancieel 
bedrijfsresultaat.

Een goede teelt levert op een duurzame manier gezonde 
planten en goede en gezonde producten, bijvoorbeeld met 
de juiste inhoudsstoffen. Goed uitgangsmateriaal en optimale 
teeltsturing zorgen ervoor dat de goede kwaliteit op het juiste 
moment geleverd kan worden. 
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teelt-technisch onderzoek aan een brede reeks glastuin-
bouwgewassen. Dat doen wij zowel bij de ondernemers als in 
de eigen onderzoekfaciliteiten in Bleiswijk. In samenwerking 
met de sector ontwikkelen we onder andere (software voor) 

teeltadvisering op basis van gewasmodellen, teelt- en kwalit-
eitsmodellen en plantmonitoringssystemen. 

De gewasdeskundigen van Wageningen UR zijn echte 
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het onderzoek binnen het volledige sortiment van glasgroente 
en bloemisterij. Dankzij hun uitgebreide ervaring met prakti-
jkgericht onderzoek en advisering in zowel de reguliere als 
biologische glastuinbouw, ondersteunen zij ondernemers bij 
het oplossen van problemen en bij de toepassing van kennis 
op hun eigen bedrijf, bijvoorbeeld bij het optimaal benutten 
van innovatieve teeltsturingstechnieken.

Daarnaast ondersteunen de onderzoekers van Wageningen 
UR Glastuinbouw veredelingsbedrijven bij de inzet van 
moderne “fenotyperings-systemen” en bij het selecteren 
van nieuwe, betere rassen. Voor dat laatste beoordelen de 
onderzoekers bijvoorbeeld grote aantallen monsters snel en 
nauwkeurig op smaak of inhoudsstoffen.
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