Stand van het gewas

Tekst: Angèle van Tiggelen
Beeld: Susan Rexwinkel

Jac Bovée: 'Ik vind blauwmaanzaad gewoon een mooie teelt om erbij te doen. Het is ook een stukje risicospreiding. Het kost niet veel en je hebt er ook niet zoveel werk aan.'

Blauwmaanzaad staat er goed op
De vele regen heeft geen invloed gehad op het blauwmaanzaad
van Jac Bovée uit Halsteren. Het gewas staat er goed op, tot
tevredenheid van de akkerbouwer.
De familie Bovée teelt al sinds jaar en dag
blauwmaanzaad. Opa had het al, vader teelde het ook
en Jac neemt het gewas ook graag op in zijn bouwplan.
„Het voordeel van dit gewas is met name dat je het kan
bewaren. Wat ik dit jaar oogst, hoef ik niet direct te
verkopen. Het zaad gaat in opslag bij de CZAV en als ik
de prijs goed vind, verkoop ik. Dat kan komende winter
zijn, maar evengoed pas over vijf jaar.”
Bovée teelt elk jaar vier hectare van het gewas. Dit
jaar is het ras Marianne. Voorvrucht was suikerbieten,
geoogst in november vorig jaar. Daarna heeft hij het
land geploegd en zo ging het perceel de winter in.
Eind maart heeft de akkerbouwer het land zaaiklaar
gemaakt en op 1 april ingezaaid. Bovée zaait 1,4 kg
per hectare. Het weer in april was niet echt geweldig
en even leek het erop dat het zaad slecht kiemde.
„Achteraf is het meegevallen”, zegt Bovée. „De
opkomst is niet anders dan andere jaren.”
Na opkomst is het gewas twee keer bemest; één
keer met KAS, 350 kg per hectare en één keer is
gespoten met 25 kg per hectare ureum. Ook aan

gewasbescherming heeft Bovée nauwelijks iets
gedaan. „Ik heb twee keer tegen het onkruid
gespoten, met Asulox en Centium. Luis en trips heb
ik niet aangetroffen en dus heb ik er niet tegen
gespoten. Te koud of te nat? Ik weet het niet. Feit
is dat er geen insecten zijn geweest.” Ook schimmel
heb ik niet aangetroffen. De vele regen die in juni
en juli gevallen is, is niet direct van invloed geweest
op de groei van het gewas. „Het is hier allemaal
meegevallen. Het gewas staat nog steeds rechtop en
dat is ﬁjn. Dat is gemakkelijker oogsten. Eigenlijk staat
het er beter op dan vorig jaar”, denkt de akkerbouwer.

Prijs en verkoop
De bloei is er nu een week of drie à vier af, de bollen
zijn aan het afrijpen. Als het weer een beetje wil, kan
het gewas half augustus worden geoogst. Gemiddeld
oogst Bovée 1.400 tot 1.500 kg per hectare. „2.000 kg
is mogelijk, maar dat heb ik zelf nog nooit gehaald.”
Of de akkerbouwer de gemiddelde kilo’s gaat halen,

is afwachten. Het relatief slechte weer van de laatste
weken kan invloed hebben op de afrijping van de
bollen, maar daar is nu nog niks over te zeggen. Dat
weet de akkerbouwer pas bij oogst.
Na oogst wordt het zaad door Bovée zelf gezeefd en
geschoond. Daarna gaat het zaad in opslag bij CZAV.
Daar wordt het gedroogd en dan is het afwachten
tot de prijs goed is. „Geen idee wat het zaad op dit
moment doet. De prijs is echter al jaren een beetje
constant, zo tussen de 1 euro 15 en 1 euro 20 per kg.”
De prijs van tarwe is op dit moment hoger, maar dat
maakt voor Bovée niet zoveel uit. “Je kan zeggen dat
we het nu verkeerd gedaan hebben maar het gaat
maar over vier hectare. Daarbij telen we het gewas al
van oudsher en ik vind het gewoon een mooie teelt
om erbij te doen. Het is ook een stukje risicospreiding.
Het is niet de hoofdteelt. Het kost niet veel en je hebt
er ook niet zoveel werk aan. Overigens is de prijs vier
jaar geleden dik in de drie euro geweest. En wie weet,
gaat dat dit jaar weer gebeuren”, lacht Jac. „Je weet
het maar nooit.” ■

In de rubriek ‘De stand van het gewas’ bekijken we
maandelijks hoe een speciﬁek gewas ervoor staat.
In de vierde aﬂevering: het blauwmaanzaad van Jac
Bovée

AKKERMAGAZINE NR 7 AUGUSTUS 2012

17

