NOVITEITEN

Bloembollennet van 10 kilometer
draagt bij aan gemak
CAV Agrotheek (Wieringerwerf) lanceert dit plantseizoen een
primeur: dubbel bloembollennet op een 10 kilometerrol. Inmiddels is er zo’n 40 hectare tulpen geplant in dit net. “Je kunt er 2
hectare mee planten zonder wisselstops. Dat levert tijdwinst op
en een regelmatiger plantbeeld, want je hebt minder stop-start
onderbrekingen”, zegt Nico van Langen van CAV Agrotheek.
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n twintig jaar tijd is de teelt van bloembollen in netten gegroeid tot momenteel rond
de 6000 hectare. Daarmee is het samen
met de waterbroei één van de belangrijkste
innovaties in het bloembollenvak van de laatste decennia geweest. Dat heeft ongetwijfeld
mede te maken met de technische doorontwikkeling van de nettenteelt. Een nieuwe mijlpaal is het dubbelnet op een rol van 10 kilometer lengte, dat CAV Agrotheek dit najaar op de
markt brengt. Inmiddels is daar door diverse
kwekers zo’n 40 hectare tulpen mee geplant.

REGELMATIGER PLANTBEELD
Nico van Langen, marketing directeur van
CAV Agrotheek, denkt dat met deze lengte het
maximum wel bereikt is. Hoewel de machines

op hun productielocatie in Emmen met gemak
rollen van 15 kilometer zouden kunnen produceren, heeft veel langer geen zin, stelt Van Langen. Maar hij geeft meteen grif toe dat dit eerder ook al wel eens gezegd is. “Achttien jaar
geleden begon het met 1700 meter, toen het
vijf jaar later 3 kilometer werd, stond iedereen
versteld. Ongeveer negen jaar geleden ging het
al naar 5 kilometer, twee jaar geleden naar 8,5
kilometer en nu is dus de mijlpaal van 10 kilometer bereikt.” Dat wil dan zeggen, afgerond,
want elke rol bevat bruto 10,7 kilometer net.
Met het verlies op de kopeinden betekent dat
10,3 kilometer netto-net. “Daarmee kun je bijna
2 hectare zonder te stoppen planten”, zegt Nico.
De voordelen zijn evident. Het levert tijdwinst
op door mindere netwisselstops. Dat laatste
houdt ook in een regelmatiger plantbeeld in
het bed, want - zoals bekend - zorgen juist de
wisselstops voor een onregelmatig plantbeeld.

Nico van Langen: ‘Bijna 2 hectare planten
zonder stops’

Prijstechnisch is er geen verschil met bijvoorbeeld 5 kilometerrollen, mede omdat er meer
kernen nodig zijn, die gratis meegeleverd worden. Op de eigen nettenproductielocatie van
Agrotheek in Emmen draait sinds juni een
speciale machine die deze 10 kilometerrollen
kan produceren. Hoewel de diameter en het
gewicht (320 kilo) groter zijn dan de bestaande rollen, passen ze zeker in de nieuwere
modellen plantmachines. Bestaande of oudere planters zullen wellicht wat kleine aanpassingen moeten plegen.

WENSEN

Dit najaar is al 40 hectare met het 10 km net geplant
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De filosofie van CAV Agrotheek daarbij is dat
er gestreefd wordt naar één soort boven- en
ondernet voor alle bolmaten tussen zift 4-16.
Daarbij kan de breedte - die door de speciale
steektechniek makkelijker dan voorheen op de
gewenste breedte blijft - naar de wensen van
de klant aangepast worden. “We leveren het
extra brede hybride T-net voor brede rooimachines, maar met dezelfde hybride technologie kunnen we ook smaller net leveren als de
rooimachine het brede net niet aankan. En dat
allemaal op 10 kilometer, zodat de lengtevoordelen blijven.”

