HET AREAAL AARDAPPELEN IN NEDERLAND DAALT LICHT, IN DUITSLAND BLIJFT DAT
CONSTANT EN IN BELGIË GROEIT HET AREAAL FLINK, BLIJKT UIT DE EERSTE RAMINGEN.

Meer aardappelen in NW-Europa

akkerbouw

H

ET streven van de United
Potato Growers (UPG),
een kleiner aardappelareaal
voor een betere prijs, lijkt in
Nederland te lukken, maar in
België en Duitsland niet.
Uit een enquête van Bureau
Aardappelmarkt Informatie
(BAI) van het Productschap
Akkerbouw blijkt dat dit seizoen het areaal consumptieaardappelen 6 procent lager
zal uitvallen dan vorig jaar.
Het areaal zal krimpen van
69.302 hectare in 2008 naar
circa 65.000 hectare. Vooral
kleine telers zouden stoppen
met de aardappelteelt.
De Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) komen echter tot
een andere conclusie dan de
BAI. Uit hun inventarisatie onder leden maken de VTA op
dat het aardappelareaal in Ne-

derland licht zal stijgen.
De eventuele areaalvermindering in Nederland wordt
ruimschoots opgevangen door
een groter areaal in België. In
België zullen dit seizoen veel
meer aardappelen worden geteeld dan vorig jaar, blijkt uit
een enquête van het Algemeen
Boeren Syndicaat (ABS). In
Vlaanderen groeit het areaal
met circa 10 procent, in Wallonië met zelfs 14 procent.
De groei komt vooral doordat
veehouders starten met de
teelt, denkt ABS. Dit jaar kunnen in België toeslagrechten
voor het eerst worden geactiveerd op aardapppelen. Korrelmais bracht afgelopen jaar erg
weinig op. In plaats van mais
proberen de veehouders eens
een keer aardappelen.
In 2008 bedroeg het areaal

aardappelen in België 66.633
hectare, dat groeit naar bijna
75.000 hectare dit jaar. Qua
aardappelareaal streeft België
in 2009 Nederland daarmee
voorbij.
Volgens de eerste schattingen
van het Duitse marktonder-

WINTERBROUWGERST IS MOGELIJK EEN ALTERNATIEF
VOOR ZOMERGERST. AGRIFIRM START EEN PROJECT.

Hoger opbrengstpotentieel
Wegens tegenvallende opbrengsten van zomergerst op
lichte en droogtegevoelige percelen kwam van telers de vraag
of het graanrendement met
winterbrouwgerst omhoog zou
kunnen. Agrifirm startte daarom het project Winterbrouwgerst. Deelnemers daaraan
zaaiden afgelopen herfst ruim
400 hectare winterbrouwgerst.
Ruim de helft hiervan is geconcentreerd in het noordelijk
zanddalgebied. Het overgrote
deel van het areaal is ingezaaid
met Wintmalt, vanwege de
goede brouweigenschappen.
Agrifirm vraagt alle telers om
teeltregistratie om teeltervaringen te verzamelen. Ter ondersteuning ligt op PPO-proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond
(Dr.) een rassenproefveld.
De opbrengsten van zomer-
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HET ZAAIEN EN POTEN GAAT DIT JAAR ALS EEN
TREIN. DE GEWASSEN BRULLEN DE GROND UIT.

Voorspoedige start voorjaar

TIP

Bestrijd aardvlo

In blauw maanzaad en vlas
komt vreterij voor door aardvlooien en trips. Dit constateren teeltdeskundigen van
CZAV. Controleer daarom uw
percelen op deze insecten.
Treft u ze aan, spuit dan het
gewas met 0,3 liter Decis
per hectare.

week kwam op tijd, al zijn er
geen grote hoeveelheden gevallen. Dit blijkt uit de gegevens van het KNMI. Enkele telers op klei hebben hun net gezaaide gewasssen beregend
voor een homogene opkomst.
De vroeg gezaaide suikerbieten
staan al in het het zesbladstadium. Ook de uien staan er in
het algemeen mooi op.■

TI P

Let op meeldauw

In tarwerassen, waaronder
Tataros, worden aantastingen van meeldauw geconstateerd. Voeg in percelen die
nog gespoten moeten worden en waarin meeldauw
wordt gevonden, 0,5 liter
Corbel of 0,5 liter Mildin toe
aan Opus Team of Proline.

gerst op lichte, droogtegevoelige grond blijven in mindere jaren onder de 5 ton steken.
Agrifirm-teeltbegeleider Peter
Begeman rekent dat wintergerst zeker een ton méér opbrengt. In teeltkosten is er weinig verschil, wintergerst vraagt
iets meer zaaizaad en een iets
hogere stikstofgift. Een voordeel is dat wintergerst zo’n
twee weken vroeger rijp is,
gunstig voor de arbeidsspreiding. Inpassen in een veenkoloniaal bouwplan is vanwege
de vroege zaaitijd lastiger. Na
aardappelen is het te laat. Na
pootgoed of voormalers kan,
maar voormalers staan vaak op
nattere percelen die minder
geschikt zijn voor wintergerst.
Agerland en Agrarische Unie
zijn ook met winterbrouwgerst
gestart.■

FO TO : H ERMAN ST ÖVER FO TO GRAFIE

De akkerbouw kent een prima
start, zo typeren teeltdeskundigen voorjaar 2009. Bijna alle
aardappelen waren al voor Koninginnedag gepoot. Op 200
hectare in Limburg en de noordelijke zandgronden na zijn
ook alle suikerbieten gezaaid,
meldt het bieteninstituut IRS.
De gewassen groeien uitstekend. De regen van vorige

zoeksbureau ZMP blijft het
aardappelareaal is Duitsland
gelijk aan vorig jaar.
Kortom, er komen in Noordwest-Europa minstens evenveel aardappelen als vorig jaar.
Geen goed uitgangspunt voor
een hoge marktprijs.■

Om de teelt van winterbrouwgerst van de grond te krijgen telt niet
alleen opbrengst maar ook brouwkwaliteit.
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