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Rienko Wollerich taxeert weersschade in gewassen. Door
de vele vorst- en hagelschade was hij dit jaar veel in
het Noorden, onder meer bij Jakob Speelman in Eerste
Exloërmond. Met hem blikt Wollerich terug op het seizoen.

Na tien jaar zonder vorstschade werden
telers in de Veenkoloniën begin mei dit jaar
overrompeld door nachtvorsten tot – 9 graden
Celsius. „Er waren zelfs aardappelen tot onder
de grond afgevroren. Die moesten nieuwe
kiemen en stengels vormen. De getaxeerde
schade liep hierbij op tot dertig procent”,
aldus taxateur Rienko Wollerich. Akkerbouwer
Jakob Speelman schat de vorstschade in zijn
aardappelen op ongeveer tien procent. Hij was
niet verzekerd voor vorstschade, maar na dit
seizoen overweegt hij om vorstschade te gaan
verzekeren.

9.30 uur – Speelman heeft het taxatieformulier
op tafel gelegd. In juni zette hij al een
handtekening onder het formulier. Hij was
het eens met de getaxeerde hagelschade,
die uiteenloopt van zes tot dertig procent.
De hagelbui die op 11 juni over enkele
Drentse dorpen trok, veroorzaakte ook
schade bij Speelman. Zijn aardappelperceel in
Buinerveen werd getroffen door hagelstenen
met de grootte van duiveneieren; op de
aardappelpercelen in Eerste Exloërmond vielen
stenen zo groot als knikkers. Speelman had ook
hagelschade in de uien, maar die bleek tijdens
de taxatie te klein om vergoed te krijgen.

Herstellingsvermogen

Nieuwe stengel

10.30 uur – Wollerich doet zijn bril op om eens
goed te kijken wat er van de aardappelen
terecht is gekomen. Terwijl hij het loof
omhoog trekt en de aardappelen van een stam
opgraaft, vertelt Speelman dat dit ras (Festien)
langzaam herstelde na de hagel: „Festien heeft
een slecht herstellingsvermogen. Na de hagel
duurde het wel vijf tot zes weken voordat er
nieuwe stengeltjes werden gevormd. Bij mijn
beschadigde aardappelen van het ras Aveka
- waarvan de schade ook op tien procent ligt zag ik binnen een week al nieuwe stengels.”
Van de Seresta’s in Buinerveen heeft Speelman
geen hoge verwachting. Het percentage
stengel en blad dat afsloeg, kwam uit op
zestig procent. De schade werd getaxeerd op
dertig procent. „Het lijken wel poters”, vindt
Speelman. „Ik ben benieuwd wat de opbrengst
is. Misschien ligt de schade wel hoger.”

11.30 uur - „Kijk”, laat Wollerich zien, „aan
deze stengel is de hagelschade goed te zien.
Aan de ene kant is de stengel afgestorven
en aan de andere kant is een nieuwe stengel
gevormd.”

Formaat valt tegen
10.40 uur – Wollerich bekijkt het tal van het
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Gemiddelde opbrengst
11.00 uur – Bij het ras Soﬁsta zal de
opbrengst met naar schatting vijftig ton
per hectare hoger liggen dan bij Festien.
Na de hagel was twaalf procent van het
blad en de stengels afgeslagen en werd de
schade geschat op zes procent. Wollerich:
„Op veel percelen in deze omgeving ligt de
geschatte aardappelopbrengst op veertig tot
vijfenveertig ton. Dit is, ondanks de schade,
een gemiddelde opbrengst. Veel telers
schrijven deze gemiddelde opbrengsten toe
aan het grote herstellingsvermogen van de
planten. Dat is echter niet helemaal juist.
Zonder de vorst- en hagelschade zouden
we topopbrengsten bereiken van boven de
vijftig ton per hectare. Dat komt doordat
het groeiseizoen vroeg is begonnen. Ook
droegen de gunstige omstandigheden na de
gewasschade bij aan een goed herstel.”

Hagelstenen als duiveneieren
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aardappelras Festien. Met zeven aardappelen
vindt hij dit een redelijk aantal. Wel valt het
formaat hem tegen. De taxateur verwacht dat
de opbrengst met zo’n veertig ton per hectare
geen topopbrengst zal worden. De hagel
sloeg op dit perceel twintig procent stengels
en blad van de plant af. Hiermee werd de
schade getaxeerd op tien procent.

Tabel met schadepercentage
12.00 uur - Bij het taxeren maakt Wollerich
gebruik van een tabel waarop bij een
bepaalde hoeveelheid stengel- en bladafslag
het te verwachten schadepercentage
staat vermeld. In het overzicht staat het
percentage van de schade in een bepaald
groeistadium.
Wollerich ziet de tabel niet als een vaststaand
gegeven, want hij houdt bij de taxatie ook
rekening met de vroegheid van het product
en het ras: „Ik heb vrij snel een gevoel bij
een schade. Bovendien taxeren we met
twee taxateurs en overleggen we met de
teler voordat het schadepercentage wordt
vastgesteld.” n
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