Freek Vossenaar, landbouwraad in Argentinië

‘Wetenschap is wegbereider’
2010 heeft dat een vervolg gekregen met
een eerste handelsmissie. Om de krachten
van geïnteresseerde bedrijven te bundelen, is
daarna een EVD-project gestart om de markt
te ontwikkelen. Daar zijn twaalf bedrijven,
van producenten van pootaardappelen tot de
afzetkanalen, in gestapt. Samen vormen ze de
Grupo de Intercambio Technológico ArgentineHolandés, met als doel de aardappelketen
te optimaliseren samen met hun Argentijnse
counterparts.’

Freek Vossenaar: ‘De Argentijnse aardappelketen kan op vele fronten een slag beter.’

Als landbouwraad ondersteunt Freek Vossenaar de Nederlandse handelskansen in
Argentinië, Chili en Uruguay. Na een sectorrapport, een handelsmissie en ‘hier en
daar een duwtje’ beginnen de kansen die drie jaar geleden op aardappelgebied in
Argentinië werden gezien, zich te materialiseren. Het succes schuilt in de combinatie
van een wetenschappelijke en commerciële aanpak.
Hoe staat het met de aardappel in
Argentinië?
‘Aardappelen zijn hier net als in Europa een
belangrijk product. Het klimaat en de grond
lenen zich voor de teelt. Veel aardappels gaan
als voorgebakken friet naar Brazilië. Daar zit
ook groeipotentieel: de vraag naar verwerkte
aardappelproducten is stijgende. Farm Frites
heeft hier niet voor niets een vestiging. Maar
de aardappelketen kan op veel fronten een
slag beter.’
Waar liggen de kansen?
‘Naast in bewerkte producten, liggen de kansen in aanpassingen die hogere opbrengsten
opleveren. Per hectare is de opbrengst vaak
de helft lager dan in Nederland. Dat komt
deels door slechter pootgoed. Voor nieuw
pootgoed worden knollen nog ouderwets in

drie, vier stukken gehakt. Ook betere beslismodellen, over wanneer te spuiten of irrigeren,
kan de productie verhogen en verduurzamen.
Op dat gebied is het Nederlandse Dacom hier
nu bijvoorbeeld actief. De opbrengst stijgt ook
met een betere logistiek van veld naar opslag
en met betere opslagfaciliteiten. Verder is er
ruimte voor andere rassen. Nu wordt vooral de
allround tafelaardappel Spunta verbouwd, maar
die is voor geen enkele toepassing optimaal.
Tot slot zijn er kansen voor mechanisatiebedrijven, want de teelt is nog vrij arbeidsintensief,
terwijl arbeid steeds moeilijker te krijgen is.’
Hoe helpt u bedrijven die kansen te
verzilveren?
‘Ik wil niet suggereren dat dit de modelaanpak is, maar we zijn in 2008 begonnen met
het maken van een sectorrapport. In april
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Al resultaat?
‘Het is optimaal wat een beetje steun van de
Nederlandse overheid bewerkstelligd heeft. De
kansen die we zagen beginnen zich te materialiseren. De bedrijven blijven enthousiast. Half
maart liepen er hier bijvoorbeeld op aardappeldemodagen veel Nederlanders en Argentijnse
boeren rond. Het succes komt mede doordat
er voor de commerciële initiatieven vorm
kregen, al wetenschappelijke samenwerking
was tussen Nederland en Argentinië op aardappelgebied. Dat neemt zoveel achterdocht weg,
je wordt als partner gezien in plaats van als
voorbijganger of opportunist. Het laat zien
dat Nederland er niet puur voor de eigen
portemonnee zit, maar om samen de aardappelteelt naar een hoger niveau te tillen.
Bijkomend effect van de Nederlandse inbreng
is dat in Argentinië het onderzoek iets dichter
op de praktijk is komen te zitten.’

Aardappelteelt in Argentinië
• Totale teeltoppervlak 80 duizend hectare.
• Vooral ten zuiden van Buenos Aires,
rond Mendoza en ten noordwesten van
Córdoba.
• Per bedrijf 100-500 hectare aardappel,
met uitschieters naar paar duizend
hectare.
• Opbrengst per hectare vaak maar 30 ton,
de helft minder dan in Nederland.
• Nederlandse deelnemers in samenwerkingsverband GITAH Papa: Praktijkonderzoek Plant- en Omgeving van
Wageningen UR, Farm Frites, HZPC,
APH-group, Agrovent, Baselier, BijlsmaHercules, Omnivent, Dacom, Manter,
Agrivalue, Agriment.
• www.gitah.com.ar

