Reportage

Tekst en Beeld:
Angèle van Tiggelen, Egbert Jonkheer

Pootgoed gemakkelijk
en vlot de grond uit
Terwijl telers in de door hoosbuien getroffen regio’s een zware tegenslag
te verwerken kregen, verliep de oogst van pootaardappelen elders
voorspoedig. Akker Magazine maakte afgelopen week een rondje door
West-Brabant en Groningen, waar de rooimachines volop draaiden.

▼ In de buurt van het Groningse Saaksumhuizen
rooit Theo Bos Fontanes voor zijn zoon Roger. Hij
wil dit perceel er snel uit hebben want het gaat om
een gescheurde kunstweide, waar veel wormen in
de grond zitten. De wormen slijmen de grond dicht
waardoor de ruggen snel hard worden.

◀ Dit ‘derde wiel aan de wagen’ monteerde landbouwmechanisatiebedrijf Spriensma
op verzoek van Bos onder
de rooimachine, een Grimme
DL1700. Het hydraulisch aangedreven wiel helpt de rooier
vooruit onder slipperige
omstandigheden.
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Medewerkers van Hubertus Clevering rooien Jaerla’s in de
buurt van Warffum. Dat gebeurt in twee fasen, met behulp
van een nog vrij nieuwe VSS Amac. Door de combinatie
wind en zon grijst het zwad op waar je bij staat. Voor wie de
poters aan de grove kant vindt: dit ras gaat weg tot in de
maat 65 mm.

◀ Op een perceel zwaardere grond bij Kommerzijl
rooit Reinder Jan Smedema pootgoed van het ras
Accent. De ondergrond is nat, maar de ruggen
laten zich prima zeven.
▼ Aan het eind van de rij stopt Smedema telkens
even. Samen met de kipperchauffeur raapt hij de
knollen op die terugrollen uit de rooibek. „Het is
zo’n rotgezicht.”
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Bij Pieterburen komen we deze opmerkelijke
rooimachine tegen: een drierijïge Grimme GT300.
Eigenaar Egge Jan Hommes kon de machine voordelig aanschaffen en een beetje extra capaciteit
zag hij wel zitten. „Het komt vooral van pas op
zware stukken, als ik langzaam moet rijden.” Dat
de machine niet recht achter de trekker hangt, en
niet aansluit bij vierrijïg poten, deert hem niet. „Wij
poten met RTK-GPS, dus met de aansluitingen zit
het wel goed.” Hommes heeft geen plannen om
over te stappen naar een zesrijiïg teeltsysteem.
„Daarvoor zitten er teveel geren en hoeken aan
onze percelen.”

◀▼ De familie Hegge heeft een eigen manier gevonden om grotere stammen snel
en zonder versmering op te laden. De knollen worden eerst in het zwad gerooid
en vervolgens met een oud AVR-bunkerrooiertje opgeladen. Van daaruit worden ze
direct in kisten gelost, die op een wortelwagen staan.

▲ Karin Hegge zorgt met zoon Jurjen voor de aanen afvoer van de kisten. Normaal gesproken staat
Karin in het laboratorium van een ziekenhuis maar
in de oogsttijd springt ze graag bij.
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▲ De Grimme Varitron heeft twee smalle grote
voorwielen. Daarnaast loopt de machine op rupsbanden. Gewicht: 29 ton.

▲ Jac van Tiggelen uit Moerstraten laat zijn pootaardappelen, ras Diamant, rooien door loonbedrijf Quaak uit Scherpenisse. Quaak
rooit het pootgoed met een demo-Grimme, de Varitron 470. Zelf heeft Willem Quaak een Grimme Varitron 270. Deze rooier is twee
jaar oud. De werking van de demomachine wijkt niet veel af van zijn eigen Grimme Varitron 270. De bediening is hetzelfde.

▲ In de schuur wordt het pootgoed opgeslagen in kisten en
dan voor een zuigwand gezet.
▲ Op het erf van Van Tiggelen worden de aardappels gelost in een nieuwe Grimme RH 24-60 stortbak.
Deze werd samen met collega Ad Mouwen uit Wouw gekocht. De stortbak heeft een capaciteit van 19
kuub. Als de kiepkar leeg is, heeft de stortbak nog voorraad voor acht kuubskisten.

▲ Willem Testers uit Kruisland rooit onder Nieuw-Vossemeer een perceel Vasko’s, een vastkokende aardappel die enkel hij teelt. Het
perceel is 17 hectare groot. De bunkerrooier, een AVR spirit 8200, kan bijna 8.500 kilo aardappelen per keer meenemen.
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▲ Testers lost op het land direct in kisten. Arbeidsbesparend noemt hij dit, want als hij vlak bij het
bedrijf bezig is, kan hij in zijn eentje rooien en de
aardappelen lossen. Omdat hij nu verder weg is,
rijden er twee combinaties: één met zestien kisten
erop en één met twintig kisten.

▲ Johan Potters uit Moerstraten is samen met zijn vrouw Sonja het ras
Diamant aan het rooien. Ze zijn net aan het perceel begonnen. Het perceel is
tamelijk nat en daardoor zit er toch hier een daar een rotte aardappel tussen.
De rooier is een Grimme GT 170. Potters heeft hem voor het tweede seizoen.

▲ De aardappels gaan via de stortbak en de transportband naar de kistenvuller. Potters heeft een Miedema kistenvuller. Hij bevalt goed. Met name de manier van instorten: doordat de kist schuin wordt afgevuld,
beschadigen de aardappelen nauwelijks.

▲ Braspenning rooit een spuitspoor, dat geeft
altijd wat extra kluiten.
▲ Niet ver bij zijn bedrijf vandaan is Alfred Braspenning uit Hoeven gestart met het rooien van een perceel El Mundo, een ras van
KWS. Braspenning teelt 120 hectare pootaardappelen en heeft zo’n vijftien verschillende rassen. Begin september was 10 procent
van het totale areaal gerooid. 
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