OOGST

Jos Sloot: ‘Gladiolen- en leli
De oogst van de najaarsgewassen gladiolen en lelies kan bij
slechte weersomstandigheden een gebed zonder eind zijn, maar
dit jaar verlopen de oogstwerkzaamheden bij Jos Sloot zeer voorspoedig. In twee weken had hij zijn 22 ha gladiolen uit de grond,
de 25 ha lelies zijn naar verwachting rond Sinterklaas geoogst.
Tekst en foto’s: Gerrit Wildenbeest

H

et bedrijf van Jos Sloot, inderdaad van
‘Boer zoekt vrouw’, in het Gelderse
Steenderen omvat 120 hectare aardappelen, 20 hectare uien, 22 ha gladiolen en 25
ha lelies. Allemaal gewassen die in het najaar
geoogst moeten worden, Dan kan het in een
jaar met slechte weersomstandigheden wel
eens hooibouw zijn. Dit jaar verloopt het echter allemaal vlotjes, vertelt Jos in de kantine
van zijn monumentale boerderij vlak buiten de
bebouwde kom van Steenderen. Sinds hij twintig jaar geleden zijn eerste gladiolen plantte, is
de bollenteelt op zijn bedrijf steeds belangrijker geworden. Gemiddeld komt zo’n 40 procent van de omzet van zijn bedrijf - dat ook een
loonwerktak omvat - uit de bollenteelt.“Mijn
gladiolen had ik er in veertien dagen uit, het
rooien ging met 2,5 tot 3 hectare per dag haast
vanzelf ”. Sloot teelt 10 ha gladiolen voor de
eigen bloementeelt, waaronder cultivars als
‘Ice Cap’, ‘White Knight’ (beiden wit), ‘Internet’

(rood) , ‘Green Star’ (groen) en ‘Purple Flora’
(paars) “Daar snij ik zo’n 3,5 miljoen stelen van,
die ik afzet via FloraHolland Connect. Dit jaar
waren de prijzen goed, een slechte zomer betekent haast altijd goede bloemenprijzen”.
De overige 12 hectare zijn soorten (onder
andere ‘Carisma’, ‘Golden Goddess’, ‘Blue Sky’)
van kwekersvereniging Victory Flowers waarvan Jos aandeelhouder is. Over de opbrengst is
Jos maar matig tevreden. Voor een goede oogst
was de zomer te koud en te nat. “Een gladiool
heeft warmte nodig”. Overigens is de markt
voor de zware maat 14-op maar beperkt, de
stuks per hectare zijn belangrijker. Sloot zit al
twintig jaar in de gladiolen en heeft alle ups en
downs meegemaakt. Op dit moment zijn vraag
en aanbod aardig met elkaar in overeenstemming, wat resulteert in goede prijzen. Zelf heeft
hij altijd geloofd in het product gladiool, vooral in de bloementeelt voor grote afnemers ziet
hij nog uitbreidingsmogelijkheden. Hij kan in
de omgeving beschikken over voldoende verse grond.

Meer rooicapaciteit betekent ook aanpassingen in de afvoerlogistiek
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Jos met partner Dycke op de met Soucy-tracks uitger

LELIES
Vrijwel aansluitend op de gladiolen is medio
november gestart met het lelierooien. Dat
gebeurt net als bij de gladiolen met een getrokken Grimme-rooier, die is uitgerust met een
Graafstra-bek en een ronselapparaat. Op de
John Deere 6830 (vario)trekker zijn Soucy-rupsen (zie kader) gemonteerd. Gemiddeld rooit
hij 1 ha per dag. Hij wil altijd graag rond Sinterklaas los zijn. Dit jaar gaat dat zeker lukken. Hij
teelt 25 ha lelies, fifty-fifty verdeeld over LA’s en
Orientals, voor de Noord-Hollandse lelieteler
fa. D. van Diepen & Zn (’t Zand). Dat gebeurt
niet op de in het lelievak bekende contractbasis maar op basis van een uurtarief, waarvoor
Jos de grond aanlevert, “We doen ook het spuitwerk, een deel van de beregening en het rooien.
Het planten doet Van Diepen”. Het spoelen met
de AquaGrader is weer voor Jos’ rekening. De
verwerking van het gespoelde product gebeurt
op het bedrijf van Van Diepen. Sloot vindt de
verrekening op basis van een uurtarief een
goed systeem. Het legt de kosten neer waar ze
horen te liggen. Met de gunstige rooiomstandigheden van dit jaar heeft Van Diepen voordeel.
“We rooien nu soms 140 kisten in 12 uur, maar
hebben ook wel jaren gehad dat we maar 40 kisten rooien. Ach, het is een kwestie van vertrou-

ieoogst verloopt vlotjes’
plekje met waterschade door de overvloedige
regenval in de zomer geweest, maar dat heeft
niet echt consequenties voor de opbrengst. Er
was weinig last van vuur. “Met het beschikbare
middelenpakket is het vuur goed beheersbaar”.
De vorst rond 8 mei die in Noordoost Nederland
zoveel schade veroorzaakte ging de Achterhoek
gelukkig voorbij. Hoewel hij een mindere oogst
of een lagere prijs door de uurtariefformule niet
direct in de portemonnee voelt, beseft hij als
geen ander dat er zonder prijs geen product is.
“Je gevoel als boer raak je niet kwijt, je wil het
beste product met de hoogste opbrengst afleveren”.

Soucy-tracks: verzekeringspremie

ruste John Deere trekker
wen naar elkaar”. Sloot teelt nu tien jaar op deze
manier lelies voor Van Diepen. Door de slechte
situatie in het lelievak van de afgelopen jaren, is
het areaal teruggelopen van op het hoogtepunt
zo’n 50 ha naar nu 25 ha. Gezien zijn rooi- en
spoelcapaciteit en zijn hoge mechanisatieniveau wil Sloot wel weer naar een groter areaal

toe. Wellicht een interessante optie voor lelietelers die interesse hebben om volgens de uurtariefformule lelies bij Sloot te telen.
Voor zover er al voldoende overzicht is, denkt
Jos dat de oogst goed wordt. Het groeiseizoen
verliep prima. Hier en daar is er wel een enkel

Jos Sloot teelt zowel de gladiolen als de
lelies op huurland op de zandgronden ten
oosten van Steenderen, onder andere in
de gemeente Ruurlo. Ondanks de betrekkelijk lichte grond heeft Sloot dit jaar Soucy-rupstracks (aanschafprijs circa 46000
euro) onder de John Deere 6830-trekker
voor zijn getrokken Grimme-rooier laten
monteren. De tracks zijn geleverd door Vlaming Mechanisatie BV. Het contact kwam
tot stand via Van der Sluis en Van Diepen.
Dit jaar verloopt het rooien toevallig redelijk gemakkelijk, maar het aantal jaren met
extreme weersomstandigheden wordt
steeds groter, weet Jos uit ervaring, “ Het
is hier lang niet allemaal draagkrachtige
grond. Het is een soort verzekeringspremie dat je weet dat je altijd kunt rooien.
Het vergroot je eﬃciency in het najaar, je
kunt sneller met rooien beginnen”. Was
voorheen het rooien de zwakke schakel, dat probleem is nu wel enigszins verlegd naar de ernaast rijdende kieper, die
de toegenomen rooicapaciteit niet altijd
kan bijhouden. Komende jaren gaat hij
de tracks ook inzetten bij het aardappelenrooien, het planten en wellicht bij het
kunstmeststrooien. Minstens zo belangrijk
is dat de Soucy-tracks structuurbederf van
de grond voorkomen. Dat maak het huren
van grond gemakkelijker, je laat een perceel netjes achter. “Ik huur ook wel grond
voor meerdere jaren, dan is een goede
structuur ook belangrijk voor je vervolgteelt”. Sloot heeft gekozen voor Soucy Track
omdat het een bekend merk is en hij Vlaming een betrouwbare dealer vindt. Qua
gebruik denkt hij dat het dieselolieverbruik
onder natte omstandigheden lager is dan
bij gewone wielen maar bij droge omstandigheden ligt het wat hoger.

Het spoelen gebeurt met behulp van een AquaGrader
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