Stand van het gewas
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Leon Jacobs teelt al jaren knolselderij. Hoewel de afzet moeilijk is, is hij niet van plan om het gewas uit zijn bouwplan te schrappen.

'Knolselderij blijft een beetje een gok'
Op het bedrijf van Leon Jacobs
in Nieuwe Tonge staat al 35 jaar

het planten werd het land plantklaar gelegd met de
rotorkopeg. Vlak voor het planten werd nog KAS
gestrooid. Op het perceel werden twee rassen geplant:
Briljant en Otago.

knolselderij. Dit jaar blijft de
knolgroei behoorlijk achter door
de nattigheid. De bruto kiloopbrengst zal daardoor minder
zijn dan normaal.
Op het bedrijf in Nieuwe Tonge op het Zuid-Hollandse
eiland Goeree-Overﬂakkee wordt dit jaar 30 hectare
knolselderij geteeld. Hiervan is zes hectare in maart
geplant onder doek. Die zijn al in augustus gerooid.
Deze knollen zijn af land weg gegaan. De overige
24 hectare is later geplant en geoogst. Het geoogste
product wordt door Jacobs zelf opgeslagen.
We bekijken een perceel van zes hectare. Hier hebben
aardappelen gestaan als voorvrucht. Die werden in
september vorig jaar gerooid en in november werd
er geploegd. De vorst van februari deed de grond
goed, het zorgde voor een mooie structuur, aldus
Leon Jacobs. Over de vorst strooide hij kali 60. Jacobs
had eigenlijk begin mei al willen planten maar door
het natte voorjaar gebeurde dit pas op 21 mei. Voor

Insectenbestrijding moeilijk
Na het planten strooide Jacobs nog twee keer KAS
over het gewas. „Normaal doe ik dat maar één keer.
Maar omdat de kleur van het gewas na de eerste
keer strooien nog niet goed was, heb ik nog een keer
gestrooid. Dit had onder andere te maken met de
natte omstandigheden van het voorjaar.”
Tegen onkruid is gespoten met Boxer + Centium, net
na het planten. Insectenbestrijding is gedaan met
Dimethoaat in combinatie met het vogelwerende
middel Delumbri. „Dimethoaat mag maar twee
keer gespoten worden en dat maakt de teelt er
niet gemakkelijker op. De grootste problemen in
knolselderij zijn luis, wantsen en wortelvlieg. Om
luis te bestrijden kun je nog wel een ander middel
gebruiken. Maar voor wantsen en wortelvlieg zijn
geen alternatieve middelen beschikbaar.”
Het gewas staat er nu redelijk op maar beduidend
minder dan anders. Dat heeft volgens Jacobs te maken
met het late planttijdstip en de natte omstandigheden
tijdens het planten. De knolgroei ligt nu 20 procent
achter in vergelijking met voorgaande jaren. Het
gewas wordt binnenkort gerooid. De bruto kiloopbrengst zal minder zijn dan normaal, verwacht hij.

Over de ﬁnanciële opbrengst kan Jacobs nog weinig
zeggen. „Ik teel voornamelijk voor de versmarkt en
dan mag er helemaal niks aan de knollen mankeren. Je
kunt ze binnenrijden terwijl je denkt dat het een mooi
product is. Als er later een klein plekje opzit, kun je ze
weggooien.” Vorig jaar was ongeveer 80 procent niet
geschikt voor de versmarkt, geeft hij aan. „Het ene
jaar levert netto meer op dan het andere.”
De handel wordt volgens hem steeds kritischer, zeker
in vergelijking met twintig jaar geleden. Toen werd er
niet zo nauw gekeken. „Nu moet het product perfect
zijn. Dat is ook best begrijpelijk want er wordt veel
uitgevoerd naar Polen en Rusland. Als de knolselderij
daar aankomt, moet het nog steeds goed zijn.”
Knolselderij is volgens Jacobs wel een mooie teelt
en daarom blijft het in zijn bouwplan zitten. „We
telen zeker al 35 jaar knolselderij. Vorig jaar was het
ﬁnancieel geen succes. Het jaar daarvoor weer wel. De
teelt is leuk maar de afzet is moeilijk. Je doet enorm je
best maar je inspanningen worden niet altijd beloond.
Het gewas blijft daardoor een beetje een gok.” ■

In de rubriek ‘De stand van het gewas’ bekijken we
maandelijks hoe een speciﬁek gewas ervoor staat.
In de zevende aﬂevering: de knolselderij van Leon
Jacobs uit Nieuwe Tonge.
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