Gewassen hebben nog
heel wat in te halen
Her koude voorjaar heeft voor flink wat groeivertraging gezorgd. Veel
akkerbouwgewassen stonden er begin juni nog behoorlijk mager bij, zo
bleek tijdens een rondje door Nederland. Een groeizame zomer kan echter
nog veel goedmaken.

Groningen
Arie Prik van loonbedrijf Tamminga rijdt geconcentreerd door de
perceel bieten in Nieuwolda. „Het gewas is wel gespoten, maar er
zit nogal wat opslag van duist in. Vandaar dat we nu schoffelen’’,
zegt hij. „Misschien was de bespuiting net niet genoeg, of zit er
wat resistente duist in”, zo zoekt hij naar de oorzaak.
De bieten hebben vanwege het koude voorjaar een behoorlijke groeiachterstand opgelopen. Het ideaal dat het gewas op de langste dag
dicht moet zitten zal waarschijnlijk niet gehaald worden.
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Drenthe
Akkerbouwer André Mencke uit Valthermond,
die in maatschap met zijn zoon boert, strooit
stikstof over z’n aardappelen. Mencke probeert
maximaal te bemesten, op basis van bodemonderzoek. Op het perceel staat op de kopakker
het ras Merano, op het perceel zelf Festien.
Merano bemest hij bij tot 150 kilo per hectare,
Festien tot 180 kilo.
Dat hij juist vandaag, woensdag 5 juni, kunstmest uitrijdt is omdat het eindelijk niet meer
zo hard meer waait.
Een week later, op 12 juni, zegt Mencke: „De
groeiachterstand van het gewas bedraagt
zeker twee weken. Normaal gesproken staat
het aanaarden nu op het programma.” Of
er consequenties zijn voor de opbrengst kan
hij niet zeggen. „We zijn afhankelijk van het
weer. Maar… leveren is leveren, anders ben je
bij Avebe pas half januari aan de beurt.”
Samen met een Duitse collega heeft Mencke
200 hectare aardappelen. De maatschap zelf
teelt 40 hectare aardappelen, verder bieten,
brouwgerst en wintertarwe en ze hebben akkerranden en 4 hectare voor vogelbeheer. 

Noord-Brabant
Met een laatste portie Betanal, olie, Goltix, Tramat en extra Borium spuit Jacob van den Borne
dinsdag 11 juni z’n bieten tegen onkruid. Hij rijdt voor het tweede seizoen met een 33 meter
brede Dammann achter de trekker. „Dit is het eerste perceel van de 40 hectare die vandaag
wordt behandeld”, zegt Van den Borne.
In Reusel, tegen en net over de grens in België, liggen de gewassen achter op schema. Van den
Borne: „Als ik vergelijk met de foto’s die ik alle jaren op dezelfde dagen heb gemaakt, liggen
we op dit moment 15 tot 18 dagen achter. Het gewas had nu eigenlijk gesloten moeten zijn.
De vertraagde groei kan best nog worden ingehaald, maar dan zal het moeten regenen, want
het is hier bij de Belgische grens veel te droog.”
In de bieten hebben de onkruidmiddelen hun werk tot nu toe gelukkig goed gedaan. „Daarom
kunnen we nu ook lagere doseringen gebruiken. De aaltjes hebben echter ook goed kunnen
gedijen en daar is her en der schade van zichtbaar.”
Jacob van den Borne rijdt zoals hij het noemt ‘op z’n gemakkie’. „Haast heb ik niet, de aardappelen moeten alleen worden beregend. En het is nog geen weer voor Phythophthora.”

De bodemvochtsensoren geven aan wanneer het tijd is om de
400 hectare aardappelen van Jan en Jacob van den Borne te
beregenen. „We maken al vijf jaar gebruik van deze sensortechniek. Als de vochthoeveelheid in de bewortelbare zone
is teruggelopen, geeft de sensor dat aan. Dit combineert het
systeem met de weersverwachtingen en de data die de drones
verzamelen. Vervolgens weten wij dan dat het al dan niet tijd is
om de haspels uit de loods te halen.”
Vanaf zondag 9 juni staat het kanon aan. Ze geven altijd 20
millimeter. „Of soms 25, maar meer is zinloos, dat zakt te ver
weg en is het een verliespost. Onze ervaring is dat je zonder
sensor niet alleen te laat begint, maar óók te lang doorgaat
met beregenen.”
Van de tien bodemvochtsensoren is er onlangs eentje weggehaald. „Gestolen. En nu ging het niet alleen om het zonnepaneeltje, maar hebben ze echt doelbewust de sensor meegenomen. Niet dat ze er iets mee kunnen hoor”, zegt Van den Borne.
De sensor is namelijk aangemeld op zijn systeem. „Misschien ga
ik er een GPS-tracingsysteem op zetten.”
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Zeeland
„Vanmorgen heb ik ‘m aangezet, de pomp. Het is nodig. We beregenen met slootwater, later moeten we over op onze bron”, zegt
loonwerker en akkerbouwer Jan van den Dries uit ‘s-Heerenhoek
als hij met zijn zakmes probeert in de bodem te komen. „Het is net
beton, die bovenlaag; daarin vinden de wortels geen plek om te
groeien.” Zaterdag kon hij van de grond nog een bal maken in zijn
hand, dat lukt nu niet meer. De tweedejaars Sturon-plantuien zijn
op 10 maart geplant en staan op een perceel van10 hectare.
In de Zak van Zuid-Beveland is het dus ook droog. Nu. „Maar aan
het gewas kun je zien dat de ietsje lager gelegen plekken van het
perceel minder goed zijn. Daar heeft water gestaan in het voorjaar
en daar is het te lang nat gebleven. Dat veroorzaakt op die plekken
een beetje structuurbederf, dus een groeiachterstand.” Die plekken
ogen wat droger omdat een groter percentage van de hoeveelheid
stengels geel is in plaats van groen. „Maar met vocht en warmte
lopen we dat wel weer in”, zegt Van den Dries.
Over de achterstand in de aardappelen maakt hij zich geen zorgen.
Ook de wintertarwe doet het volgens hem prima. „De onkruidbestrijding is goed gelukt, binnenkort beginnen we met bespuitingen
tegen ziektes.” 
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