Vliegende start Pootaardappelacademie Zuidwest-Nederland

Progressie in de poters
Goed voorbeeld doet goed volgen. Voortbordurend op het succes in het
noorden, hebben nu ook telers in het zuidwesten van Nederland hun
eigen Pootaardappelacademie. In juli hield de studiegroep zijn eerste
veldbijeenkomst. Akker Magazine was erbij.

Het erf van akkerbouw- en sorteerbedrijf
Gommeren-Testers in Kruisland (NB) is
best ruim bemeten. Toch blijft er voor de
laatste auto’s maar nauwelijks een plekje
over, als zo’n veertig deelnemers van de
Pootaardappelacademie Zuidwest-Nederland
zich verzamelen voor de eerste veldexcursie
sinds de oprichting. Gastheer is hun voorzitter,
Kees Gommeren, die naast het telen van
pootgoed veel sorteerwerk doet voor derden
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en een belangrijk steunpunt is voor Agrico in
het Zuidwesten.
Het gezelschap begint de bijeenkomst in
de centrale loods van het bedrijf, waar de
sorteerinstallatie staat opgesteld. De zwaar
uitgevoerde installatie is in 2011 nieuw
gebouwd door Tolsma-Grisnich. Gommeren
wilde een flexibel maar tegelijkertijd
overzichtelijk systeem, dat eenvoudig is
schoon te houden. Dit in verband met de

hygiëne. „Sorteren voor derden is een grote
verantwoordelijkheid. Wij proberen zo
schoon mogelijk te werken en volgen daarbij
uiteraard het nieuwe hygiëneprotocol. Je
moet precies weten wat je doet. Daarom is
het ook belangrijk om te werken met vaste
mensen. In overleg met onze medewerkers
hebben we de installatie zo optimaal mogelijk
proberen in te richten.”
De flexibiliteit van het sorteersysteem zit

Studieclub

Tekst: Egbert Jonkheer
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Kees Gommeren geeft zijn
collega’s tekst en uitleg bij
zijn sorteerinstallatie. „Als
pootgoedsector zullen we de
kwaliteit omhoog moeten brengen.
De consumptieaardappelteler moet
tevreden zijn en dat is niet altijd
het geval.”

hem in het snel kunnen schakelen tussen
verschillend fust en de keuze tussen
bijvoorbeeld wel of niet borstelen. Een
simpel bandje vormt een bypass over de
borstelmachine. Vanuit de leeskamer is het
hele proces goed in de gaten te houden.
„Voor een optisch sorteersysteem heb ik wel
interesse, maar ik vond het nog net even te
vroeg om daar vol op in te zetten. De techniek
is nog jong en we hebben simpelweg geen
tijd om ermee te experimenteren”, aldus
Gommeren.

Behoefte
Al lopend rond de installatie komen de
gesprekken tussen de telers op gang. Dat is
precies het doel vandaag: elkaar ontmoeten
en met elkaar ervaringen uitwisselen. De
Pootaardappelacademie voorziet in een
behoefte, merkt Sam de Vlieger, die de
groep namens de proefboerderij Rusthoeve
aanstuurt. In korte tijd hebben 76 telers zich
aangesloten, uit zowel Zeeland, Zuid-Holland
als West-Brabant. „Het zijn telers die voorop
willen lopen bij de verdere professionalisering
en innovatie in de sector”, vult Cor van Oers
van DLV Plant aan. „De pootgoedteelt groeit
in ons gebied. Die groei komt van telers die
zich in toenemende mate specialiseren. Ze
voelen zich vaak meer pootgoedteler dan
akkerbouwer.”
De pootgoedteelt in het Zuidwesten kent
enkele kerngebieden, zoals de streek
rond Kruisland, Zeeuws-Vlaanderen en
Schouwen-Duiveland. Maar er zit ook veel
verspreide pootgoedteelt. Daco Sol is daar
een voorbeeld van. Hij woont in Zevenhuizen
(ZH). Vroeger, toen er nog een sorteerbedrijf
bij hem in de streek zat, waren er veel meer
pootgoedbedrijven. Nu is hij een van de
weinige pootgoedtelers in het gebied die
nog over zijn. Sol slaat zelden bijeenkomsten
over, van welke telersgroep of studieclub dan
ook. „Voor informatie moet je van je erf af.
De kennisuitwisseling bij ons in het gebied
is waardevol, maar heeft zijn grenzen. De
nieuwe ontwikkelingen vinden als eerste
plaats in de grote pootgoedregio’s. Ik zie het
als een voordeel dat ik zo centraal zit. Ik rij
net zo makkelijk naar de Waddenkust of de
polders als naar het zuidwesten.”

Cijfers kijken
De telers van de zuidwestelijke
pootgoedacademie hebben vier thema’s

gekozen waarmee zij in kleinere groepen
aan de slag gaan: hygiëne, bewaring, ziektes
in het veld en kengetallen. Het groepje dat
kengetallen gaat vergelijken, is het kleinst.
Niet iedereen zit er op te wachten om zijn
hele hebben en houden op tafel te gooien.
Ralph Hack heeft daar geen enkele moeite
mee. De jonge ondernemer uit Dinteloord
ziet het belang van openheid: „Ze mogen
van mij alles weten. Als je vooruit wilt, moet
je je cijfers kennen. En het liefst ook die van
anderen. Het gaat uiteindelijk om hoe je
presteert. Daarin kun je elkaar verder helpen.”
Ook in het veld geldt voor hem: meten
is weten. Hack gaat aan het eind van het
groeiseizoen meerdere malen per week door
zijn percelen om te proefrooien. Met behulp
van het digitale rekenblad Excel heeft hij
een programmaatje gebouwd waarin hij de
maten en kilo’s registreert en waarmee hij in
een oogopslag kan zien wat dit betekent voor
de uitbetalingsprijs. „Het moment van loof
doodmaken luistert nauw. Een paar dagen
vroeger of later kan een behoorlijk financieel
verschil maken.” Vooraan in de schuur bij
Gommeren heeft hij de resultaten van enkele
proefrooiingen op de vloer uitgestald.
Uitdraaien van zijn computerprogramma
hangen aan de muur en die worden met
belangstelling bekeken.

Ralph Hack:
„Je moet je cijfers kennen.”

Kees Gommeren:
„Afrijpen, afrijpen, afrijpen!

Cees Razenberg:
„Een studieclub is
nooit klaar.”

Vastgevroren
Tijd om naar buiten te gaan. Vandaag staat
een rassendemoveld van Agrico en een
proefveld van gewasbeschermingsfirma
Vlaming op het programma. De groep
wordt in tweeën gesplitst vanwege de grote
opkomst. Dat praat niet alleen makkelijker, er
is ook maar beperkt ruimte om te parkeren bij
de percelen.
Hoewel de aangeboden informatie door een
deel van de telers aandachtig wordt gevolgd,
vormen de proefveldjes vandaag vooral een
decor. Want ook buiten gaat het discussiëren
met collega’s verder. Het gesprek komt op
knoltal, een van de belangrijkste parameters
voor iedere pootgoedteler. De telers
herkennen zich in de ervaring van Gommeren
dat de vroegst gepote percelen dit jaar het
meeste tal geven. Gommeren: „Ondanks de
kou zijn we vroeg aan het planten gegaan.
Het was zelfs zó koud dat we een keer naar
huis moesten om de pomp te ontdooien. Die
eerste percelen geven duidelijk meer tal, ook
als ze direct vanuit de koeling zijn gepoot.
Het algemene advies was om te wachten 

Daco Sol:
„Voor kennis moet je
van het erf af.”

SERIE STUDIECLUBS
Samen weet je meer dan alleen. Daarom delen veel Nederlandse
akkerbouwers hun kennis met collega’s, om zo hun teelten en
bedrijfsprestaties op een hoger plan te brengen. In studieclubverband komen de cijfers op tafel, worden elkaars bedrijven bezocht of
helpen externe deskundigen bij het beantwoorden van vragen. Akker
Magazine brengt in deze serie akkerbouwstudieclubs in beeld, van de
traditionele akkerbouwgewassen tot grove groenten en van teeltechniek tot economie. Deze keer de Pootaardappelacademie ZuidwestNederland.
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Pootaardappelacademie Zuidwest-Nederland
De Pootaardappelacademie Zuidwest-Nederland bestaat sinds 20 februari van dit jaar. Initiatiefnemers zijn proefboerderij Rusthoeve, ZLTO en DLV Plant, die de inmiddels 76 deelnemers gezamenlijk begeleiden. Net als in andere provincies draait het vooral
om kennisuitwisseling op het gebied van teelttechniek, ondernemerschap en bedrijfseconomie. Ook worden er praktijkproeven
aangelegd. De groep komt als geheel vier keer per jaar bij elkaar en treft elkaar daarnaast in kleinere expertisegroepen. Als thema’s
voor deze groepen hebben de telers gekozen voor: kengetallen, bewaring, hygiëne en ziektes in het veld.

met poten totdat het weer een beetje zou
opwarmen, maar dan komen wij met het werk
niet rond. Daarmee zeg ik niet dat je alles
dan maar koud in de grond moet stoppen.
Je zult het zien dat het volgend jaar precies
andersom is. Het onderstreept vooral nog eens
dat knolzetting iets is waar je als teler beperkt
invloed op hebt.”

Generaties
De vroegst gepote
percelen gaven dit
jaar het meeste tal.
De telers bekeken
met belangstelling
een proef met het
knoltalbevorderende
middel Stimplex.

Het accent in het Zuidwesten ligt op de
vermeerdering van pootgoed dat als
S-materiaal wordt aangekocht. Stammenteelt
is er nooit veel geweest, onder meer vanwege
de iets hogere luizendruk. Gommeren vindt het
een goede zaak dat S-materiaal tegenwoordig
op bacterieziek wordt getest. „Als gehele
pootgoedsector zullen we de kwaliteit omhoog

moeten brengen. De consumptieaardappelteler
moet tevreden zijn en dat is niet altijd het
geval. De trend die je in het Noorden ziet, waar
de stammenteelt teruggebracht wordt van vier
naar drie jaar, zet zich ook in de lagere klassen
door. Ook wij kiezen er steeds vaker voor om
S-materiaal maar één keer na te telen. Ik ben
er van overtuigd dat minder generaties helpt
om problemen met ziektes in te dammen.
Daarnaast is er een relatie tussen knoltal en
kwaliteit. Ook dit jaar zullen we percelen met
weinig tal weer moeten afslachten, omdat
ze anders uit de maat groeien. Ga je zulke
knollen, met een laag onderwatergewicht,
naar een verre bestemming sturen, en ze
openen daar de container bij 30 graden, dan is
dat vragen om problemen. Zelfs als ze verder
volkomen ziektevrij zijn. Afrijpen, afrijpen,
afrijpen! Daar moet we als sector meer

aandacht aan schenken.”
Collega-teler Cees Razenberg uit ZeeuwsVlaanderen heeft zich aangesloten bij de
expertisegroep Ziektes in het veld. Daar zullen
bacterieziek en schurft, maar ook knoltal
uitgebreid aan de orde komen. Zijn ze niet
bang om het wiel opnieuw uit te vinden? Of
misschien wel niet uit te vinden? „Nee”, zegt
Razenberg. „Veel zaken lijken ongrijpbaar. Het
weer, de bodem, temperatuur, vocht: allemaal
hebben ze invloed. Je zult dus nooit een 100
procent oplossing vinden. Maar je kunt wel
net even op een idee gebracht worden door
te praten met collega’s. Dan is het waardevol
dat je met zo’n grote groep bent, uit
verschillende regio’s. Eigenlijk is het jammer
dat de Pootgoedacademie is opgezet om maar
enkele jaren te draaien. Een studieclub is nooit
klaar.” 
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