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HZPC automatiseert analyse aardappelmonsters

Elektronisch oog vervangt

geoefend mensenoog
Akkerbouw |

Tekst en foto’s: Jacqueline Wijbenga

Tweehonderd aardappelmonsters per dag kan het HZPC-laboratorium in Emmeloord verwerken. Dankzij een nieuwe sorteermachine,
ontwikkeld in samenwerking met Miedema te Winsum. Het elektronisch oog zorgt voor een objectieve partijbeoordeling.

G

roningse en Flevolandse aardappelmonsters werden vorig seizoen als eerste
gesorteerd op de nieuwe sorteermachine
waarover HZPC-kwaliteitsspecialist Peter
Verschure in Emmeloord beschikt. De machine is in samenwerking met Miedema
ontwikkeld en speelt in op de behoefte van
HZPC de objectiviteit bij de beoordeling van
proefmonsters te vergroten.
“Het concept van een optische sorteerder is
niet nieuw”, aldus Verschure. “De uitdaging
zat vooral in het ontwikkelen van programmatuur die de aardappelen indeelt in een
vierkantsmaat, zoals we die ook kennen van
de schudsorteerder. Want dat is de boerenpraktijk.”

Inzicht
Door het eerste jaar met een beperkt deel
van de monsters op beide machines te
draaien, zijn de instellingen geoptimaliseerd.
Dit jaar worden alle monsters uit Nederland
en van de buitenlandse proefvelden door de
optische sorteerder beoordeeld.
De monsters worden genomen en verwerkt
door de HZPC-buitendienstmedewerkers. In
Emmeloord wordt de barcode van het monster gescand en het monstergewicht bepaald. Daarna gaan de aardappelen via een
transportband naar het wasgedeelte. “Bij gebruik van een elektronisch oog is wassen
noodzakelijk.” De aardappelen worden licht
gedroogd met behulp van bandrollen. Het
wascompartiment kantelt vervolgens om
alle aardappelen naar beneden te laten rollen op een transportband. Daar worden de

partijen door de buitendienstmedewerker
beoordeeld op schurft en rhizoctonia. Hij
geeft een kwaliteitscijfer en voert dit in in
de computer. De aardappelen gaan daarna
naar het compartiment waar het elektronisch oog zijn oordeel geeft over de partij.
De aardappelen rollen voortdurend. Ondertussen worden foto’s gemaakt van de individuele aardappelen. Op basis van al die
beelden berekent de computer in welke vierkantsmaat de betreffende aardappel hoort.
Na de beoordeling komen de aardappelen
op smalle bandjes waar ze een voor een met
lucht in de betreffende maatsortering worden geblazen. Uit het totale monster wordt
een deelmonster genomen voor het bepalen
van het onderwatergewicht. “Maat, gewicht,
tal en onderwatergewicht geven ons een
beeld van de partijen die van het veld
komen en dus van onze voorraad.”

Meer
HZPC realiseert zich dat de machine meer
ziet, vooral omdat alle monsters worden gewassen. “Aanhangende grond camoufleert in
de praktijk enigszins, waardoor het oordeel
toch iets kan afwijken van hetgeen wij hier
zien. Wat hier na analyse pokschaal 1,5 is,
kan mogelijk in de praktijk wel als pokschaal
1 weg. We moeten allemaal leren omgaan
met de extra informatie die we krijgen door
deze aanpak.”
Mocht de sorteermachine de ziektebeoordeling even goed doen als de mens, dan volgt
een nieuwe stap in de ontwikkeling. “Uiteindelijk is ons doel dat we ook op groeischeuren en groen laten beoordelen. Bovendien
willen we het tareren integreren in het proces. De machine is zeker nog niet uitontwikkeld”, besluit Verschure. ◆

Ziektebeoordeling
Dit jaar doet het elektronisch oog meer dan
alleen de maatsortering. De verschillende foto’s die van de individuele aardappel worden
gemaakt, worden ook gebruikt voor een oordeel over schurft. Zowel mens als machine
geven de partij een pokcijfer. “Aan het eind
van het seizoen leggen we de beide beoordelingen naast elkaar en kijken of deze overeenkomen”, vertelt Verschure. Als dat het geval is,
is mogelijk volgend jaar de partijbeoordeling
door de buitendienstmedewerker niet meer
nodig. “De machine houdt geen rekening met
regiospecifieke verschillen. De partijbeoordeling wordt objectiever en dat is ons streven.”

De optische sorteermachine bij handelshuis HZPC zorgt voor objectievere partijbeoordeling.
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Ten Brinke introduceert totaalconcept van teeltbegeleiding

Mark Haverkamp wil zoveel mogelijk gebruikmaken van eigen varkensmest.

Groei in balans!’,

voor duurzame landbouw
Akkerbouw |

Tekst en foto’s: Hendrik Begeman

‘Groei in balans!’ is een concept waarin vier toeleveringsbedrijven
zich sterk maken voor duurzame landbouw. Akkerbouwer en varkenshouder Mark Haverkamp is er nauw bij betrokken. “Mijn streven is zo
veel fosfaatruimte te creëren, dat ik de eigen varkensmest kwijt kan.”

M

ark Haverkamp heeft in maatschap met
zijn ouders een akkerbouwbedrijf van 66 hectare, waarvan 22 ha gehuurd. Het is een
lichte, gediepploegde zavel van ongeveer 20
procent afslibbaar. Met 22 ha is pootgoed een
belangrijke pijler onder het bedrijf, de rest
wordt ingevuld met 10,5 ha uien, 11 ha sui-

kerbieten en vier porties van ruim 5 ha witlof,
winterpeen, wintertarwe en verhuur voor tulpen. Naast het akkerbouwbedrijf heeft Haverkamp 2000 vleesvarkens. De familie houdt al
ruim 40 jaar varkens. In 2007 bouwden ze een
nieuwe stal en is het bedrijf uitgebreid van
330 naar 2000 dieren.

Eigen mest
Haverkamp wil graag zo veel mogelijk gebruikmaken van de eigen varkensmest. “Dat
scheelt in mestafzet en kunstmestgebruik.” In
dat kader doet hij mee aan het project ‘Groei
in balans!’. Samen met Ton van de Meeberg,
buitendienstmedewerker van Ten Brinke in
Creil, heeft hij een bemestingsplan opgesteld.
“Met behulp van dit project wil ik zo veel fosfaatruimte creëren, dat ik het overgrote deel
van de eigen varkensmest kwijt kan”, zegt Haverkamp. Daarnaast speelt werkplezier een
belangrijke rol. “Ik hoef minder vaak met de
strooier het veld in. Bij een aantal teelten
combineer ik de meststoffentoediening met
zaaien en poten.” Volgens hem kan bemesten
simpel. “Het zijn geen ingewikkelde machines
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en het werkt nauwkeuriger dan een kunstmeststrooier.”
Voor aardappelen, suikerbieten en uien rijdt
hij 15 m3 mest uit over de ploegsnede. Zo gebruikt hij ruim 900 kuub op eigen land. Daarmee geeft hij ruim 64 kg fosfaat. De
resterende drijfmest wordt afgevoerd,
meestal naar collega’s in de buurt. Verder
maakt hij nu drie jaar gebruik van Powerstart
Food, een startmeststof die tijdens het zaaien
in de rij wordt toegediend. Hiermee wordt 11
kg zuivere P2O5 gegeven. Het wordt toegepast in de uien, witlof en winterpeen.

Bemestingsplan
Voor het poten heeft Haverkamp een fronttank op de trekker om tijdens het poten een
behandeling uit te voeren met Subliem
tegen rhizoctonia. Voor de bemesting daarna
maakt hij gebruik van de meststof Flex Fertilizer. Tijdens het frezen van de ruggen
wordt de vloeibare meststof Flex 12-12 met
de sporenelementen borium en zink vanuit
de fronttank en een verdeler met injecteur
in de rug geïnjecteerd. Daarmee wordt 155
kg toegediend, dat is 19 kg zuivere stikstof
en fosfaat dat bij de knol wordt gebracht.
Daarnaast maakt hij gebruik van de bladmeststof Powerleaf Quatro Plus. Dat is een
meststof die naast 18 procent stikstof, ook
sporenelementen als mangaan, magnesium
en calcium bevat. Afhankelijk van de kleur en
de ontwikkeling van het gewas wordt dat
later nog één of twee keer herhaald. Op
deze wijze kan hij de aardappelen telen met
ongeveer 45 kg N en 19 kg P2O5 uit kunstmest en het overige uit organische mest.
Kunstmest in de samenstelling 20-0-0 geeft
hij vaak in vloeibare vorm met de veldspuit.
“Dan komt het mooier op z’n plek, je kunt
het vierkant spuiten en het werkt langer”,
aldus Haverkamp. “Daarbij spuit ik met een
normale 04/05 dop en geef ik niet te veel
druk, zodat de druppel niet te fijn wordt.”
Haverkamp kan niet met cijfers aantonen
dat hij met deze werkwijze betere resultaten
of een hogere opbrengst heeft, maar voor
zijn gevoel werkt het goed. “Ik zie om mij
heen dat de bodemvruchtbaarheid terugloopt en de mestwetgeving maakt het gebruik van organische mest steeds moeilijker.
Om het organische stofgehalte in de bodem
op peil te houden, is het zaak zoveel mogelijk organische mest aan te voeren.”

Groei in balans
Doel van het project ‘Groei in balans!’ is het
streven naar duurzame landbouw door zo
veel mogelijk organische mest uit te rijden.
“De structuur en kwaliteit van de bodem op
niveau houden kan alleen met het gebruik
van zo veel mogelijk organische mest en minimum hoeveelheid kunstmest”, zegt Wouter

Missie ‘Groei in balans!’
‘Groei in balans!’ is een totaalconcept van bemesting voor de landbouw, waarbij de bodemvruchtbaarheid duurzaam wordt verbeterd. “Met het juiste advies gecombineerd met
goede producten bieden wij de teler een oplossing voor een evenwichtige bedrijfskringloop
van organische en anorganische meststoffen. Groei in balans betekent een hoger rendement voor akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en veehouderij”, aldus Wouter ten Brinke
van Ten Brinke.
Dit wordt bereikt door:
- Het promoten van bemestingsadviezen die binnen het wettelijk kader kunnen worden ingepast, zonder dat het financieel resultaat voor de teler negatief wordt beïnvloed;
- Structureel onderzoek naar bemestingsvormen;
- Het adviseren van stimulerende maatregelen met betrekking tot bodemleven;
- Een andere benadering tot bodemvruchtbaarheidsonderzoek met daaraan vastgekoppelde
adviezen;
- Introductie van vernieuwde inzichten met betrekking tot bemesting.

ten Brinke van Ten Brinke. In het concept
werkt Ten Brinke samen met de bedrijven Van
Iperen in Westmaas, Mol Agrocom in Oude
Tonge en Agriton in Noordwolde. Samen proberen ze de benodigde kunstmest zo efficiënt
mogelijk toe te passen. Daarbij zoeken ze
naar soorten die zo weinig mogelijk of niet
uitspoelen, maar waarvan de plant optimaal
kan profiteren. “Bovendien mag het concept
niet ten koste gaan van de kwaliteit of opbrengst van de gewassen. Daarom hebben we
een programma ontwikkeld waarbij de boer
kan zien hoeveel ruimte hij nog heeft voor
organische mest”, vertelt Ten Brinke. “Meststoffen als Flex Fertilizer en Powerline zijn
nauwkeurig toe te dienen en laten ruimte
over voor organische mest.”

ductie te krijgen. En dat geldt niet alleen
voor akkerbouwgewassen, maar zeker ook
voor mais en gras. Goede bemesting is belangrijk voor de opname van sporenelementen en daarmee voor de gezondheid van het
vee. Veehouders zijn meer dan alleen producent van melk, ze zijn ook plantentelers”,
aldus Ten Brinke. ◆

Website
Onderdeel van ‘Groei in balans!’ is een website waarop de boer zijn bemestingsplan kan
inzien en welke bedrijven nog meer meedoen. Er zijn nu vier deelnemende bedrijven,
maar dat mogen er volgens Ten Brinke best
meer worden. “Voor dit concept hebben de
bedrijven overheidssteun gekregen om onderzoek te doen naar de efficiëntie van
meststoffen. Van de deelnemende bedrijven
worden de resultaten samengevoegd op de
website. De bedrijven kunnen erop inloggen
om de verzamelde kennis in te zien en te
weten wat er op stapel staat”, vertelt Ten
Brinke. Verder werken de partijen aan een laboratorium voor grond- en gewasonderzoek
om te kijken welke methoden goed zijn en
om in kaart te krijgen in welke verhoudingen
voedingsstoffen in de grond aanwezig zijn
en voor de plant opneembaar zijn. “Deze informatie ligt aan de basis van het bemestingsplan.” Gewasbescherming alleen biedt
geen uitkomst, maar gewasbescherming en
bemesting samen bepalen de gezondheid
van de plant, menen de initiatiefnemers.
“We hebben beide nodig om een goede pro-

Met deze apparatuur wordt Powerstart Food gegeven bij het zaaien.

Ton van de Meeberg (r) en Wouter ten Brinke.
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Akkerbouwer grijpt crisis aan om fors te investeren

Open voor vernieuwing

en verbetering
Akkerbouw |

Tekst en foto’s: Durkje Hietkamp

Peter van Dorsser uit Swifterbant is opgetogen na een hectische periode. Hij heeft zijn op- overslagbedrijf uitgebreid met een nieuwe
bewaarschuur. Ook heeft hij zijn nieuwe uienklapper en -rooier van
Holaras aan de praktijk onderworpen. De vernieuwingen resulteren
in hoge productiviteit, meer kwaliteit en groot werkplezier, stelt hij.
Naast diverse gewassen oogst Peter van
Dorsser ook de wind die over zijn akkers
waait. De windmolen van 70 meter
hoogte is 15 jaar geleden geplaatst. De
stroom die daarmee wordt opgewekt,
wordt aan Nuon geleverd.

Z

odra de uien zijn afgerijpt en het weer
het toelaat, gaat Peter van Dorsser met zijn
trekker met de klapper voorop en de rooier
erachter het veld in. Dit seizoen gebruikt hij
voor het eerst zijn nieuwe combinatie. De
kersverse machines van Holaras bevallen
hem uitstekend. En dat is gunstig, want
naast zijn eigen oogst, rooit hij ook voor
derden. “Het zijn ijzersterke machines. Assen
breken niet en rooilagers gaan niet stuk”,
ervaart de akkerbouwer uit Swifterbant.

Vernieuwing
De nieuwe rooier heeft een werkbreedte van
2,25 meter en een capaciteit van 0,5 tot 1
hectare per uur. “Mijn vorige rooier van Holaras liep gemakkelijk vol met grond”, vertelt
Van Dorsser. “Om deze machine verder te
ontwikkelen, is de directeur van Holaras
samen met de monteur bij mij geweest om
de wensen door te spreken.” Naar aanleiding van Van Dorssers ervaring zijn in de
nieuwe machine diverse verbeteringen doorgevoerd. “Daarmee zijn alle struikelblokken
van de oude machine uit de weg geruimd.
Bij Holaras is veel mogelijk. De leverancier
staat open voor vernieuwing en verbetering.”

Frontklapper
Trots toont Van Dorsser de noviteiten van de
moderne machines. “Het loof dat wordt opgezogen, wordt met de nieuwe frontklapper
beter versnipperd”, zegt Van Dorsser, terwijl
hij de rubberen klep aan de voorkant omhoog draait. “De nieuwe uienklapper heeft
zes messen in plaats van twee.”
Omdat het lastig is zelf de klapdiepte goed
in de gaten te houden, is de uienklapper
voorzien van automatische diepteregeling.
Daarvoor zit links en rechts een sleepvoet
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“De machines van Holaras zijn ijzersterk”, aldus Peter van Dorsser.

die de grond tussen de rijen meet. “De klapdiepte wordt via een hydraulische cilinder
aan elk loopwiel automatisch bijgesteld en
is ook vanuit de cabine te bedienen. Hierdoor heb je nooit kapotte uien”, zegt Van
Dorsser. Na het klappen wordt het loof afgevoerd naar de rechterkant, net buiten het
trekkerwiel.

Diepteregeling
Ook de rooier heeft automatische diepteregeling. Het vlak houden van de rooier gebeurt door een aandrukrol en steunwielen
aan de achterkant van de machine. “De
aandrukrol zorgt ervoor dat de grond onder
de zwad uien goed wordt aangedrukt”, vertelt Van Dorsser. Om te voorkomen dat er
grond aan de rol plakt, is de rol versneld
aangedreven en uitgevoerd in roestvrij
staal. Voor de aandrijving worden de steunwielen gebruikt die in hoogte verstelbaar
zijn. “Het is een elektrisch-hydraulisch systeem dat automatisch middelt. De cilinders
die de hoogte van de steunwielen regelen,
zitten aan elkaar gekoppeld. Wanneer bijvoorbeeld het linkerwiel in een diep spoor

komt, dan wordt die cilinder langer”, legt
de akkerbouwer uit.

Rooias
De uien worden gerooid door middel van een
vierkante rooias. Doordat deze draait, worden
de uien opgelicht. De zeefmat haalt de uien
vervolgens uit de grond. “Uniek aan deze machine is dat de rooias aan twee kanten wordt
aangedreven. Dit omdat de aandrijving van
de rooias aardig wat kracht vergt.” Naast de
rooias zijn aan elke kant kouterschijven en
een V-vormig ploegje gemonteerd om verlies
te voorkomen bij het opnemen van de uien.
“Wanneer je door het rooien grond wegploegt, gaat het hier tegenaan en komt het
niet op de uien”, wijst Van Dorsser.
Een rubberen opneemwals achter de rooi-as
brengt de uien op de rooiband. “De grond
valt er tussenuit en de uien komen schoon op
een tweede rooiband naar een stortbunker
aan de achterkant die de uien weer onbeschadigd op het land werpt”, vertelt de akkerbouwer. “De hydraulisch bedienbare
voorraadbunker is ook een noviteit. Dat is
handig bij het draaien op de kopakker. Dit

vervangt de trechter op mijn oude machine.”
Met een camera gekoppeld aan een alarmsysteem op de achterzijde van de machine en
een monitor in de cabine, signaleert de
chauffeur wanneer de bunker vol is.

Doorontwikkeling
Van Dorsser is nauw betrokken bij de
(door)ontwikkeling van machines en installaties bij Holaras en het verbeteren van bestaande. “Holaras is nu bezig met een drie
meter rooisysteem dat over twee jaar op de
markt zal zijn.” Daarnaast is Holaras bezig
met de ontwikkeling van een uienlader.”
>>

Bedrijfsgegevens
Akkerbouwer Peter van Dorsser heeft een
op- en overslagbedrijf in Swifterbant. Hij
heeft 80 ha in eigendom en huurt 30 ha.
Daarop teelt hij 50 ha uien (inclusief
landhuur), 10 ha winterpeen, 15 ha pootgoed, 15 ha tarwe, 10 ha tulpen en 10 ha
suikerbieten.
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>>> Open voor vernieuwing

en verbetering
Nu wordt voor het opladen van de uien
meestal een omgebouwde aardappelrooier ingezet. “De uienlader wordt afwijkend met
weinig tierelantijnen”, zegt Van Dorsser enthousiast. “De afvoerband wordt 1,20 meter
breed, waardoor de afvoer twee keer zo groot
is als bij een omgebouwde aardappelrooier.
Streven is het realiseren van een machine
met een capaciteit die anderhalf keer zo hoog
is. De tekeningen zijn klaar en ik hoop dat de
uienlader volgend jaar op de markt is.”
De aandrukrol is van roestvrij staal en wordt aangedreven.

Bewaarschuur
Van Dorsser heeft een drukke periode achter
de rug. Hij heeft niet alleen in nieuwe machines geïnvesteerd, maar ook zijn op- en overslagbedrijf uitgebreid met een nieuwe
bewaarschuur van 46 meter breed en 92 meter
lang. In het kader van groeien, is zijn jongere
broer in dienst getreden om de op- en overslag
te regelen. Daarnaast helpt zijn vader nog af
en toe mee op het bedrijf.
In de nieuwe bewaarschuur kan 5000 ton uien
worden opgeslagen. Daarmee is er ook ruimte
voor opslag voor derden. “Alle cellen waren
snel volgeboekt”, vertelt Van Dorsser. In de cellen voor winterpeen kunnen 4500 kisten staan
(1150 kisten per cel). In de uiencellen kan hij
3000 ton losgestort kwijt en 2000 kisten. Twee
cellen hebben een roostervloer en twee zijn
voor de kistenbewaring. De cellen kunnen tot
zeven kisten hoog worden vol gezet.

Opslag

Naast de rooias zijn kouterschijven gemonteerd.

De uienklapper heeft zes messen om het loof te versnipperen.

De akkerbouwer had al een bewaarschuur
voor de opslag van 700 ton aardappelen of
uien. Daarnaast is er acht jaar geleden een
schuur op het erf bijgebouwd met een capaciteit van 3000 ton; 1300 ton losgestorte
uien, 600 kisten voor uien, 150 tot 200 kisten
bollen en een kistenbewaring voor 600 kisten
aardappelen of uien. “Met de nieuwe bewaarschuur komen er vier vriescellen en vier uiencellen bij”, vertelt Van Dorsser. “De cellen zijn
bestemd voor uien en winterpeen, maar ook
aardappelen kunnen erin worden opgeslagen.
Bovendien is in de loods nog ruimte voor verwerking.” In totaal kan op het bedrijf 8000
ton uien en 800 ton aardappelen worden opgeslagen. “Ik kon het niet meer bergen en nu
de rente laag was, heb ik de crisis aangegrepen om fors te investeren in uitbreiding van
de capaciteit”, vertelt Van Dorsser. “Bovendien kwamen mechanisatiebedrijven tijdens
de crisis boeren tegemoet bij de aanschaf van
machines. Daarvan heb ik geprofiteerd. Zestig
procent van de investering is subsidie.”

Bouw
De uitvoerder, Hardeman Hallenbouw, is
vorig jaar na het uienseizoen gestart met de
bouw van de nieuwe bewaarschuur. De
schuur staat op 1100 heipalen. “Alles is van
beton en staal. Een groot draagvermogen is
dus noodzakelijk.” Opvallend zijn de karakteristieke kleuren van de nieuwe schuur. Tot
drie meter is het grijs, alles hoger terracotta.
“Zo voldoet het aan de wensen en eisen van
de gemeente Dronten”, aldus Van Dorsser.
Ook binnen zijn uitzonderlijke keuzes gemaakt. De sleuven in de roostervloer van de
uienbewaring liggen in de rijrichting. “Hierdoor worden beschadigingen voorkomen", ervaart Van Dorsser. De koelinstallatie voor de
winterwortelcellen is voorzien van een
warmteterugwinningsysteem. De warmte
wordt gebruikt om de vloer in de verwerkingsruimte te verwarmen. “Als de deuren
van de koelcel in de zomer opengaan, slaat de
condens op de vloer neer. Bovendien rijden
vrachtwagens met natte banden naar binnen,
waardoor de vloer glibberig kan worden. Door
de verwarming is de vloer snel weer droog.”

Vertrouwen
De schuur is voorzien van mechanische koeling (uien) en vrieskoeling (wortels), die is
aangelegd door Cofely. Tolsma Techniek uit
Emmeloord is verantwoordelijk voor de ventilatietechniek. Via een klimaatcomputer
wordt het bewaarproces in de uienbewaring
dagelijks gecontroleerd. “Beide bedrijven
kunnen mijn gegeven inlezen. Als er iets mis
is, dan kan het probleem meestal vanuit het
hoofdkantoor worden opgelost.”
De wortels worden bewaard bij 0,5 graden
Celcius en een luchtvochtigheid van 95 tot
99 procent. Uien worden bewaard bij 5 graden Celcius. “De uien worden gedroogd bij
een luchtvochtigheid van 65 procent. Later
laten we de luchtvochtigheid oplopen naar
75 tot 80 procent”, vertelt Van Dorsser.
“Alles wordt automatisch gestuurd. Ik heb
er geen omkijken naar.”
Bij de bouw is rekening gehouden met mogelijke verdere uitbreiding. “De koelpompen
hebben een dusdanige capaciteit dat ze een
eventueel tweede schuur aankunnen. Bovendien heb ik alvast een stroomkabel van
tien kilovolt laten aanleggen voor een
stroomsterkte van 1000 ampère. Bij potentiële groei hoef ik hierdoor niet extra te investeren in stroom en koeling.” De
akkerbouwer is positief gestemd. “Ik ga de
toekomst vol vertrouwen tegemoet.” ◆
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Drainagebedrijf

SCALDIS

Drainage?
Drainagebedrijf
Scaldis maakt
onderdeel uit
van de H4Agroep.

www.h4a.nl

'UDLQDJHPHWVOHXIVOHXÀRRV
'UDLQDJHLQEHVWDDQGHERRPJDDUG
'RRUVSXLWHQYDQGUDLQDJH
(JDOLVDWLHPHWNLOYHUERUGPHWODVHULQULFKWLQJ

Meer informatie: tel. 06-22600597

Monsterweg 47, 4454 AA Borssele
Tel 0113-352207, fax 0113-352616

Groei in balans!
www.tenbrinkebv.nl
Creil (N.O.P.) Floraweg 1 0527-274030
Hengelo (Gld) Stellingweg 2b 0573-280956
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Akkerbouwers ingenomen met RiCombi Torendrogers

‘Boeren horen

in het veld’
Akkerbouw |

Tekst en foto’s: Durkje Hietkamp

Lenus (links) en Hein Waalkens werken al tien jaar met het P3-systeem voor het drogen en koelen van graan.

De gebroeders Waalkens bewaren en drogen al hun graan zelf. Onmisbaar daarbij zijn de RiCombi Torendrogers en ventilatoren van
Ten Cate. Een simpel systeem, volgens de broers. En dat is precies
wat hen aanstaat. “Een boer hoort in het veld.”

Ten Cate
Ten Cate Agri Business richt zich op specialistische producten voor de agrarische sector.
Ten Cate is onder andere importeur voor Martin Lishman uit Engeland. Martin Lishman is
gespecialiseerd in het opslaan en beheersen van akkerbouwproducten, aardappelkwaliteit
en compacte sproeiers. Het bekendste product is de vrijstaande RiCombi Torendroger voor
het conditioneren van diverse producten.

I

n Groningen, traditioneel de belangrijkste
graanprovincie van Nederland, woont de familie Waalkens. Hun akkerbouwbedrijf is gevestigd in Nieuwolda, tussen de uitgestrekte
graanvelden. “Graan is een van de weinige
gewassen die hier op de zware klei goed kan
worden geteeld”, vertelt akkerbouwer Hein
Waalkens. “De grondsoort is niet echt geschikt voor de aardappelteelt. Ze gedijen er
wel, maar de teelt is arbeidsintensief; rooien
is vaak lastig.”
Hein runt samen met zijn broer Lenus een
akkerbouwbedrijf van 230 hectare. Het is de
vijfde generatie die het familiebedrijf voortzet. “De boerderij stamt uit omstreeks 1855.
In al die jaren is het bedrijf fors uitgebreid”,
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De centrifugaalventilatoren van 2 pk worden op de
RiCombi Torendrogers geplaatst.

vertelt Lenus trots. Momenteel teelt de
maatschap 200 hectare wintertarwe en 30
hectare koolzaad. Daarnaast hebben ze een
hectare akkerranden beschikbaar gesteld
voor de pilot Functionele Agro Biodiversiteit
(FAB). “Hiervoor krijgen we subsidie”, vertelt
Waalkens. “Het past binnen het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid waarin
meer wordt ingezet op groene en blauwe
diensten.” De akkerranden zijn ingericht met
allerlei kruiden en bloeiende planten. “Door
de biodiversiteit gericht te stimuleren,
wordt de natuurlijke weerbaarheid van het
productiesysteem verbeterd, waardoor we
minder last hebben van ziekten en plagen en
het milieu minder wordt belast”, vertelt
Waalkens. In de praktijk zijn de effecten nog
twijfelachtig, volgens de broers. Zij verwachten niet dat ze toekunnen met minder bestrijdingsmiddelen. “Maar het bloeit in ieder
geval mooi”, zegt Lenus lachend.

Opslag
Veel akkerbouwers leveren de tarwe en gerst
direct afland af bij hun afnemer, maar in
Groningen slaat een groot deel van de boeren het graan zelf op. Ook maatschap Waalkens. Zij hebben een opslagcapaciteit van
ruim 2000 ton. Het graan dat in juli en augustus is geoogst, wordt opgeslagen tot februari met een eventuele uitloop tot april.
Ook het stro wordt verkocht. Zodra de oogst
van het land is, beginnen de gebroeders
Waalkens te ploegen, want alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.
Het machinepark is dan ook zeer uitgebreid.
“Het is een echt familiebedrijf. Ook de vrouwen werken mee. Daarnaast is er een ar-

De nieuwe opslagruimte, waarbij negen P2’s beschikbaar zijn, is 3 meter hoog. Per vak is de capaciteit 300 ton.

beidskracht die 200 uur per jaar meehelpt.”
De oogst aferf laten ophalen geeft rust tijdens de oogstperiode. “Door zelf een langere periode op de granen te passen, kunnen
we de producten op de markt brengen wanneer de prijzen gunstig zijn. In de oogstperiode is het aanbod groot en liggen de prijzen
veelal lager”, weten de akkerbouwers. Waalkens doet mee aan de lange bewaarpool van
Agrifirm. “De voerfirma regelt de afzet vanuit de graanopslagplaats rechtstreeks naar
de afnemer. Wij ontvangen dan bovenop de
poolprijs een bewaarvergoeding voor elke
week waarin het graan langer in bewaring
blijft. Aan het eind van de verkoopperiode, in
de tweede helft van mei, wordt de gemiddelde verkoopprijs vastgesteld”, vertelt
Waalkens. Ook wordt een deel via de Groninger graanbeurs verkocht.

Kennis
Graanbewaring vergt investeringen, maar
vooral ook kennis. “Partijen tarwe met vochtgehaltes lager dan 15 procent zijn goed te

bewaren. Koolzaad mag maximaal 9 procent
vocht bevatten. Bij hogere vochtgehaltes
neemt de bewaarduur snel af, zeker als de
temperatuur boven de 20 tot 25 graden
stijgt. Dan treedt gemakkelijk broei en schimmelvorming op”, aldus de akkerbouwer. Door
goed ventileren en drogen, ontstaat er een
droog (maximaal 15 procent vocht) en koel
(10 graden) product in bewaring. “Voldoende
droog en schoon oogsten van een rijp, onbeschadigd product loont. Maar dat lukt lang
niet altijd en dan moeten we het graan zelf
drogen en goed beluchten.” Om het graan
snel te drogen, wordt warme lucht gebruikt.
Daarvoor heeft de maatschap geïnvesteerd in
twee graandrogers, een continu-droger en
een Mansholt-droger. In de continu-droger is
het mogelijk om met een hogere temperatuur te drogen (maximaal 40 graden) zonder
dat er schade optreedt door oververhitting.
Dit zorgt voor een hoge capaciteit en een
laag energieverbruik.”
Graan dat droog wordt geoogst, wordt in de
bewaring geventileerd met onverwarmde
>>
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>>> ‘Boeren horen

in het veld’

De stortput van de gebroeders Waalkens, waarin de trekkers met kiepwagens het graan lossen, is in 1964 gebouwd.

buitenlucht. “Het is zaak om zo snel mogelijk
na de oogst te beginnen met ventileren. In
het begin ventileren we gedurende enkele
weken continu. Daarna is enkele uren per
week voldoende.” Regelmatig wordt met een
vochtmeter het vochtgehalte op diverse
plaatsen gecontroleerd.

Bewaring
Het grootste deel van de graanoogst wordt
verzameld in de opslagruimte van de boerderij. De rest wordt bewaard in een schuur
achter op het erf. “In het begin werd het
graan losgestort in houten hokken”, vertelt
Waalkens. “Bij deze oude manier van bewaren vond de beluchting plaats via drainagebuizen. Deze methode vergt een relatief
geringe investering, maar de buizen werden
vaak kapot gereden.” In 1964 is een stortput gebouwd, waarin de trekkers met kiepwagens het graan kunnen lossen.
Tegelijkertijd zijn de eerste binnensilo’s met
vulsystemen geconstrueerd. “De eerste
silo’s hebben een schuine bodem met gaatjes met aan de achterkant een ventilator
die er vanaf de onderkant buitenlucht inblaast”, legt Waalkens uit. “Omdat we een
aantal silo’s niet kunnen ventileren, wordt
het graan in de oudere silo’s gecirculeerd.”
De silo’s die er later zijn bijgebouwd, hebben een vlakke vloer met een dubbele
bodem van gaas en beton.

Torendrogers
De gebroeders Waalkens gebruiken voor de
graanbewaring in de meest
recente silo’s de RiCombi Torendrogers en
ventilatoren van Ten Cate (zie kader). Dit
zijn stalen, vrijstaande, verticale torens.
Hierop worden speciaal ontworpen centrifugaalventilatoren geplaatst. Deze ventilatoren zuigen of blazen lucht door het
opgeslagen product voor een snelle koeling
en kostenefficiënte droging. De torendroger
kan ongeveer 100 ton graan met 100 uur
ventilatie drogen. Het RiCombi-Torendrogersysteem bestaat uit het P1-systeem voor
kleine hoeveelheden, het P2-systeem voor
middelgrote hoeveelheden en het P3-systeem voor grote hoeveelheden. “De buis is
aan de onderkant voorzien van gaatjes. Aan
de bovenkant is een ventilator van twee pk
bevestigd die lucht door de partij zuigt. Het
systeem wordt in het midden van de box geplaatst. Het product wordt er vervolgens van
bovenaf los in gestort”, legt Waalkens uit. De
grote silo’s zijn gevestigd in de romp van de
boerderij. De silo’s zijn 8 meter hoog, 10
meter breed en hebben een capaciteit van
450 ton. Hiervoor worden drie P3’s gebruikt.
De silo’s zijn gemaakt van demontabele
keerwanden, bestaande uit stalen steunen
die op de vloer worden geplaatst, daartussen
passen houten delen. “Omdat het bedrijf
groter is geworden, hebben we geïnvesteerd

in meer opslagruimte. De nieuwe opslag is
gevestigd in de schuur achter op het erf en
bestaat uit gegalvaniseerde damwand.” Deze
opslagruimte is 3 meter hoog en per vak is
de capaciteit 300 ton, waarbij negen P2’s
beschikbaar zijn.

Tevreden
Beluchting en temperatuur zijn erg belangrijk,
onderstrepen de broers. Het graan wordt bewaard op een temperatuur van circa 10 graden. “Wanneer de temperatuur te hoog is, kan
er broei ontstaan. Maar als de temperatuur te
ver terugloopt, ontstaat er condensvorming.
Het gevolg van condens kan schimmelvorming en dus kwaliteitsverlies zijn.”
De gebroeders Waalkens werken al sinds 2001
met het P2- en P3-systeem en zijn daarover
erg te spreken. “Het bovengrondse beluchtingskanaal werkt simpel en goed. Om de torens te plaatsen, is alleen een vlakke vloer
nodig. Wanneer het vak leeg is, nemen we de
buis zo onder de arm mee en maken we het
vak schoon met de verreiker.” Op het systeem kunnen eventueel complete aansturings- en bewakingssystemen worden
aangesloten. Voor de gebroeders Waalkens is
dat echter overbodige luxe. “Het bewaarsysteem werkt vrij eenvoudig; een druk op de
knop en zo nu en dan eens meten. Dat bevalt
ons prima, want een boer hoort in het veld en
bij alles wat daarbij hoort.” ◆
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Gezonde bodem basis voor plantengroei

Bodem voeden

Klaas Meijaard: “Goede bacteriën moeten worden voorzien van het juiste gereedschap. Dat is de uitdaging.”

Akkerbouw |

Tekst en foto’s: Jacqueline Wijbenga

Voor het opnemen van mineralen uit de bodem, is de plant niet alleen aangewezen op eigen wortels. Ook het aanwezige bodemleven
speelt daarbij een belangrijke rol. “Voor goede plantengroei is het
voeden van dit bodemleven minstens zo belangrijk als het voeden
van de plant zelf”, aldus botanist Klaas Meijaard.

D

e Nederlandse zomer is volgens weerkundigen de natste van de afgelopen honderd jaar. Dat betekent dat de
oogstmomenten spaarzaam zijn. “Akkerbouwers moeten deze weken pakken wat ze
kunnen pakken, momenten ‘stelen’ en tot
nu toe zijn dat er niet veel”, constateert botanist Klaas Meijaard tijdens de voorlichtingsavond over bodemverbetering, een
initiatief van PRP Technologies en fouragebedrijf Hoogland in Ferwert. De opzet van
de avond, een combinatie van theorie en
praktijk, moest vanwege de natte omstandigheden overboord. “Normaliter laten we u
graag aan de hand van een profielkuil zien
wat we bedoelen met bodemverbetering.

Maar elke spa die we in de grond zetten,
trok water aan.” Van het ontbreken van een
profielkuil ondervond Meijaard zelf weinig
hinder; enthousiast en geanimeerd deed hij
het belang van het voeden van de bodem uit
de doeken.

Schoolboeken
Meijaard’s interesse in bodemverbetering
vloeit voort uit de vraag waarom een plant
het toelaat dat hij ziek wordt. “De zoektocht naar het antwoord begint met begrijpen hoe een plant werkt. En als je
daarvan een studie maakt, blijkt dat hetgeen ik op de landbouwschool heb geleerd
voor een deel overboord moet.” Volgens de

botanist gaan de theorieboeken uit van
vier wetmatigheden:
- mineralen zijn in de bodem aanwezig,
maar wat een gewas opneemt moet worden gegeven voor optimale plantengroei;
- mineralenoverschotten zijn niet schadelijk
voor de natuur;
- hoofd- en sporenelementen zijn van belang
voor planten, ballaststoffen overbodig;
- opbrengst is leidend.
Meijaard stelt deze gegevens ter discussie.
“Mineralen zijn vaak in voldoende mate aanwezig in de bodem, zelfs in de bouwvoor.
Zorg je echter voor diepere beworteling,
meer dan zijn voldoende mineralen beschikbaar.” Een ander voorbeeld is volgens de botanist het erkennen van het belang van
ballaststoffen. “Als die voldoende aanwezig
zijn, is de plant weerbaarder. De plant heeft
dan zijn eigen ‘giffabriek’ ter beschikking, die
wordt aangewend om schimmels te bestrijden.” Verschillende fabrikanten leveren bodemverbeteringsproducten. “Daarbij zijn
leveranciers die spreken over 24 mineralen,
zoals PRP Technologies. Zoveel mineralen
staan er niet in de boeken, tenzij je ballaststoffen erkent als zodanig.”

14-15_PRP 07-09-11 14:39 Pagina 21

Vocht
Voor het opnemen van mineralen uit de
bodem krijgt de plant hulp van het bodemleven. Mycorrhyza’s, schimmels en bacteriën
die zich rondom de wortelpunten bevinden,
dragen bij aan de mineralenopname door de
plant. In ruil daarvoor worden bodemorganismen gevoed met suikers van de plant.
“Schimmels en bacteriën zetten deze suikers
om in zuren, waardoor de pH lokaal daalt en
mineralen uit het klei-humuscomplex worden vrijgemaakt en voor de plant opneembaar zijn”, legt Meijaard uit.
Schimmels, bacteriën en ook nematoden
worden vaak gezien als schadelijk voor de
plant, maar de botanist benadrukt dat het
overgrote deel van dit bodemleven een positief effect heeft op de plantengroei. “Nematoden zorgen er bijvoorbeeld voor dat
bacteriën worden verteerd, waardoor ter
plaatste de C/N-verhouding verandert en er
meer stikstof vrijkomt voor de plant.” Teveel
stikstof is echter nadelig voor de plant. “Dat
trekt foute schimmels aan.”

Bewuste keuzes
Begrip van hoe de plant ‘werkt’ zorgt er volgens Meijaard voor dat boeren bewustere
keuzes maken in hun gewasverzorging. Het
kiezen van het juiste spuitmoment is bepalend voor de effectiviteit. “Een plant met
watertekort, bijvoorbeeld op warme dagen,
sluit de huidmondjes en zet de fotosynthese

Bij graan op graan bijvoorbeeld kan een Fusarium-besmetting vrij spel krijgen.”
Meijaard ziet daarom veel in het stimuleren
van een actief bodemleven. “Goede bacteriën moeten worden voorzien van het juiste
gereedschap. Dat is de uitdaging.” Een belangrijke voedingsbodem voor de bacteriën
zijn de plantensuikers die worden uitgescheiden aan de wortelpunten. Daarnaast is
de aanwezigheid van bepaalde mineralen
van groot belang voor de optimale groei van
zowel plant als bacterie. “Vergeet daarbij
vooral ballaststoffen niet.” Voldoende voeding voor bacteriën draagt vervolgens bij
aan verhoogde bodemvruchtbaarheid en
verdediging tegen schimmels, stelt de botanist. “Een betere basis kun je de plant niet
geven. Goede beworteling is bovendien de
beste manier om organische stof aan je
bodem toe te voegen. Dat doet meer dan
een paar vrachten GFT.”

in slaapstand. Een bespuiting heeft op dat
moment soms geen enkele zin. Er is immers
geen opname via blad of transport naar de
wortels.” Ook bij de manier waarop tegenwoordig een zaaibed wordt klaargemaakt,
zet Meijaard vraagtekens. “Een kopeg vooren achterop de trekker resulteert in een betonpad voor en een meelzak achter de trekker. Geen plant die daarop goed groeit.”
Iedereen rept volgens de botanist over
structuur en wijst naar de bandenspanning.
“Maar over asgewicht hoor je niemand en al
helemaal niet over de draaibewegingen die
de bodem dichtknijpen.”

Voldoende wortels
Om onder alle omstandigheden optimaal te
kunnen functioneren, is het volgens Meijaard van belang dat de plant voldoende
wortels ontwikkeld. “Hoe dieper de beworteling, hoe beter.” De beworteling kan worden ondersteund met de juiste grondbewerking en de juiste mineralen voor
goede wortelontwikkeling, bijvoorbeeld met
producten zoals die van PRP Technologies
(zie kader).
Veel boeren kennen het verschijnsel van een
ondoorlatende laag, ploegzool, op een bepaalde diepte onder de bouwvoor. Deze
houdt de wortelgroei in de regel tegen. “Een
niet-kerende grondbewerking kan helpen,
maar is niet altijd de oplossing. In bepaalde
teelten creëer je daardoor juist problemen.

Praktisch
Op de vraag van een van de aanwezigen
welke praktische tips Meijaard boeren kan
geven om morgen mee aan de slag te gaan,
antwoordt hij: “Koop een spiegel. En dat is
geen grap. Kijk kritisch naar jezelf, je bedrijf
en de bodem. Op basis daarvan moet je als
ondernemer voortdurend individuele afwegingen en keuzes maken. Durf van je fouten
te leren om het beste uit jezelf, maar vooral
ook uit je bodem te halen.” ◆

PRP voor actiever bodemleven
“De bodem is de hoeksteen van duurzame landbouw”, aldus Leo Bil, vertegenwoordiger
voor PRP Technologies in de drie noordelijke provincies. Het Franse bedrijf brengt drie
verschillende producten op de markt: bodemverbeteraar PRP Sol, PRP Fix voor gebruik in
mest en PRP EBV, als plantversterker. “Onze producten zijn een zet in de goede richting,
maar beslist geen wondermiddel”, benadrukt Bil.
Bodemverbeteraar PRP Sol bevat 24 voedingselementen voor een actief bodemleven.
PRP adviseert op kleigronden toepassing in het najaar. “Dat is het beste moment om
oogstresten om te zetten in humus en draagt bij aan het verhogen van het organische
stofgehalte. Dit leidt in het voorjaar tot betere mineralisatie in de bodem en gelijkmatiger
groei van de plant.” Uit onderzoek blijkt dat door PRP Sol de microbiële biomassa toeneemt
met 14 procent, gemiddeld over tien Europese landen.
Toepassen van PRP Sol (90 euro/ha bij onderhoudsdosering) maakt fosfaatkunstmest
overbodig, al zijn akkerbouwers daarin terughoudend. “Door PRP Sol wordt fosfaat
vrijgemaakt uit de bodemvoorraad.” Niet alleen fosfaatbemesting kan achterwege blijven,
ook bekalken en kaliumbemesting worden met PRP Sol gereduceerd. Bovendien is uiteindelijk minder stikstof en zwavel nodig. “PRP Sol resulteert in besparing op bemesting, waardoor gebruik ervan zich snel terugverdient, nog los van de meeropbrengst en
kwaliteitsverbetering”, aldus Bil.
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Akkerbouwer Jan Blok op Veldzicht in Rilland

Oogsten tussen

buien door
Akkerbouw |

Tekst en foto’s: Rinus van Wezel

Akkerbouwer Jan Blok hanteert
een ruim en gevarieerd bouwplan. “Dit komt de grond en
bouwvoor ten goede”, stelt hij.
En een gezonde bodem resulteert in het algemeen in goede
opbrengsten. Al drukken dit jaar
de weersomstandigheden daarop
een grote stempel. “Graszaad en
vlas vielen tegen, maar voor bieten, aardappelen en uien verwacht ik goede opbrengsten.”

J

an (58) en Jenny Blok hebben een akkerbouwbedrijf in het Zeeuwse Rilland. Eind augustus is regenachtig, een fijne mist van
motregen daalt gestaag neer en maakt alles
door en door nat. Blok heeft zijn goede humeur erdoor niet verloren. Hij heeft alle
graan binnen en afgevoerd naar CZAV in
Wemeldinge. “Het is een oogstseizoen geweest met vallen en opstaan”, vertelt de akkerbouwer. “Begin augustus hebben we de
vroegrijpe granen vlot kunnen dorsen.
Daarna begon het te regenen. De resterende
percelen moesten we tussen de buien door
doen.” Het graan is bestemd voor zaaizaad.

Akkerbouwer Jan Blok: “Het is een oogstseizoen met vallen en opstaan.”

Dit jaar verbouwde hij winter- en zomergranen, suikerbieten, vlas, graszaad (veldbeemd), cichorei, zaaiuien, consumptieaardappelen en luzerne. “Met zo veel variatie is er altijd wel iets dat het goed doet en
is het risico behoorlijk gespreid.” De graanoogst wordt gedaan door loonbedrijf Nieuwenhuijze. Tijdens de oogst staat de
combine bij Blok. De akkerbouwer maakt de
werkplanning en zorgt er samen met loonwerker Piet Nieuwenhuijze voor dat iedere
klant goed wordt bediend. “Geen gemakkelijke taak dit jaar. Geschikte dorsmomenten
waren schaars en dan valt het niet mee om
iedereen tevreden te houden.”

Verspreid
Het akkerbouwbedrijf beschikt over ruim 90
hectare grond. Daarvan ligt circa 50 ha bij
het bedrijf en de rest verspreid over verschillende percelen in een omtrek van tien kilometer. Het bouwplan van Blok is gevarieerd.

Tarwe
Blok zaaide het wintertarweras Alves vroeg
en onder goede omstandigheden. Mede
daardoor haalde hij een opbrengst van
11.300 kg per ha. Het ras Lear leverde

12.640 kg per ha op. De latere tarwe werd
onder minder goede omstandigheden gezaaid. “Knoeiwerk”, typeert Blok. Desondanks was hij tevreden over de opbrengst
van deze tarwe. Op lichte grond zaaide hij
Sophitra, goed voor 10.300 kg per ha. De zomergerst zaaide hij op 24 februari. Dit gewas
had behoorlijk last van het droge voorjaar,
maar realiseerde toch een opbrengst van
8300 kg per ha. “Dat had ik nooit verwacht”,
aldus Blok. Over de opbrengst van de zomertarwe is hij slecht te spreken. “Die kwam uit
op 6500 kg per ha. De opkomst was zelfs zo
mager dat ik heb overwogen het gewas om
te ploegen en sperzieboontjes in te zaaien.”
Door de droogte is de tarwe kort gebleven,
waardoor er relatief weinig stro overbleef.
“Telers die een nieuw halmverkortingsmiddel hebben gebruikt, ervoeren door de
droogte extra groeiremming. Zij hebben extreem kort stro”, weet de akkerbouwer.
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Groenbemester
Blok heeft de bedoeling om in iedere stoppel
bladrammanas als groenbemester te zaaien.
Een deel stond eind augustus al boven, maar
op sommige percelen lag het stro nog op het
land. “Het wordt kort dag. Bladrammanas
moet eigenlijk voor 1 september worden gezaaid, wil het nog een goed gewas worden.”
Blok gebruikt geen dierlijke mest in het najaar op de stoppel. “Ik heb mijn quotum al in
het voorjaar gebruikt.” De distributie van die
mest wordt verzorgd door CZAV.
Het graantransport naar het CZAV-depot in
Wemeldinge verzorgt de akkerbouwer zelf.
Daarvoor beschikt hij over drie Miedemakippers van elk 20 ton. Het graan gaat in de
pool; Hij ontving al een voorschot van 15
cent per kg. Blok heeft het gevoel dat de
graanprijs dit seizoen goed zal zijn, maar hij
kan het niet staven met feiten. “We zullen
zien”, zegt hij optimistisch. Komend seizoen
zaait Blok een vergelijkbaar areaal granen in.
“Wel leg ik de nadruk op baktarwe, omdat
dit iets meer opbrengt dan andere tarwesoorten.”

Andere gewassen
De opbrengst van het veldbeemdgraszaad
viel behoorlijk tegen. “Vorig jaar haalde ik
vijftien kisten zaad van het perceel, nu maar
vier.” Ook de vlasopbrengst stelt teleur.

“Dat lag voor een groot deel aan de droogte,
waardoor het gewas veel te kort is gebleven.” Vlas teelt de akkerbouwer voor Gebr.
Mortier uit Sint Jansteen met Van Damme
uit IJzendijke als tussenpersoon. Blok zaaide
vlas op uienland en veldbeemdgraszaad als
ondervrucht. “Vlas is een prachtige teelt,
vooral wanneer het in bloei staat en de burgers ernaar komen kijken.”
Na jaren Bintje te hebben geteeld, is Blok dit
jaar overgestapt op het aardappelras Maritima. “De regen is op tijd gekomen en de
groei uitstekend verlopen. Ik verwacht een
topopbrengst.” Blok verkoopt de aardappelen afland. Daarvoor doet hij zaken met Tuinstra uit Herkingen en LambWeston Meijer.

opbrengst tegenvalt.” Hij twijfelt of dit
gewas volgend jaar nog deel zal uitmaken in
het bouwplan.
De suikerbieten staan er volgens Blok uitstekend bij. Hij zaaide het KWS-ras Theresa.
“Volgend jaar stap ik over op Constantina,
ook van KWS.” Blok zit in de vroege levering;
de helft van het bietenareaal is begin september gerooid.
Luzerne maakt nog steeds deel uit van het
bouwplan. De luzerne wordt geteeld voor
Timmerman Groenvoederdrogerij uit Kortgene. ”Luzerne is een mooie teelt. Je hebt er
weinig werk van. En niet onbelangrijk, grond
en bouwvoor hebben er veel profijt van”, besluit Blok. ◆

Opbrengst

* Een gefilmd interview met Jan Blok is te

Een topopbrengst verwacht de akkerbouwer
ook van de zaaiuien. Hij teelt het vroege ras
Bugatti. “Ik denk zeker zestig ton per hectare
binnen te halen.” De uien worden altijd afland verkocht. De hoge opbrengstverwachting schrijft Blok voor een groot deel toe
aan het ruime bouwplan dat hij hanteert.
“Dat doet de grond goed en de gewassen
profiteren daarvan.”
Minder positief is Blok over cichorei. “Dat is
een problematisch gewas. We hebben veel
werk van de onkruidbestrijding. Bovendien
is de stand dit seizoen te dun, waardoor de

zien op www.plattelandspost.nl

Opvolging
Jan en Jenny Blok hebben twee dochters en een
zoon, John (25). Hij heeft interesse in het bedrijf
en werkt tijdens arbeidspieken mee op de boerderij. Daarnaast werkt hij als vrachtwagenchauffeur
bij een transportonderneming. Jan is met hart en
ziel boer en ingenomen met het idee dat er een
opvolger is. “Een bedrijfsovername is in deze tijd
geen gemakkelijk opgave, daarvan ben ik me bewust. Mocht John ervoor kiezen in Canada te willen boeren, dan zal ik hem daarin niet belemmeren.” De ruimte in Canada spreekt het gezin
Blok aan. “En misschien speelt ook wel mee dat
Jenny uit Canada komt en we daar geregeld
komen om haar familie, en met name haar 88-jarige vader, te bezoeken.”

Door de droogte is de tarwe kort gebleven, waardoor er relatief weinig stro overbleef.
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Agrarisch nieuws
EuM-Vibroliner
Kruse heeft de EuM-Virbroliner in het assortiment. De EuM-Vibroliner is een universeel, halfgedragen grondbewerkingsmachine, die zowel voor oppervlakkige stoppelbewerking als voor
diepere bewerking kan worden gebruikt. De positie van de as met wielen in het midden garandeert een kleine draaicirkel. Het zakken in werkstand en het heffen op de kopakker vindt
plaats via een dubbelwerkend stuurventiel. De vierbalks cultivator van de Vibroliner is opgehangen in een parallellogram en kan hydraulisch tussen 5 en 30 cm werkdiepte worden afgesteld. Voor oppervlakkige bewerking − tot maximaal 15 cm − worden 310 mm brede
ganzevoetkouters gebruikt, die bij 27 cm bewerkingsafstand de grond volledig afsnijden, waardoor een gelijkmatige vlakke horizontale bewerking ontstaat. De cultivator wordt aan de voorzijde via steunwielen op diepte gebracht en achter door de looprollen gedragen. De
drievoudige combinatie van nalooprollen aan de achterzijde van de Vibroliner bestaat uit een
dubbele stervormige crackerrol, die de grond intensief verkruimelt en onder het zaaibed de
grond verstevigt, en een grote ringvormige nalooprol (600mm) met schrapers, die het zaaibed
perfectioneert. De EuM-Vibroliner wordt met werkbreedtes van 3 en 4 meter in starre uitvoering en met 5 en 6 meter in hydraulisch opklapbare uitvoering geleverd.
Informatie: www.kruse.nl

CropSolutions rond
meststofonderzoek af
CropSolutions heeft het onderzoek naar de
werking van vier vloeibare meststoffen in gewassen afgerond. Opvallend daarbij is dat de
standaard meststoffen in de markt slechter
presteren dan de alternatieven. Ton Hendrickx, productmanager meststoffen bij
CZAV: “Voor alle meststoffen geldt dat maximaal twaalf kilogram fosfaat veilig op het
zaad toe te passen is.” De opkomst, groei,
wortelmassa en bovengrondse massa is sterk
afhankelijk van de gekozen meststof, concludeert hij. “Met name de gebruikte basisgrondstoffen zijn cruciaal. Zaken als
zoutconcentratie zijn minder bepalend.”
Parallel aan het laboratoriumonderzoek zijn
de toepassingen in de praktijk onderzocht.
“Ondanks de snelle weggroei zien we in een
aantal gewassen vaak nauwelijks effecten op
opbrengst en kwaliteit. In rendementsberekeningen komen deze toepassingen dan ook
negatief uit”, aldus Hendrickx. Op de bemestingsavonden die deze winter worden georganiseerd (zie www.czav.nl/agenda) worden
de proeven toegelicht.
Informatie: www.cropsolutions.nl

Oogst voorspellen met nieuwe ESA-satelliet
Gegevens van de nieuwe aardobservatiesatelliet Sentinel-1 zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen in de landbouw, stelt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Met radargegevens
uit de ruimte zijn gewassen te monitoren, is de waterhuishouding in de grond te onderzoeken en kan een voorspelling worden gedaan van de oogst.
Gedurende twee jaar bewerkten en onderzochten wetenschappers radarmetingen van de
Canadese Radarsat-2 satelliet, in combinatie met optische metingen van Rapideye en veldmetingen op de grond in de gebieden Barrax in Spanje, Indian Head in Canada en de provincie Flevoland in Nederland.
"Uit ons onderzoek blijkt dat je met behulp van de Sentinel-data landgebruikskaarten kunt
maken van de verschillende gewastypen. Daarnaast kun je zien hoe gezond een gewas erbij
staat en of je als boer moet ingrijpen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook het vocht in de grond
waarnemen", aldus Bram te Brake, onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Monsters
nemen zou veel te arbeidsintensief zijn. "Bodemvocht is een van de belangrijkste gegevens
in het waterbeheer, maar vaak ook een grote onbekende in de statistieken. Met Sentinel krijgen we regelmatig een nieuw en betrouwbaar plaatje met een hoge ruimtelijke resolutie
van hoeveel vocht er in de grond zit. Dat maakt heel veel toepassingen mogelijk", aldus Te
Brake. Sentinel-1 bestaat uit twee satellieten. De eerste, Sentinel-1a wordt in mei 2013 gelanceerd. Anderhalf jaar later volgt Sentinel-1b. Samen zijn de satellieten in staat om elke
zes dagen een wereldwijde radarkaart te maken van de aarde. "Die termijn van zes dagen
komt goed overeen met de tijdschaal waarin gewassen en de waterhuishouding veranderen.
Voor het eerst wordt het mogelijk om gewassen terwijl ze nog groeien nauwkeurig in de
gaten te houden."
Informatie: www.esa.int

Overname Westtrack
Zuidberg Tracks neemt per 3 oktober de
activiteiten over van Westtrack uit
Dussen. Onder de productnaam
Zuidberg-Westtrack zal Zuidberg Tracks
de productie, ontwikkeling, verkoop en
service van tracksystemen ten behoeve
van trekkers, zelfrijdende
(oogst)machines en getrokken
machines in eigen beheer op de locatie
in Ens gaan uitvoeren.
Informatie www.zuidberg.nl
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