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Kees Frijters is sinds 1984 als teeltbegeleider werkzaam
bij Gewasbeschermingsmiddelenhandel Theunisse. „Na
zo’n lange tijd denk je dat je alles al wel een keer hebt
meegemaakt, maar dit voorjaar met zijn kou en langdurige
en harde wind is opnieuw een heel apart voorjaar.”
Starten op kantoor
8.45 uur - Kees Frijters start elke ochtend zijn
werkdag op kantoor. Hij beantwoordt er zijn
mail, kijkt vakliteratuur na, handelt bestellingen
af en staat klanten te woord. Daarna gaat hij
op pad. „Ik ga vaak op afspraak samen met een
teler een rondje langs zijn percelen doen, maar
er zijn ook telers die tegen mij zeggen: ‘Houd
het maar voor me bij.’ Dan bekijk ik het perceel
en geef een spuitadvies, op een briefje of ik bel
de teler even op.”

Rondje langs percelen
9.30 uur - Deze ochtend heeft Frijters een
afspraak met akkerbouwer Moors uit
Steenbergen. Samen met hem maakt hij een
rondje langs de percelen. Eerst bekijken ze een
perceel blauwmaanzaad. Er staat nog raaigras
tussen, dat weggespoten moet worden. „Van
blauwmaanzaad zaai je 1 kilo per hectare.
Dat is heel weinig en daarom wordt het
opgemengd, in dit geval met graszaad”, zegt
Kees. „Nu moet het weggespoten worden.”
Frijters geeft het advies om daar nog wel even
mee te wachten gezien de weersverwachting.
„Het gewas is behoorlijk gevoelig en het heeft
wat verbranding opgelopen. Het is wel goed
aan het herstellen door een bespuiting met
vloeibare meststof. Maar een onkruidbestrijding
doe ik nu liever aan het eind van die voorspelde
warme dag van komende vrijdag.”

Besmet met witrot
9.45 uur - Op het volgende perceel staan
geplante zaaiuien. Deze uien worden in een
perspotje gezaaid en met een plantmachine
geplant. De teelt van deze rode ui wordt er mee
vervroegd. Het is een relatief dure manier van
telen, maar de afnemer vraagt hier om. In het
perceel staat nogal wat straatgras. Al lopend
komt Frijters een paar planten tegen die besmet
zijn met witrot. „Dat is een schimmelziekte
die je in deze regio tamelijk veel tegenkomt.
Het komt door de teelt van zilveruien, die
hier vroeger veel voorkwam. De ziekte is
grondgebonden en kan na jaren nog toeslaan.
Er zijn wel middelen voor om de ziekte de kop
in te drukken, maar verdwijnen doet witrot
nooit.”

Telefoontjes
10.15 uur -Na de uien worden de suikerbieten,
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maïs en zomergerst bekeken. Intussen wordt
Kees diverse keren door akkerbouwers gebeld
met vragen over het toepassen van middelen,
het juiste tijdstip en verzoeken om langs een
perceel te gaan. Het juiste tijdstip van spuiten
bepalen blijft altijd lastig. „We hebben dit
voorjaar veel last van de wind. Dan blijft het
moeilijk om het goede moment eruit te pikken.
Je ziet dit jaar op veel plaatsen stuifschade. In
suikerbieten, uien en zelfs in maïs. Dan moet je
wachten met spuiten tot het gewas weer wat
hersteld is. Maar de natuur wacht nooit. Dan is
vakmanschap heel belangrijk. Een akkerbouwer
kan veel extra werk voorkomen door op het
goede moment te spuiten. Het is onze zaak
om mee te denken en goed te overleggen.
Een eerder gegeven advies kan dan ook nog
bijgesteld worden, maar de uiteindelijke
beslissing ligt bij de teler.”

Aardappelopslag
11.00 uur - Met akkerbouwer Van Hassel uit
Wouw bekijkt hij de cichorei en de suikerbieten.
In beide percelen zit veel aardappelopslag.
„Een groot probleem dit jaar”, verzucht Frijters.
„Nog groter dan vorig jaar. We hebben al
twee winters achter elkaar nauwelijks vorst
gehad.” Frijters adviseert om te proberen met
de kappenspuit door het gewas te rijden en
Roundup te gebruiken. „Het is de enige manier
om van de aardappelopslag af te komen. Ik kan
ook een mix van BOGT met Frontier en Lontrel
adviseren. Daar krijgen de aardappelen zeker
een ﬂinke tik van, maar ze verdwijnen niet.
Je moet ze echt opruimen. Ook om aaltjes te
voorkomen.”

Alle grondsoorten
11.45 uur - Als laatste bezoekt Kees deze
ochtend akkerbouwer Van Oers in Wouw. Ook
hier wordt een kort rondje langs de percelen
gedaan. ’s Middags bezoekt Kees adressen
richting Breda. „Mijn werkgebied ligt tussen
Tholen en Breda en ook onder die lijn. We doen
daar de akkerbouw en de grove tuinbouw.
Het omvat alle grondsoorten, van lichte zavel
tot zware klei en van schrale zandgrond tot
zeer humeuze zandgrond.” Tussen de middag
rondt hij bestellingen af en beantwoordt zijn
telefoon. Dat gaat de hele dag door. „Tot in de
avond soms, met name als we toch ineens ander
weer krijgen. De warmte met de verwachte
onweersbuien. Daar moeten we op inspelen.” 
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