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Net afgestudeerd aan de landbouwschool wil Zwitser
Moritz Sauter op een Fries bedrijf de fijne kneepjes van de
pootgoedteelt in de vingers krijgen. Op het bedrijf van de
familie Van der Werff ademt alles pootgoedspecialisme.
Ontbijten en aan de slag
7.00 uur - Als inwonend stagiair begint de dag
met het gezamenlijk ontbijt. Daarna ligt er,
afhankelijk van de weersomstandigheden en
het seizoenswerk, genoeg klaar om gedaan
te worden. Wat in ieder geval gebeuren
moet, is het verzorgen van het hobbyvee. De
familie Van der Werff heeft een paar paarden
en een klein koppeltje Wagyu-runderen.
Moritz voert het vee meestal even tussen
zeven en half acht. „Op ons eigen bedrijf in
de omgeving van Zürich hebben we vooral
akkerbouw en daarnaast wat jongvee. Veel
Zwitserse bedrijven zijn gemengde bedrijven.
Ik wil graag leren van een gespecialiseerd
en groter bedrijf, zoals je meer in Nederland
ziet”, zegt hij. Tussen zijn afstuderen en zijn
militaire dienst heeft Moritz net de tijd om
die ervaring erbij op te doen.

Aardappelrassen kweken
7.30 uur - Het bedrijf van de familie Van der
Werff heeft als ledenkweker samen met HZPC
een lange traditie in de rasontwikkeling. Via
dat bedrijf lagen er contacten in Zwitserland.
Het ouderlijk bedrijf van Moritz werkt samen
met een proefbedrijf. Zij vullen de rotatie van
dat bedrijf met de teelt van tarwe, suikerbiet,
gras en maïs. De 26 jaar oude akkerbouwer
wil daar graag de teelt van pootgoed en uien
aan toevoegen. „Studiegenoten gaan vaak
ook een tijdje naar het buitenland om meer
te leren. Ze gaan naar Canada, Australië of
Nieuw-Zeeland. Ik zit dus wat dichter bij
huis.” Moritz blijft vier tot vijf maanden.
Na de koffie selecteert hij in de bakjes
met miniknollen. Op Koningsdag konden
de familie Van der Werff en hij de laatste
aardappelen poten voor de gewone
pootgoedteelt. Ytzen Pieter van der Werff
hoopt dat de laatste week van april en de
eerste dagen van mei mooi genoeg zijn om
het proefveld te poten. Daarvoor zitten vier
mensen op de pootmachine achter de trekker
en hij loopt erachter ‘met het boek’ om alle
kloontjes te noteren.

Machines schoonspoelen
10.30 uur - Het protocol vereist dat
pootgoedtelers alles doen om de insleep van
ziekten te voorkomen. Daarom spoelt Moritz
de werktuigen altijd helemaal schoon voor
ze naar andere percelen gaan. „Gisteren op
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Koningsdag waren we tot half elf bezig met
poten. Het weer lijkt aardig goed, dus maak
ik de machines klaar voor het werk.”

Lunch
12.00 uur - Tijdens de pauzes bespreekt
Moritz steeds wat er moet gebeuren met
Ytzen Pieter van der Werff. Natuurlijk is er
bij de lunch even tijd om te kijken hoe het
in de omgeving van Zürich is. Voor Ytzen
Pieter is het leuk om buitenlanders op zijn
bedrijf te hebben. „Zelf heb ik ook tijdens en
na mijn studie in het buitenland gezeten, in
Engeland en in Zuid-Spanje. Je leert er anders
van naar je eigen bedrijf kijken”, zegt de
akkerbouwer.

Behandelen met Talent
13.00 uur - Op het perceel naast het huis aan
de Attesweg zijn de aardappelen op zaterdag
gepoot. Na drie dagen is te zien dat de poters
verder uitlopen. Ytzen Pieter laat Moritz de
uitlopende oogjes zien en hoe de knollen
reageren op wel of geen behandeling met
spruitregulator Talent. In de bewaarcellen
waar het pootgoed staat, ruikt het naar
Talent. Het middel is gemaakt uit karwijzaad
en dat ruikt kruidig. Het klimaat in Friesland
is volgens Moritz frisser en het land is heel
anders dan waar hij vandaan komt. „De
mensen zijn open en vriendelijk. Zelf woon ik
op 450 meter boven zeeniveau en hier zitten
we onder zeeniveau.”

Opruimen en klaarzetten
14.00 uur - In de middag zet Moritz met
de heftruck de pooteenheid voor de
proefveldjes achter op de trekker. Verder
zijn er klussen die te maken hebben met
schoonmaken, afstellen van werktuigen,
selectie van knollen of opruimen van de
laatste kiembakjes. Op het erf zijn bomen
gesnoeid en daar is ook nog wel wat op te
ruimen. Van der Werff heeft goede ervaring
met het dompelen van de knollen in fosfaat
voor het poten. Daar krijgt hij meer tal van
onder de planten. Nog zo’n klusje om te
doen. Het meeste werk op het bedrijf kan
één persoon doen, maar met zijn tweeën
gaat het sneller en voor Moritz is het een
mogelijkheid om overal van te leren. 

Werkdag

Tekst: Jorg Tönjes
Beeld: Ellen Meinen

Stagiair Moritz Souter
duikt in de pootgoedteelt

