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Koprot vereist goed management
Onderzoek aan koprot in uien van de afgelopen
drie jaar toont aan dat met goed management
veel problemen binnen de perken te houden zijn.
Dat zegt Chris de Visser van het Wageningse
praktijkonderzoek.
Met name middeleneffectiviteit is belangrijk
gebleken in het onderzoek. In 2012 behaalde het
onderzoeksteam goede resultaten met het middel
Signum. Het jaar daarop bleken ook Olympus,
Fandango en een nieuw experimenteel middel –
dat mogelijk dit jaar toegelaten wordt – resultaat
op te leveren.
De Visser denkt dat de timing grote invloed heeft
op de effectiviteit van de middelen.
Toepassen van meerdere middelen voorkomt ook
resistentieopbouw van de schimmel tegen de
middelen.

Belangrijke aandachtspunten voor de
teelt zijn dat de teler tijdig spuit, bij de
aanvang van de bolvorming. Daarbij kan een
waarschuwingssysteem helpen bij de juiste
timing. Snel en effectief indrogen van de hals
helpt bij het voorkómen dat de schimmel de
hals ingroeit. Uitrijden van uienafval over
percelen brengt gevaar voor uitbreiding van de
koprot met zich mee, waarschuwt De Visser.
In vervolgonderzoek wil hij kijken naar het
effect van aanwezige koprot in de vergister,
bijvoorbeeld op de verspreiding via digestaat.
Ook willen de onderzoekers monitoren
welke typen van de koprotschimmel in de
praktijk problemen veroorzaken en in welke
verhoudingen. Met een detectiesysteem zouden
telers eerder weten welke schimmels aanwezig
zijn in het veld.

Wiskunde helpt bij duurzame logistiek
Het onderzoeksteam van professor Jacqueline
Bloemhof-Ruwaard analyseert logistieke
ketens en werkt met wiskundige modellen
om de ketens duurzamer te maken. Bloemhof
sprak op 8 januari haar inaugurele rede uit.
Daarin vergeleek de hoogleraar Duurzame
Logistiek het opzetten van een CO2-neutrale
toeleveringsketen met het bouwen aan een
kathedraal.
Volgens Bloemhof is het een kwestie van lange
adem om met goede ideeën en ervaringen stap
voor stap naar duurzamere ketens te bewegen.
Bij duurzaamheid houdt het onderzoeksteam
rekening met uitstoot van broeikasgassen en
met afvalstoffen in de keten. Bloemhof stelt
dat de productie van voedsel erg complex is
geworden met grondstoffen en halffabricaten
uit alle werelddelen. Daarom is verduurzaming
volgens een vast stappenplan onmogelijk

geworden. De nieuwe hoogleraar spreekt liever
over oplossingen op maat per geval.
Verspilling is volgens Bloemhof ook een punt waar
winst in duurzaamheid te behalen is. Nu gaat 30
tot 50 procent van voedsel dat geproduceerd is
verloren. Verder is de Agrifood-keten wereldwijd
verantwoordelijk voor 40 procent van het
landgebruik, 70 procent van het watergebruik
en 30 procent van het energiegebruik. Ook hier
denkt Bloemhof veel winst aan duurzaamheid te
kunnen halen.
Om voedselketens door te rekenen ontwerpt
het onderzoeksteam van Bloemhof wiskundige
computermodellen. Door de gegevens over
een bepaalde keten hierin te laden kunnen
doelen van bijvoorbeeld bedrijven, overheden
en milieu-organisaties worden vergeleken
met bestaande ijkpunten. Daarop bekijken de
onderzoekers hoe de duurzaamheid in die keten
stapsgewijs kan worden verbeterd.

Agenda
26 januari
UITHUIZEN - Gewasbescherming
bijeenkomst, De Butler, Hoofdstraat
West 46, zie voor meer data en
locaties landbouwagenda.nl
HEERLE - Bemesting-, Teelt- en
Gewasbeschermingbijeenkomst,
Gasterij De Afspanning, Herelsestraat
97, voor meer data en locaties zie
landbouwagenda.nl
27 januari
MOERKAPELLE - LTO sectoravond
akkerbouw met Jaap Haanstra en
GLB invulling vergroening, Dorpshuis
Opmoer, Raadhuisstraat 40
ARNHEM - Spuitlicentiebijeenkomst,
Postillion Hotel Arnhem, Europaweg
25, voor meer data en locaties zie
landbouwagenda.nl
VALTHE - Telersvergadering
Inulinecichorei, Stichting Ons
Dorpshuis, Hoofdstraat 54,

26 januari t/m
28 januari
zie voor meer data en locaties
landbouwagenda.nl

Akkerbouwdagen, CAV Agrotheek,
Zuidrak 18

ZUID-BEIJERLAND - Ganzenavond,
De Eendrachtshoeve, Tuinweg 3

5 februari
WESTERBORK - Vaktechnische
avond LTO Noord, Zalencentrum
Meursinge, Hoofdstraat 48

2 februari
LELYSTAD - Cursus Niet Kerende
Grondbewerking, Meeuwenweg 28
3 februari
ZWARTEWAAL - Pootgoed- en
Consumptieaardappel-avond,
Dorpscentrum De Gaffelaar,
Christinalaan 2
4 februari
ST ANNAPAROCHIE - Smart
Farming Noordelijke Akkerbouw,
Ons Huis, Beuckelaerstraat 2
4, 5 februari
WIERINGERWERF -

6 februari
GOES - CZAV Ledenvergadering,
Zeelandhallen Goes, Da Vinciplein 1
9 februari
HEERLE - Uien lezing, De
Afspanning, Herelsestraat 97
10 februari
UITHUIZEN - Pootgoedavond LTO
Noord, De Butler, Hoofdstraat West
46

Basjan Niemansverdriet,
akkerbouwer in Strijensas

Veranderlijke boer
Niemand is zo veranderlijk als een boer. Dat wil de burger
nogal eens graag zeggen. En misschien klopt dat ook wel,
al denk ik dat het niet meer of minder is dan de ‘gewone’
burger. Maar hoe komt men dan aan die gedachten? Het
komt vast niet uit de lucht vallen. De Nederlander heeft toch
nog wel een klein beetje verstand?
Als je kijkt naar de financiële situatie in de agrarische wereld,
dan zie je dat de prijzen echt op en neer vliegen de laatste
jaren. En dit is best redelijk ingrijpend voor veel bedrijven.
Neem de akkerbouwprijzen. Dit jaar is het drama; de
bodem is echt in zicht. Bij bijvoorbeeld de prijzen van de
consumptieaardappelen was er eerst de hoop dat de prijs
in november/dececember zou terugkomen, maar nee, hij is
gewoon stokstijf blijven staan op een zeer laag niveau.
De uienprijs schommelt tussen zeer laag en een klein beetje
hoop. Maar echt stabiel een hogere prijs zit er ook niet in.
Ja oké, de graanprijs stijgt. Maar u weet ook dat de
akkerbouwer in het Zuidwesten zijn inkomen niet moet
verdienen met het graan. Maar toch, ik moet toegeven: daar
gaat de prijs omhoog. Dit allemaal is in groot contrast met
de prijzen van vorig jaar. Toen kon het niet op.
En als ik nu in mijn omgeving luister en kijk, is het eigenlijk
ook zo met de mening van de boer. Vorig jaar dachten we
dat we alles aan konden en het leek wel of elk dubbeltje dat
binnen kwam er ook net zo hard weer uit moest gaan. Er
werd volop geïnvesteerd, nieuwe schuren kwamen erbij, en
ook de mechanisatiehandel had goede tijden.
En wat zien we dit jaar? Iedereen zit in zak en as. De
ondernemers zeggen alles af, de handel ligt plat. En die krijgt
ook bijna niets meer verkocht. En je merkt ook gelijk dat
iedereen deze vraag eerst stelt: het gaat wel slecht, hè?
Maar eigenlijk moeten we gewoon de kansen pakken. En
de positieve kant er van inzien. Neem de aardappelprijs:
als ik die van vorig jaar en dit jaar gemiddeld neem, heb ik
nog steeds een goede prijs. Deze ligt duidelijk boven mijn
kostprijs en daarmee kan ik er goed van boeren. Of neem
de mechanisatie-investeringen. Heel de handel is rustig; juist
nu is het moment om te gaan investeren. Je merkt dan dat
ze wel willen, al is de inruil even iets lastiger. Maar op de
aanschaf kun je vaak een mooie korting krijgen.
Enige tijd terug besprak ik dit ook met een collega. Die
kwam met een mooi tegen-statement. „De liquide middelen
van vorig jaar ben ik nu wel kwijt, ja.”
Laten we proberen meer rust te krijgen en alles in realiteit
te zien. Een ondernemer kijkt naar zijn balans en probeert
de klappen op te vangen voor de slechte jaren. Ik wil nu
ook niet gelijk zeggen dat we niet van een goed jaar mogen
genieten. Maar met de extra’s van het goede jaar moet je
wel verstandig omgaan.
Of heb ik nu een te oubollige gedachte?
Reageren?
Mail naar niemansverdriet@akkermagazine.nl
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