Akkerwijzer

Tekst: Annemarie Gerbrandy
Beeld: Fenneke Wiepkema, Stef Sijben

In de rubriek Akkerwijzer geeft de redactie van Akker Magazine een
selectie van zes onderwerpen die op de website Akkerwijzer.nl zijn verschenen. De onderwerpen zijn geselecteerd op basis van vakinformatie, originaliteit, nieuwswaardigheid of gewoon omdat de redactie van
mening is dat het interessant is om even te worden bekeken of gelezen.

NIEUWS

BLOG

NIEUWS

‘Meer sterke uien op Tarwe oogsten in
Rassenlijst’
Canada

‘Aardappelopbrengst
stijgt met 45%’

Het aantal sterke uienrassen op de jaarlijkse
Rassenlijst Zaaiuien neemt toe. De laatste vier jaar
zie je dat er meer rassen komen die goed scoren
qua bewaarbaarheid en hardheid in combinatie met
vroegheid en opbrengst. Dat zei PPO-onderzoeker
Lubbert van den Brink tijdens de Uienmanifestatie
in Lelystad. „De keuzes voor de telers worden
groter, nu er meer rassen beschikbaar zijn die de
belangrijkste eigenschappen in zich hebben”, meent
hij. „Kweekbedrijven zijn zichtbaar bezig met het
ontwikkelen van betere rassen. Dat is heel waardevol.”
Van den Brink betreurt dat met het wegvallen van
Productschap Akkerbouw ook het gezamenlijke
rassenonderzoek voor uien is weggevallen, omdat
telers hiermee niet meer de beschikking hebben over
objectieve gegevens over uienrassen. Hij hoopt dan
ook dat praktijk en kwekers het rassenonderzoek weer
snel in de benen krijgen.

Het spreekwoord ‘wie zaait, zal oogsten’ is letterlijk
van toepassing. Sinds vorige week is de oogst
van start gegaan hier in de omgeving. De velden
beginnen langzamerhand leeg te raken, terwijl groot
materiaal en lange oogstcolonnes hier over de wegen
voortbewegen, blogt Stef Sijben vanuit Canada. De
oogst dit jaar bevat een areaal van zo’n 3.700 hectare,
bestaande uit erwten, tarwe, gerst, haver en koolzaad,
aldus de student. De opbrengsten van de tarweoogst
liggen tussen de 4,5 en 5 ton per hectare. Daarover
valt zeker niet te klagen, vindt Sijben, vanwege het
natte groeiseizoen. ‘Het vochtgehalte ligt rond de 16
procent tijdens het starten van het oogsten. Naarmate
de dag vordert, daalt het vochtgehalte tot 13 procent.
Dit komt mede door de goede weersomstandigheden
waarmee we te maken hebben. Een perfect briesje
met zon en zo’n 20 graden’.

De opbrengst van aardappelen zal tot 2050 met 45
procent stijgen. Reden: de wereldwijde stijging van
de temperatuur en van het CO2-gehalte in de lucht.
Dat voorspelt gewasecoloog Anton Haverkort van
Wageningen Universiteit in het duurzaamheidsverslag
van HZPC. Al jaren stijgt het gehalte CO2 in de
lucht. Zo’n 25 jaar geleden was dat 365 ppm, nu is
dat 400 ppm. De verwachting is dat dit zal stijgen
naar minimaal 550 ppm in 2050. De aardappel
reageert hier sterk op, met een hogere opbrengst.
Een aardappelplant heeft daar juist minder water
voor nodig, omdat de extra CO2 ervoor zorgt dat de
plant minder verdampt. Door dit CO2-effect kan de
opbrengst stijgen met 28 procent en het waterverbruik
dalen met 11 procent. Bovendien stijgt de
temperatuur een paar graden. Dat zorgt voor langere
groeiseizoenen en hogere opbrengsten.
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Uiendag in trek

Augustus: erg nat

Grenzen aan groei

Het bleef bijna de hele dag droog tijdens de landelijke
Uiendag die DLV Plant en Rusthoeve hielden op de
Rusthoeve in Colijnsplaat. Beide partijen werken
samen in het Uien Innovatie en Kenniscentrum.
Veel telers uit Nederland en België bezochten de
vele tientallen veldproeven tijdens een van de
rondleidingen, de demo’s en de bedrijven in de tent
die op een van de percelen van de Rusthoeve was
gebouwd. In die tent was de Onion Plaza ingericht
met de uienkliniek. Telers konden daar hun zieke of
verdachte planten brengen en een advies daarover
vragen van de ‘uiendokter’.
Op de veldproeven was veel aandacht voor
bemestingsproeven, koprot en nieuwe rassen.

Het zal niemand zijn ontgaan: augustus was nat en
koud. Volgens Weeronline zelfs de eerste maand
dit jaar die kouder verliep dan normaal. Met 127
millimeter tegen normaal 78 millimeter neerslag was
het ook nog eens erg nat. De hele maand verliep buiig,
met de eerste dagen stevige buien in warme lucht.
Vooral de kustregio’s kregen regelmatig (onweers)
buien te verwerken. De grootste hoeveelheden vielen
op 25 en 26 augustus, toen een actief neerslaggebied
veel regen veroorzaakte, met vooral in Zeeland meer
dan 50 millimeter binnen 24 uur. Daarnaast kwamen
de maxima vanaf half augustus niet meer boven 20
graden uit. Met een gemiddelde temperatuur van 16,1
graden tegen 17,5 normaal was het dus een koude
maand.

De grenzen aan de groei van het gewicht van
landbouwmachines is bijna bereikt. Willen we
de bodem in de toekomst blijven gebruiken, dan
moeten we het anders doen. Dat zei bedrijfsleider
Marcel Tramper van PPO Westmaas tijdens de
Aardappeldemodag in Westmaas. „Er zijn voldoende
voorbeelden van zwaar materieel dat de bodem zwaar
belast, zeker onder de huidige omstandigheden”,
aldus Tramper. „Voor de toekomst moeten we daar
een oplossing voor zoeken, maar er is bijna niemand
die die oplossing heeft, ook wij niet.” Tramper
benadrukte verder het belang van schoon werken.
„Het wordt steeds belangrijker om hygiënisch te
werken, om de aardappelteelt schoon de toekomst in
te laten gaan.”
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