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DOSSIER:

AARDAPPELMARKT

Complete levering en montage van:
| Ronde buitensilo's | Droogsystemen in buitensilo's | Ronde
binnensilo's | Drukvaste wanden | Vulinstallaties | Graandrogers |
Graanreinigers | Besturingssystemen |

MEER INFO OP WWW.JH.NL/GRAANTECHNIEK

POTATO AUCTION:

“Meer afzetmogelijkheden
en een groter netwerk”

droogsysteem in silo

silo vullen

drukvaste wanden

| Duinkerkenstraat 11 | 9723 BN Groningen | T. 050 - 31 26 448 | info@jh.nl | www.jh.nl |

Akkerbouwer Robbie Inghels veilt zijn pootgoed al drie jaar via Potato Auction.

Er steekt een nieuw fenomeen de kop op: online veilingen voor
aardappelen. Potato Auction is een initiatief van Jan Anco Wijk
en wordt samen met Addy Meerlo en Johan Reitsma uitgevoerd.
Verhandelen van aardappelen via internet zou volgens dat drietal gemakkelijker, veiliger en transparanter zijn. Akkerbouwer
Robbie Inghels in het dorpje Heikant (Zeeuws-Vlaanderen) teelt
ruim 340 hectare pootgoed en stapte direct in: “We doen het nu
al drie jaar. De klanten zijn tevreden en de prijzen zijn goed. Alles
wordt goed geregeld.”
Inghels merkte vooral in de
voorgaande twee seizoenen dat
pootgoed verhandelen via internet
kan zorgen voor een meerwaarde:
“Op dit moment is er heel veel
vraag naar pootgoed, voor dit jaar
was het misschien niet nodig. Maar
ook nu zijn de prijzen weer gewoon
goed.” Inghels kwam in contact
met Jan Anco Wijk via zijn oom
Peter Inghels, waarmee hij samen
Inghels Heikant BV runt. “Van het
één kwam het ander en toen zijn
we zaken gaan doen met elkaar.
Het eerste jaar verliep wel een bétje moeizaam, maar inmiddels staat
het als een huis.”

“DUIDELIJK EN
OVERZICHTELIJK
SYSTEEM”
Inghels heeft gemerkt dat het
online handelen met het buitenland
geen windeieren legt en adviseert
ook collega’s na te denken om

hun partijen eens via de veiling
aan te bieden. “Je kan zelf de prijs
invullen op de site. En als er iemand
toehapt, dan heb je geluk. Als het
niet verkocht wordt, dan kan je het
op een later moment gewoon nog
een keer aanbieden. Worden ze
helemaal niet verkocht, dan is de
partij gewoon weer vrij om via een
andere manier te verkopen. Dat
kun je volledig zelf bepalen. Ook in
jaren dat er meer aanbod is, krijgen
we nog steeds een goede prijs.”
GERUSTSTELLING
Inghels verbouwt naast pootgoed
ook uien, suikerbieten en tarwe.
Dit jaar waren de opbrengsten heel
wisselend, ook in het pootgoed.
De meeste percelen van Inghels
konden afgelopen zomer beregend
worden en daar viel de opbrengst
mee. Maar op andere percelen viel
het echt tegen. Naast het aanbieden van partijen via Potato Auction
werken ze ook nauw samen met
enkele handelshuizen. Toch is het
voor de akkerbouwer een hele
geruststelling dat hij dankzij Potato
Auction nooit meer restpartijen
overhoudt: “Het belangrijkste
argument voor ons om hieraan

mee te doen, is dat we ons netwerk
uitbreiden met meer afzetmogelijkheden voor onze aardappelen.”
ALEXANDROS GEORGALLIDES
(CYPRUS): “EXTRA SERVICE AAN
ONZE KLANTEN”
Potato Auction heeft in verschillende landen goede contacten.
Egypte, Irak en Cyprus zijn enkele
landen waarmee veel gehandeld
wordt. De Cyprioot Alexandros
Georgallides is in- en verkoper
van aardappelen vanuit Nicosia op
Cyprus. Ook hij ziet een duidelijke
meerwaarde in de internetveiling:
“We hebben gezocht en Potato

Auction is de enige in Europa die
dit op deze manier aanbiedt. We
willen klanten die onze producten kopen helpen hun producten
voor een goede prijs te verkopen.
Door samen te werken met Potato
Auction bieden we ze een extra
service bij het vinden van potentiële kopers.”

zeker omdat telers hier op Cyprus
vaak niet zo hoog zijn opgeleid en
geen Engels kunnen. Dan is het
prettig als iemand al het voorwerk
uit handen neemt. We geloven dat
dit een geweldige tool is om de
toekomst van de Cypriotische aardappel – die wereldwijd een goede
naam heeft – te waarborgen.” ■

Georgallides vervolgt: “In het
begin zijn ze verbaasd dat dit
bestaat, maar de manier waarop
het is opgezet zorgt ervoor dat de
akkerbouwers op Cyprus zelf niks
hoeven uit te zoeken. Het systeem
is heel duidelijk en overzichtelijk,

MEER INFORMATIE OVER POTATO
AUCTION?
W: www.potatoauction.com
T:050-2053133
CP: J.A. Wijk,
j.wijk@potatoauction.com

SAMEN PRECIES MET ADAPT
De ontwikkelingen in precisielandbouw gaan razendsnel. Na eeuwen vooral met de hand gewerkt te hebben, deed circa 25 jaar
geleden de IBM PC zijn intrede op de computermarkt. Enkele jaren later had vrijwel ieder gezin een computer. In dezelfde periode is
ook Ag Leader ontstaan met de eerste vocht- en opbrengstmeting voor maaidorsers. Een eenvoudige monitor die vooral in USA veel
belangstelling kreeg en waarmee Ag Leader toeleverancier werd voor alle grote maaidorserfabrikanten. Computer elektronica vond
destijds al snel zijn weg naar de landbouw en ca 15 jaar geleden kwamen de eerste RTK GPS stuurautomaten op de markt. Toen een
bijzonderheid, tegenwoordig is het voor een modern akkerbouwbedrijf juist bijzonder om géén RTK GPS te hebben.
Ondertussen wordt in de landbouw gewerkt met of gekeken naar
andere mogelijkheden als gewassensoren, variabel doseren met planten,
zaaien en producttoepassingen. Voor de werktuigen kwam er ISOBUS.
ISOBUS is een standaard voor communicatie tussen werktuigen en (GPS)
displays in de trekker. ISOBUS is ontstaan uit een paar grote spelers
en is geadopteerd door vrijwel alle grotere fabrikanten. ISOBUS en GPS
kwamen bij elkaar en boden de eerste mogelijkheden voor sectieschakeling en variabele toepassing.
Voor de variabele toepassing en het uitlezen van opbrengstkaarten etc.
is er management software gekomen. Met name in Europa, waar in alle
landen wel iets ontwikkeld werd, ontstond een grote variëteit aan
systemen en de gebruiker signaleerde dat data niet altijd uitwisselbaar

is. Enkele fabrikanten maakten hun eigen merk-specifieke oplossingen.
Andere fabrikanten zochten een modulaire oplossing, waaronder met
name Ag Leader met zijn SMS management software. SMS was en is
in veel gevallen een oplossing. Compatible zijn met alles blijkt een
utopie en een standaard ontbrak. De oplossing is echter in zicht.
Er is ondertussen een open source platform voor een standaard voor
uitwisselen van data met een zeer toepasselijke naam: ADAPT. ADAPT
staat voor Ag Data Application Programming Toolkit. Grote partijen
waaronder Ag Leader ondersteunen ADAPT en werken aan implementatie van deze standaard. Dit maakt het voor de gebruiker makkelijker
om data uit te wisselen tussen verschillende merken schermen en
management systemen.

KLIK HIER VOOR DE
ONLINE AKKERBOUWKRANT

Meer en actuele info vindt u op:
• www.adaptframework.org
• www.aggateway.org
• www.agleader-holland.nl
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