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Buien maken
van 2021
een lastig seizoen
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LOONBEDRIJF WISSE,
MELISKERKE
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“Misschien dat we aan het einde van de
middag nog uien kunnen laden”, zegt
Wim Wisse, mede-eigenaar van het
gelijknamige loonbedrijf in Meliskerke
als we hem spreken. Hij kan niet anders
dan opnieuw werk uitstellen, omdat
het toch weer begint te motregenen.
De buien maken van 2021 een lastig
seizoen en hebben er ook voor gezorgd
dat de tarweoogst pas in de vierde
week van augustus kan worden afgerond. Iets wat we de laatste jaren niet
meer gewend zijn.
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In de derde week van augustus staat er voor zijn

gint te verkleuren zoals in het graszaad, dan

zeven combines nog voor twee tot drie dagen
aan dorswerk op de akkers. “In het stro ligt nog
veel meer werk op ons te wachten. Gelukkig hebben wij best wat machines om toch in korte tijd

willen de handelaren het niet meer hebben”,
vertelt hij (foto 5). “Het laatste graszaadhooi van
dit seizoen hebben we 14 augustus gehakseld.
Het lag er dik op en de boer vertrouwde het weer

veel hectares aan te kunnen.”. De stilstand in het
werk volgt op een periode waarin het oogsten
redelijk vlot kon doorgaan (foto’s 1 en 2). “In

niet. We hebben daardoo dit seizoen heel wat
minder graszaadhooi geperst.”
Het buiige weer heeft ook zijn weerslag op de

week 31 en 32 hebben we veel dorswerk kunnen
doen. Ik schat in dat we nu tachtig procent van
de tarwe hebben gedaan. Eigenlijk moeten we

ziektedruk en de dat betekent dat Wisse bijvoorbeeld ongeveer om de zes dagen op pad moet om
phytophthora te bestrijden in de aardappelen

nu vast weer hebben, want de tarwe is rijp genoeg. In het stro moet daarnaast nog heel veel
worden geperst”, vertelt Wisse. Het liefst maakt
hij balen van het hooi en stro(foto’s 3 en 4). “Dan

(foto 6). Daar tegenover staan florerende gewassen. “Als ik kijk naar de maïs, dan komt er een heel
goede oogst aan. Ook het gras blijft maar groeien,
waardoor de krapte aan voer is verdwenen en

is de boer tevreden en heeft hij een mooi product, maar helaas hebben we dit seizoen toch
vaak het graszaadhooi alsnog met de maïshakse-

veehouders weer genoeg voer hebben. Ik denk
dat we hier alweer de vierde snede in balen hebben verpakt”, aldus Wisse. (foto 7). “Een lastig

laar moeten verhakselen. Als het product al be-

seizoen”, zo vat hij de situatie tot nu toe samen.
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