T E E LT E N T E C H N I E K

Ook in Westmaas

De voorbereidingen voor de Aardappeldemodag 2018
die op 22 augustus in Westmaas op de proeflocatie
van Wageningen University & Research plaats zal
vinden, zijn in volle gang. Het dagprogramma is bijna
compleet en standhouders melden zich in groten
getale aan. Eind april ging ook het poten voor de
aardappelteelt op het rooidemoveld van start. Net als
in de rest van Nederland veel later en onder minder
gunstige bodemomstandigheden dan gemiddeld.
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latere teeltstart
D

e lichte stofwolk die in de verte
opdoemt wekt de indruk van prima
bodemomstandigheden op het ingeplande rooidemoveld van de Aardappel
demodag 2018. Maar schijn bedriegt.
Dichterbij gekomen is zichtbaar dat de
ondergrond voor mooi pootwerk nog aan
de te vochtige kant is. Donkere vlekken
over de ruggen, als gevolg van oude
dwarssporen in de ondergrond, verraden
hier nattigheid, ondanks de nog redelijke
verkruimeling. De bij boeren bekende
bodemtestmethode van ‘een trap met de
klomp in de nog onbewerkte grond’ laat
zien dat het grijze droge bovenlaagje erg
dun is en net daaronder de klei nog
zwart en iets te klef. Toch is de relatief
lichte pootcombinatie, van een multivator in de fronthef en gedragen pootmachine achterop, in de vroege maandagochtend van de 23e april het veld opgereden. “Na een flink natte voorjaarsperiode verleidt het zomerse weer de boeren
om eindelijk aan het veldwerk te beginnen”, verklaart Marcel Tramper, manager
van de proeflocatie. Daarbij komt dat het
al een paar weken later is dan de gemiddelde pootdatum en minstens een maand
later dan vorig jaar. Bovendien staat er
druk op de planning vanwege de mindere weersverwachting in de laatste week
van april en mogelijk ook nog daarna.
“Dan maar wat ondieper frezen”, is nu
het devies. Ook speelt mee dat het ras
Carlita, dat hier de grond in gaat, een
vroegrijpe variëteit is. Het betreft een
grof groeiende aardappel bestemd voor
de (Britse) grillmarkt, vertelt Tramper.
Variabel poten
De eerste helft van het rooidemoveld
bewerkt de organisatie met de eigen pootcombinatie van het proefbedrijf en de
tweede helft met een pootcombinatie van
loonbedrijf Breure uit Klaaswaal. Deze is
namelijk voorzien van een pootmachine
die aan de hand van een digitale taakkaart
en gps-technieken de Carlita op variabele
afstand in de rij kan poten, afhankelijk
van de afslibbaarheid van de bodem. Met
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hulp van drone- en satellietbeelden is van
het perceel een taakkaart gemaakt die de
variatie in de zwaarte in beeld brengt. De
firma Van Iperen uit Westmaas, leverancier van akkerbouwbenodigdheden, zal
hier het pootwerk en de verdere teelt
begeleiden aan de hand van het eigen Tien
Ton plus- (TT+) programma. Op de
zwaarste perceelsdelen komen de poters
op 33 centimeter afstand in de rij te liggen
en op de lichtste op 42 centimeter. Op de
Aardappeldemodag krijgen bezoekers
tekst en uitleg over de resultaten van deze
methode van precisielandbouw.
Veel aanmeldingen, ook uit het buitenland
Naast het poten zijn ook de andere voorbereidingen voor de beursdag in volle
gang. Op de eerste pootdag is, toevallig,
de voltallige organisatie van WUR en
NAO daarvoor bijeen op de proeflocatie
van Wageningen UR. Die kan melden dat
de belangstelling van potentiële standhouders erg groot is: “het aantal aanmeldingen bedraagt tot dan het dubbele ten
opzichte van de vorige editie rond die
tijd.” Wat verder opvalt, is de toegenomen vraag van buitenlandse ondernemingen voor deelname aan dit toonaangevende en al vele jaren succesvolle
Hollandse aardappelevenement.
Hetzelfde gaat op voor deelnemers aan
het speciale Holland Process Paviljoen.
Het betreft evenals in 2016 een compleet
ingerichte lijn voor het verpakken van
tafelaardappelen. Verschil met de vorige
opstelling is dat de hele lijn nu op de
hoofdlocatie, de proefboerderij zelf,
opgesteld zal staan. Bijzonder is dit keer
ook de veel grotere belangstelling voor
de aanleg van demoveldjes. “De animo
hiervoor is zo groot dat we hiervoor
zelfs extra ruimte hebben vrijgemaakt op
het terrein. De invulling is nog een verrassing, die krijgen we op een later tijdstip nog van de deelnemers te horen”,
laat de organisatie enthousiast weten. ●
Leo Hanse
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