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Zoals een sporter enkel topprestaties kan leveren bij een 
opperbeste conditie van lichaam en geest, zo kan een plant 
als de aardappel alleen maar kwaliteit opleveren in een opti-
maal groei- en bewaarklimaat. Want alleen wanneer bodem-, 
voedings-, verzorgings-, oogst- en bewaaromstandigheden op 
en top in orde zijn, volgt een oogst eersteklas product. Wat 
zijn nu eigenlijk de beste ingrediënten om een vitaal eind-
product te krijgen? Op de Aardappeldemodag 2016 zullen 
diverse bedrijven uiteenlopende mogelijkheden laten zien 
om die vraag te beantwoorden. In voorbereiding daarop laten 
enkele betrokkenen uit de aardappelsector nu al zien wat 
voor vitale input voor de aardappel zij in petto hebben. Deze 
maand: Guido Mangnus, global marketing director bij 
Dewulf Miedema.

van de grond, marktontwik-
kelingen, tijdsdruk rondom 
plant- en oogsttijd, budget, 
tekort aan teelttechnische 
kennis en kennisbronnen en 
lokale omstandigheden. Om 
een gezond rendement te 
kunnen blijven behalen, is het 
nodig om een duidelijke visie 
te vormen, een plan van aan-
pak te formuleren en dit te 
blijven volgen, ook al duurt 
het meerdere teeltjaren om 
het doel te bereiken. 

Binnen het agrarisch vakge-
bied is de laatste jaren de ten-
dens te signaleren, dat alles 
sneller, beter, eenvoudiger en 
kostenbewuster moet. Dit 
komt de kwaliteit van ons 
product niet altijd ten goede. 
Grootschaligere landbouw 
wordt elke dag gestimuleerd 
door economische wetten en 
de drive van de aardappelte-
ler. Ook al weten telers dat ze 
bewust of onbewust de gren-
zen opzoeken en deze regel-
matig overschrijden. De over-
belasting van de grond is daar 
een voorbeeld van. Uiteraard 
zijn we sterk afhankelijk van 
de natuur, waarop wij als 
mens geen invloed kunnen 
uitoefenen. De uitdaging is 
dan ook om hier goed op in te 
spelen en op een positieve 
manier gebruik van te maken. 
In de wintertijd merk ik dat 
bovenstaande overwegingen 
veelvuldig aan de keukentafel 
worden besproken, maar 
helaas gaandeweg het seizoen 
hun aandacht verliezen. Ik 

vraag me dan ook regelmatig 
af waardoor dit komt. Als 
oorzaken kunnen worden 
genoemd: de veelzijdigheid 
van activiteiten binnen het 
agrarisch bedrijf waar input 
aan moet worden gegeven, de 
kennis welke soms lastig te 
vergaren is, onder andere 
vanwege het politieke land-
bouwbeleid waarin de 
Nederlandse boer zich 
bevindt, en de druk van de 
banken met betrekking tot 
ondernemen. Als laatste punt 
wil ik ook nog noemen dat 
het produceren van hoog-
waardige kwaliteit voedsel 
onvoldoende beloond wordt, 
bulk blijft de boventoon voe-
ren. 
Willen we vanuit deze visie in 
de toekomst aardappelen blij-
ven telen, dan zal er op ver-
schillende fronten verande-
ring in de keten moeten 
komen. Het is van vitaal 
belang, dat er een stimulans 
wordt gegeven aan onze 
belangrijkste productiebron, 
namelijk grond. Wanneer deze 
trend zich in gang zet, is de 
mechanisatiebranche capabel 
en gedreven genoeg om nood-
zakelijke innovaties vanuit 
huidige kennis en technieken 
op de markt te zetten. Hierbij 
valt te denken aan verdere 
informatieverzameling van de 
samenstelling van de bodem, 
nieuwe aansturingstechnieken 
van de machines, radicaal 
gewijzigde teeltmethoden, het 
bundelen van data en omzet-
ting naar praktische uitvoer-
baarheid. Als machine fabri-
kant(en) dragen wij graag bij 
aan die vitale toekomst.”

Vitaliteit voor een gezonde aardappelsector

“Het is van vitaal belang, dat er een stimulans wordt gegeven aan onze belangrijkste produc-

tiebron, namelijk grond”, laat Guido Mangnus weten.

“Bij de start van 2016 ben 
je als agrarisch ondernemer 
vast alweer volop met plan-
nen voor de toekomst bezig. 
De vele facetten van het agra-
risch vakgebied zorgen voor 
een toenemende complexiteit 
in de besluitname. Dit resul-
teert er nogal eens in, dat 
sommige keuzes juist niet 
gemaakt of vooruitgeschoven 
worden. Voorbeelden zie je 
terug op het vlak van regelge-
ving, opbrengend vermogen 




