
Wat verder opviel, was dat de
dag erg veel Belgische be-
zoekers aantrok. Dit heeft

uiteraard te maken met het feit dat
ons land relatief veel aardappeltelers
telt.

Het thema van de Aardappelde-
modag 2014 was 'Schone teelt be-
paalt de toekomst'. Dit is een actueel
onderwerp waar veel bedrijven in de
aardappelsector in zowel Nederland

als België volop mee bezig zijn. “Een
schone aardappelteelt is voor de gan-
se aardappelkolom van groot belang.
De aardappelsector heeft een naam
hoog te houden als het gaat om de le-
vering van kwaliteitsproducten. Om
deze garantie ook voor de toekomst
waar te maken is van groot belang
dat we voortdurend alert zijn op
schoon werken. Een voorbeeld hier-
van in Nederland is de Aardappel

Teelt Regeling (ATR). De ATR is in
Nederland het fundament van de
aardappelproductie zoals in België
de IKKB-Standaard zorgt voor een
gecontroleerd product 'van riek tot
vork'. De aardappelsector heeft toe-
komst met een schone teelt en dat
moet voor de consument genoeg on-
der de aandacht worden gebracht”,
zo verantwoordde de organisatie de
keuze van hun thema. 

Op de Aardappeldemodag waren
dan ook allerlei technieken te zien
die zorgen voor een schone teelt, zo-
als een wasser die op één van de los-
lijnen was geïnstalleerd. Verder wa-
ren er allerlei kistenreinigers te zien,
systemen waardoor minder middelen
hoeven te worden gespoten en syste-
men om afvalwater te reinigen.

Rooidemo’s
De dag, die om 10.00 uur 's och-

tends begon, kende wat betreft het
weer een mooi begin. Daardoor ver-
liepen de oogstdemonstraties prima.
Het land was bekwaam genoeg om te
rooien en ook het zeven ging in eer-
ste instantie prima. Na wat flinke
buien in de loop van de middag gin-
gen de rooiwerkzaamheden echter
wat moeizamer. 

Het Belgische bedrijf AVR liet tij-
dens de oogstdemonstraties de Spirit
9200 met Varioweb zien. Bij de Vario-
web (een gepatenteerde reinigings-
unit) is de crossrollenset en langse-
gelband vervangen door een staande
egelband en een axiaalrollenset. Het
product komt na drie zeefmatten op
een transportmat en gaat van daaruit
naar de staande egelband. Vervolgens
kunnen de aardappelen naar keuze
gedeeltelijk of niet over de axiaalrol-
len. De Variowebuitvoering is vooral
interessant voor telers die op afwis-
selend lichte en zware grond oogsten.
Verder was de allernieuwste vierrij-
ige Puma+ bunkerrooier te zien. De
Puma+ is een lichtgewichtrooier die
zeer geschikt is voor moeilijke, mod-
derige oogstomstandigheden. Verder
zorgt het lage gewicht voor behoud
van de bodemstructuur. De Puma+ is
tevens uitgerust met Varioweb.

Verder was er de Ploeger AR 4BX
van Ploeger Machines te zien, een
zelfrijdende vierrijige bunkerrooima-
chine. Vooraan de rooier zijn twee
grote smalle wielen gemonteerd en
middenachter een rupsonderstel. De-
ze rooier heeft 3 zeefmatten en een
vaste axiaalrollenset. Na het PSHS-
systeem met vier rollen zit een vierde
zeefmat, dan een steile egelband en
daarna een bypassmat. Bijzonder aan
de rooier is dat alle zeefmatten de-
zelfde breedte hebben. De nieuwe
bunker heeft een inhoud van 14 ton.

De eveneens Belgische rooimachi-
nefabrikant Dewulf uit Roeselare de-
monstreerde tijdens deze dag de De-

Het was weer een drukte van belang op de tweejaarlijkse Aardappeldemodag in
Westmaas. In eerste instantie was het nog maar de vraag of de dag door zou
gaan in verband met de weersomstandigheden, maar de organisatie liet het eve-
nement toch van start gaan. De voorspelde regenval viel, op een enkele flinke bui
na, enorm mee. 

Het land was net bekwaam genoeg om te rooien.

Aardappeldemodag in het Nederlandse Westmaas

Veel belangstelling van Belgische bezoekers
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wulf R3060 die veranderingen heeft
ondergaan qua cabine, rijbediening
en motor. De nieuwe R3060 is in
maar liefst acht uitrustingniveaus
beschikbaar, voor lichte tot zware
rooiomstandigheden, dankzij de mo-
dulaire bouw. Met de nieuwe joys-
tickbediening kunnen zeer eenvoudig
alle instellingen gewijzigd worden
afhankelijk van de rooiomstandighe-
den. Na 25 jaar is de Belgische fabri-
kant overgestapt van Deutz- naar
Scania-motoren, ook in verband met
de milieuvriendelijke uitvoering van
de DC09-common rail, stage IV final
motor van Scania. Deze motor is te-
vens uitgerust met AdBlue-uitrus-
ting. Verder presenteerde Dewulf de
nieuwste vierrijige Kwatro bunker-
rooier. Deze rooier heeft een nieuwe
cabine, nieuwe bedieningspanelen
met geavanceerde joystickbediening
en een nieuwe monitor gekregen.
Naast de nieuwe cabine heeft de
Kwatro ook een nieuw rupsonderstel
van Claas gekregen.

Tijdens de oogstdemonstraties
was verder de Tolmac MT 14 front -

rooier te zien in combinatie met een
Dewulf RDS 2-rijige getrokken wa-
genrooier met axiaalrollen. Deze
frontrooier legt door middel van een
zogeheten diabololoze rooibek twee
ruggen zowel links als rechts van de
tractor via twee middenafvoerban-
den tussen de nog te rooien middel-
ste ruggen onder de tractor. Zodoen-
de kan een wagen- of bunkerrooier
direct achter de tractor in een keer
vier ruggen tegelijk opnemen. Verder
demonstreerde de Duitse fabrikant
Grimme de twee rooimachines SV
260 en de Varitron 470. Deze laatste
is zeer wendbaar door de Terratrac
rupsaandrijving. Deze 4-rijige aard-
appelrooier met de grootst mogelijke
capaciteit heeft een uiterst ruime
keuze aan reinigingsunits. Zo is hij
voorzien van een 280 centimeter zeer
breed en vlaklopend zeefkanaal. In
de machine zitten verder geen ver-
nauwingen, zodat de oogst niet van
richting verandert tot aan de ringele-
vator. Dit verhoogt de zeefcapaciteit
en bevordert de productvriendelijk-
heid. De Mercedes Benz-motor heeft

een vermogen van 490 pk en is uitge-
rust met uitlaatgasrecirculatie en
AdBlue.

Tevens werd de SV 260 van Grim-
me gedemonstreerd. Deze getrokken
2-rijige bunkerrooier met een hoge
capaciteit is uitgerust met diverse
moderne technieken zoals de (door
DLG bekroonde) automatische diep-
teregeling Terracontrol, waardoor de
rug ontzien wordt en een variabele,
traploos instelbare axiaalrollenset.
De axiaalreiniger-variant kan met
een extra MultiSep en TwinSep/By-
pass-Kit worden uitgebreid. Verder is
de ringelevator optioneel ook ver-
krijgbaar met Optibags voor hogere
capaciteit en extra zeefcapaciteit.
Daarnaast is deze rooier uitgerust
met visual protect en hydrostatische
wielaandrijving.

Twee trouwe Belgische bezoekers
van de Aardappeldemodag uit Hore-
beke hadden vooral belangstelling
voor de SV 260. "Dat komt ook om-
dat we thuis al machines hebben van
Grimme. En verder is deze rooima-

chine interessant omdat je de axiaal-
rollenset bij deze machine gedeelte-
lijk of volledig kunt uitschakelen."
Een andere optie die interessant is
volgens de bezoekers is dat je al rij-
dend kunt lossen. De akkerbouwers
zien dat het rooien nu al vrij zwaar
gaat. Of het in België een zware
oogst zal worden, weten ze ook niet.
"Het kan zijn dat het bij ons ook zo
maar minder wordt qua oogstom-
standigheden deze herfst." Nog een
voordeel van de SV 260 vinden ze het
in verstek kunnen rooien. "Het grote
voordeel hiervan is dat je niet door
de ruggen hoeft te rijden, iets wat we
nu wel doen. Het nadeel hiervan is
verdichting van de bodem en het
moeilijker kunnen scheiden van de
kluiten."

Energieplein
Een geheel nieuw onderdeel van

de 2-jaarlijkse Aardappeldemodag
was het Energieplein. Hier stond al-

Belangstelling van Belgische bezoekers voor de Grimme SV 260. Op het plein voor de bedrijvenmarkt stonden diverse inschuurlijnen die nieuwe
snufjes op het gebied van verladen en maatscheiden lieten zien.
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les in het teken van energiebespa-
rende en -leverende maatregelen.
Derk van Balen van PPO-AGV Be-
drijfssystemenonderzoek legde uit
dat iedere hoek van het plein een
energiebesparend idee vertegen-
woordigt. “In die hoek gaat het over
besparing op het gebied van brand-
stofverbruik. Op dit formulier
'Brandstofverbruik akkerbouw' kun
je bijvoorbeeld zien welke maatrege-
len je kunt nemen om brandstof te
besparen. Zo kan nietkerende grond-
bewerking een besparing van tot
25% geven.” In een andere hoek van
het plein toonde Acrres, centrum
voor herbruikbare grondstoffen, on-
der meer wat je met zonne-energie
kunt doen en met algen in combina-
tie met een vergister. Een ander on-
derdeel van het Energieplein betrof
de presentatie over het besparen van
energie tijdens de bewaring. Verder
was John Deere van de partij met
onder meer het meten van het
brandstofverbruik. Deze gegevens
kunnen vervolgens draadloos ver-
stuurd worden naar de computer, zo-
dat het verbruik nauwlettend ge-
volgd kan worden. Verder werd op
het plein aandacht besteed aan
schoon, zuinig & precies bemesten

door LTO Nederland. Over dit laat-
ste onderwerp is onder meer infor-
matie te vinden via www.agroener-
giek.nl,  www.kennisakker.nl,
www.biokennis.nl, www.bemestings-
advies.nl

Inschuren en reinigen
van kisten

Op het plein voor de overdekte
bedrijvenmarkt, met ruim zeventig

bedrijven die hun kennis met bezoe-
kers deelden, stonden diverse in-
schuurlijnen die alle nieuwe snufjes
op het gebied van verladen en maat-
scheiden lieten zien. Ook waren er
demonstraties aardappel- en kisten-
reiniging te zien. Medewerkers van
AB Zuid-Holland, die een kistenrei-
niger demonstreerden, constateren
dat bij klanten en leden steeds meer
de behoefte is aan een manier om
kisten te reinigen en te ontsmetten.
Omdat het aanschaffen van een kis-
tenreiniger voor veel akkerbouwers
een behoorlijke investering is, heeft
AB Zuid-Holland besloten hierin te
investeren. Ze biedt de mogelijkheid
een kistenreiniger met personeel in
te huren die kisten van verschillende
maten kan schoonmaken en ontsmet-
ten. De Mono-Clean Kistenwasser
reinigt zowel de binnen- als buiten-
kant van de kist. Per dag kunnen er
200 kisten worden gereinigd. Volgens
AB Zuid-Holland is het bedrijf be-
reid, mits er voldoende vraag naar is,
met de Mono-Clean Kistenwasser
ook Belgische akkerbouwers van
dienst te zijn.

Groeimodellen
Een ander bedrijf dat zich pre-

senteerde tijdens de bedrijvenmarkt
van de Aardappeldemodag was TTW
uit Oude-Tonge in Zeeland met het
TTW-systeem. Volgens teeltbegelei-
der Wilko van der Velde is TTW een
onafhankelijk adviesbureau. "Het
TTW-systeem is geen teeltregistra-
tieprogramma, maar een beslissings-
ondersteuningssysteem dat gebruik
maakt van groeimodellen aan de
hand van constante metingen in het
veld van het gewas en de bodem. De
belangrijkste dingen die wij daarbij
gebruiken, zijn rolmaat, weegschaal
en de computer." Door het gewas af
te stemmen op de grond probeert
TTW een groeioptimalisatie op het
veld te bereiken. In België gebruikt

TTW deze methode al zo'n vijfen-
twintig jaar in de witlofteelt, maar
nog vrijwel niet zoals in Nederland
wel het geval is in de aardappelteelt.  

Ontgronden
Spiessens Machinebouw stelde op

de Aardappeldemodag een trommel
voor om aardappelen te ontgronden
zonder gebruik te maken van water.
Het product komt enkel in contact
met zacht rubber, zodat beschadi-
ging vermeden wordt. Afhankelijk
van de belading en de omloopsnel-
heid kan zodoende een zeer efficiën-
te ontgronding plaatsvinden waar-
mee tarra kan worden vermeden.
Met de slogan 'vervoer geen grond'
verwacht Spiessens een gevoelige
snaar te raken bij leveranciers en
verwerkers van aardappelen. 

Op de bedrijvenmarkt stond ook
BLGG AgroXpertus met de Aaltjes -
Alert. Met dit onderzoek heeft een
akkerbouwer alle benodigde infor-
matie om een aaltjesbesmetting ef-
fectief aan te pakken. BLGG Agro -
Xpertus hebben ook in België
diverse monsternemers zitten. Verder
heeft het bedrijf sinds kort ook de
pF-curve, waardoor percelen op tijd
en zeer efficiënt beregend kunnen
worden. Verder was er een gecombi-
neerde stand van Beutech Agro en
Bayer CropScience met de Bayer
PhytoBac waarmee afvalwater een-
voudig en verantwoord verwerkt kan
worden. De PhytoBac is in de jaren
negentig ontwikkeld door Bayer
CropScience in Frankrijk, tezamen
met Franse universiteiten en institu-
ten.

Verder stond het bedrijf Agra-
techniek uit Anna Paulowna op de
beurs met de nieuwe ABC-proces-
computer voor akkerbouwproduc-
ten. Deze nieuwe computer biedt in
de basis alle functies voor het dro-
gen en bewaren van akkerbouwpro-
ducten met daarnaast nog heel veel
extra's. Doordat losse modules via
een netwerk met elkaar verbonden
zijn, is er vrijwel geen beperking in
het aantal koelcellen, secties, metin-
gen en apparatuur die aangestuurd
moeten worden. 

Verder stond MB Techniek uit Ol-
demarkt op de beurs met MBT Exact
doseerunits voor het doseren van
vloeibare kunstmest. De vloeibare
kunstmest kan tegelijkertijd worden
toegediend met het planten van de
aardappelen. Tankinhouden van 300,
400, 600, 800 en 1.200 liter zijn lever-
baar met diverse aanstuurmogelijk-
heden via gps en het lezen van
grondkaarten. Ook opbouw op rotor-
kopeg, front en/of ruggenfrees be-
hoort tot de opties.

D.A.C. van Doorn

Nieuw dit jaar was het Energieplein.
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