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FRIESE
'WALL OF FAME'
Een dikke vierhonderd heeft hij er.
Plankjes van aardappelkistjes met
daarop namen, cijfers of afkortingen.
Klaas Oosterbaan (78) verzamelt ze
al zolang hij boer is. Dat begon
spelenderwijs, vertelt hij. Maar hoe
ouder hij werd, hoe meer hij zijn eigen
collectie is gaan waarderen.
,,De plankjes vertellen een verhaal.''

'INFINITO IS VASTE WAARDE BIJ DE

'Ik mis er hooguit enkele tientallen',
lees verder op pagina 6.

PHYTOPHTHORABESTRIJDING'
De VOF Van Heugten in Luttelgeest (Fl.) is van vele markten thuis. Naast een allround loonbedrijf
voor bloembollen (tulpen en lelies), hebben ze ook een flink areaal akkerbouwgewassen, waaronder
65 hectare aardappelen. Met name in de maand juni hopen de werkzaamheden zich flink op. Een
betrouwbare en zekere phytophthorabestrijding is dan van grote waarde. ,,Van Infinito wéten
we dat het altijd goed werkt; daar zullen we dus niet gauw van afstappen.''
Het is eind november en de trekkers rijden af en aan
op het bedrijf van Van Heugten. Het zijn de laatste
kippers met leliebollen die op het erf worden gespoeld.
,,Het was de laatste weken een behoorlijk natte bedoening op het land'', zegt Jan van Heugten, die samen
met zijn zoons Maarten en Arjan het bedrijf runt.
,,Ideaal was het allemaal niet, maar met rupsen onder
de rooier is het gelukkig geen gemodder geworden.''
Voor de VOF Van Heugten is de bollenteelt een belangrijke poot onder het bedrijf. ,,Dit jaar verzorgen we
zo'n 70 hectare tulpen en 55 hectare lelies. En dat
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verzorgen betekent dat we zoveel mogelijk klussen in
eigen beheer doen. We regelen of ruilen de benodigde
huurgronden, maken de grond klaar, verzorgen het
planten, spuiten en beregenen en ook het spoelen van
oogst. Alleen het rooien van de lelies besteden we uit'',
vertelt Jan.

Meer aardappelen
Hoewel het bedrijf de afgelopen decennia groot is
geworden met de bloembollenteelt, krijgt een andere
belangrijke tak, de aardappelenteelt, steeds meer
ruimte. ,,Met de lelieteelt zitten we momenteel wat
in een dip. De markt zit niet mee en er worden steeds
meer beperkingen aan de teelt gesteld. Ik voorzie
daarom dat we hierin gaan minderen. Die ruimte
proberen we op te vullen met aardappelen.'' Behalve
40 hectare chipsaardappelen voor Lays - 'al jaren een
zeer stabiele poot onder ons bedrijf' - teelt de VOF
sinds twee jaar ook pootaardappelen. In samenwerking
met een buurman is er dit jaar 25 hectare pootgoed
geteeld en de bedoeling is om dit de komende jaren
verder op te schalen. Jan: ,,Ik zie wel mogelijkheden
voor meer poters. De kans is groot dat de veehouderij
in dit gebied gaat krimpen. Dat biedt ruimte voor een
groter areaal aardappelen.''
'Zekerheden in het spuitwerk inbouwen',
lees verder op pagina 2.
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INFINITO: AL VELE JAREN DÉ
VERTROUWDE KRACHT TEGEN PHYTOPHTHORA!
2007:	'Bij de introductie van Infinito
is de belangstelling meteen
overweldigend'

2013: 	'Infinito is voor het eerst
marktleider in het segment
phytophthorabestrijding'

2008: 	'Infinito groeit snel door
tot een vaste partner in het
spuitschema'

2014: 	'Combinaties met Infinito
zijn gemakkelijk, sterk en
betrouwbaar'

2009: 	'Bedrijfszekerheid belangrijke
reden om voor Infinito
te kiezen'

2015: 	'Specialisten waarderen
Infinito 'zeer hoog' op bladen knolbescherming'

2010: 	'In de overgang van
blad- naar knolbescherming
maakt Infinito het verschil'

2016: 	'Infinito houdt Phytophthora
onder controle, ondanks
extreme ziektedruk'

2011: 	'De flexibele dosering
van Infinito wordt breed
gewaardeerd in de praktijk'

2017: 	'Infinito beschermt nieuw
gevormd blad uitstekend na
late regenperiode'

2012: 	'Lage milieubelasting van
Infinito telt steeds meer mee
bij middelenkeuze'

2018: 	'We werken nu tien jaar met
Infinito en zien dat dit middel
het altijd goed doet'

2019

'Infinito werkt ook uitstekend tegen nieuwe, agressieve klonen zoals EU36 en EU37'

2020

Hoe het seizoen ook verloopt, met Infinito zijn uw aardappelen optimaal beschermd.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

'ZEKERHEDEN IN HET SPUITWERK INBOUWEN'

Jan van Heugten heeft samen met zijn zonen Arjan en Maarten
een akkerbouw- en loonbedrijf in Luttelgeest (Fl.). Het loonbedrijf
richt zich vooral op de teelt van tulpen en lelies, waarvoor bijna
alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. De akkerbouwtak
omvat ongeveer 200 hectare, waarbij voornamelijk wordt ingezet
op de teelt van chips- en pootaardappelen en plantuien.

Hoewel Van Heugten gewend is aan een bedrijfsvoering met veel 'last-minute-beslissingen', kiest hij
bij de aardappelteelt toch graag voor vaste en vertrouwde strategieën. ,,In het voorjaar hebben
we onze handen meer dan vol aan de bloembollen
en daar komt dan ook nog een hele zwik akkerbouwgewassen bij. Met name in juni is het topdrukte.
Het is dan prettig om een aantal vastigheden en
zekerheden in het spuitwerk in te bouwen.'' Dat
gebeurt onder meer bij de phytophthorabestrijding
in aardappelen. Jan vertelt: ,,Samen met adviseurs
van Agrifirm en ProfytoDSD maken we in het voorjaar een spuitplan, waar we in het seizoen zoveel
mogelijk aan vast proberen te houden. Afgelopen
jaar was dat een schema met achtereenvolgens
Revus®, Zorvec®, Infinito en Ranman®. Hoewel
de ziektedruk niet groot was, hebben we de intervallen niet of nauwelijks groter gemaakt. Ik vind het
namelijk een safe gevoel dat er voortdurend een
filmlaag op de aardappels zit; misschien heb ik dat
een beetje meegenomen uit de bollenteelt.''

Schuiven met dosering
Wél 'schuift' Van Heugten regelmatig wat met de
doseringen. ,,Afgelopen seizoen was het helemaal

niet nodig om telkens een volle dosering te spuiten;
op basis van de heersende ziektedruk hebben we er
regelmatig een kwart afgedaan'', zo vertelt hij. Voor
wat betreft dit punt - flexibiliteit in de dosering vindt hij Infinito een hele prettig middel om mee te
werken. ,,Standaard spuiten we 1,2 liter per hectare.
Maar als we een haardje tegenkomen kunnen we de
dosering ter plekke verhogen naar 1,6 liter. Je kunt
dus heel snel schakelen van preventief naar curatief,
zonder dat je het spuitschema helemaal overhoop
haalt. Ik vind dat echt heel prettig werken.'' Nog een
belangrijke plus van het huidige schema met Infinito
vindt hij de grote betrouwbaarheid. ,,Misschien
moet ik het afkloppen, maar ik heb al vele jaren geen
Phytophthora meer gezien in de aardappelen. Zeker,
we hanteren strakke intervallen, gebruiken luchtondersteuning en hebben adviseurs die er strak op zitten. Maar de gebruikte middelen hebben ook invloed.
Van Infinito wéten we dat het altijd goed werkt; daar
zullen we dus niet gauw van afstappen.''

Revus® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta
Zorvec Enicade® is een geregistreerd handelsmerk van Corteva Agriscience
Ranman® Top is een geregistreerd handelsmerk van Belchim Crop Protection

'IK WIL ELK SEIZOEN ZO
SCHOON MOGELIJK BEGINNEN'
Stammenteler Lourens Olivier in Hallum (Fr.) vermeerdert jaarlijks zo'n tien verschillende
aardappelrassen. Om opbouw van ziekten in het stammateriaal te voorkomen behandelt hij
alle eigen uitgangsmateriaal met Emesto Silver. ,,We hebben bewaarziekten op dit moment
goed onder controle, maar vooral met Fusarium blijft het toch oppassen.''
Het is begin december en het Noord-Friese land
'blinkt' van de overvloedige regen. Her en der wordt
- met veel moeite - nog een perceel bieten gerooid.
Voor het zaaien van wintertarwe wordt node gewacht
op droger weer. Ook bij Lourens Olivier staat de
zaaimachine in de aanslag. Jaarlijks zaait hij zo'n
37 hectare wintertarwe. Op een bedrijfsareaal van
100 hectare is dat een flink aandeel graan. ,,Een
bewuste keuze'', zegt Olivier, ,,want ik wil goede
grond hebben voor de pootgoedteelt. Dat is uiteindelijk de kurk waarop ons bedrijf al vele jaren drijft.''
Vandaag sorteert Olivier samen met zijn medewerker
Henk Bouwma een partij Ranomi voor Hongarije.
,,We telen in totaal tien verschillende rassen voor
Agrico die we in de periode van november tot maart
redelijk mooi verdeeld kunnen afleveren'' ,vertelt de
akkerbouwer. ,,Wat dat betreft redden we ons hier
dus prima met z'n tweeën. En als het nodig is springt
onze zoon Jelmer maar al te graag bij. Hij is vast van
plan om ook boer te worden.''

'Ook hier veel verlagingen'
Net als de rest van pootgoedtelend Nederland heeft
ook Olivier dit seizoen een aantal teleurstellingen
moeten verwerken op het gebied van virusbesmetting. ,,Ja, dat is best hard aangekomen '', wil hij wel

'KNOLBEHANDELING

TEGEN FUSARIUM
IS ALTIJD ZINVOL'
,,Het is geen verplichting, maar wel een
zeer dringend advies van onze kant:
voer in zetmeelpootgoed altijd een
knolbehandeling uit tegen Fusarium.
Daarmee voorkom je onnodige problemen
in het voorjaar.'' Dat zegt Jan Pieter Boer,
Manager Sales bij Averis Seeds in Veendam
(Gr.). Aardappel Koerier sprak met hem
over de kwaliteit van zetmeelpootgoed
en het belang van een knolbehandeling.

Om te beginnen: hoe staat het dit seizoen met
de kwaliteit van het zetmeelpootgoed?
,,Voor wat betreft de virusbesmettingen gaan we helaas - mee in het landelijke beeld. Een slecht jaar
dus met veel verlagingen in de nacontrole. Maar
daarbuiten ziet het er vooralsnog redelijk goed uit.
De grootste 'klachtenbezorgers' zijn bacterieziek
en Fusarium. Vooral over die laatste maken we
ons toch wel wat zorgen. Net als vorig seizoen zijn
de onderwatergewichten namelijk erg hoog - soms
zelfs ruim boven de 600 gram, waardoor de kans
op rooibeschadiging groter is geweest dan normaal.
Beschadigingen en wondjes zijn een hele makkelijke
invalspoort voor Fusarium. Het is daarom te hopen

erkennen. ,,We leveren hoogwaardig S-materiaal.
Althans, dat is de bedoeling... Dit jaar gaat er echter
een behoorlijke hoeveelheid als SE of E van het erf.
Dat is dus een flinke schadepost.'' Net als collega's
worstelt ook Olivier met de precieze oorzaken. Zelf
vermoedt hij dat vooral de twee regenachtige weken
na opkomst zeer funest zijn geweest. ,,We hebben
toen minder kunnen spuiten en ook minder kunnen
selecteren. Het kan bijna niet anders of daar ligt
de oorzaak van het hoge percentage verlagingen.''
De virusbesmettingen niet meegeteld, is het groeiseizoen echter vrij voorspoedig verlopen, zo vindt de
akkerbouwer. ,,We hebben hier telkens op tijd een
buitje gehad, waardoor de groei er goed ingebleven
is. Gemiddeld komen we op ruim 35 ton per hectare
uit, maar er zitten ook rassen bij waar we 50 ton
hebben geoogst.''

Fusarium en zilverschurft
Nu het afleveren is begonnen, komt ook de kwaliteit van het uitgangsmateriaal voor komend seizoen
ter sprake. ,,Als stammenteler wil ik elk seizoen zo
schoon mogelijk beginnen. Daarom wordt het eigen
uitgangsmateriaal vrijwel allemaal behandeld tegen
bewaarziekten'', vertelt Olivier. Het meest beducht is
hij voor Fusarium en zilverschurft. ,,Ik heb momen-

Lourens Olivier heeft een akkerbouwbedrijf in Hallum (Fr.). Op
een areaal van ca. 100 hectare teelt hij pootaardappelen (40 ha,
stammenmateriaal), wintertarwe (37 ha), suikerbieten (14 ha)
en graszaad 9,5 ha).

teel een paar kleine rassen die wat gevoeliger zijn
voor Fusarium dan gemiddeld. En ik teelt ook een
paar roodschillige rassen waar zilverschurft extra
snel op toont. Vooral bij die rassen neem ik geen
enkel risico en gaat er na het sorteren altijd een
bewaarziektemiddel overheen.'' Sinds vorig jaar is
dat Emesto Silver - de opvolger van Moncereen Pro.
Olivier is prima te spreken over dit middel. ,,Mijn
ervaringen met Emesto Silver zijn min of meer
hetzelfde als die ik al had met Moncereen Pro: het
werkt gewoon goed op Rhizoctonia, zilverschurft en
Fusarium. En door het consequent toe te passen,
heb ik de indruk dat ik de poters in de vier jaar van
mini-knol naar S-pootgoed ook echt goed schoon kan
houden. Dat is hoe dan ook een goed gevoel'', zo stelt
hij. Tot slot benoemt hij graag nog een extra plusje
van Emesto Silver: ,,Het middel is net iets vloeibaarder dan z'n voorganger Moncereen Pro, waardoor het
zich beter over de knollen verdeelt. Ook dat is toch
weer mooi meegenomen.''

dat onze pootgoedtelers daar voldoende rekening
mee hebben gehouden en voorzichtig zijn geweest
met rooien en inschuren.''

Hoe nauw is de relatie tussen rooibeschadiging
en Fusarium?
,,Problemen met Fusarium hebben heel vaak een link
met rooibeschadiging, zo is onze ervaring. Daarom
hameren we elk seizoen opnieuw op het belang van
voorzichtig rooien en snel drogen, ook al is dat misschien een enorme open deur die we intrappen. Het
is al heel vaak gezegd: aardappelen moet je als eieren
behandelen, maar die boodschap moeten we blijven
herhalen.''
Wat zijn andere invalpoorten voor Fusarium?
,,Een tweede belangrijke infectiebron het afkiemen
van pootgoed. Door de ontstane wondjes en het vrijkomende vocht kan de ziekte zich heel gemakkelijk
door de hele partij verspreiden. Telers die hun partijen afkiemen raden we daarom dringend aan een
middel tegen Fusarium toe te passen.''
Hoe zit het met andere bewaarziekten zoals
zilverschurft en Rhizoctonia. In hoeverre zorgen
die voor problemen?
,,Zilverschurft en Rhizoctonia veroorzaken nauwelijks
problemen in de zetmeelteelt. Althans, we krijgen
daar nooit klachten over van onze afnemers. Of deze
ziekten werkelijk minder voorkomen op zetmeelpootgoed of dat deze minder zichtbaar zijn op de
knol.... Dat weten we eerlijk gezegd niet precies. Als
er al problemen zijn, dan gaan die bijna altijd over
Fusarium of bacterieziek.
En misschien ook goed om te zeggen: het gaat maar

Jan Pieter Boer, Manager Sales Averis Seeds.

over een heel klein percentage van de totale
omzet. Jaarlijks verhandelen we zo'n 40.000
ton pootgoed en - afhankelijk van het jaar - zijn
er kwaliteitsproblemen met enkele tientallen tot
een paar honderd ton pootgoed. Omgerekend is
dat veel minder dan één procent van het totaal.''

Bacterieziek is erg lastig te beteugelen, maar
Fusarium kan wél goed onder de duim worden
gehouden middels een knolbehandeling. In
hoeverre doen zetmeelpootgoedtelers dat?
,,In de praktijk wordt zeker 95 procent behandeld
tegen Fusarium. En we raden het onze pootgoedtelers ook nadrukkelijk aan om dat te doen. Zéker
bij de zwakkere partijen, maar eigenlijk gewoon
bij alle partijen. Je kunt het zien als een verzekeringspremie; zéker voor de afgeleverde partij,
maar in feite voor het hele bedrijf.''

'WE MOETEN NU VOLLE BAK DÓÓR

MET SERENADE'

,,We weten steeds beter aan welke knoppen we moeten draaien om Serenade optimaal tot zijn recht
te laten komen. De komende jaren zullen we de gebruiksaanwijzing van het middel verder moeten
verfijnen, verdiepen en verzekeren, zodat aardappeltelers het zonder aarzelingen op kunnen pakken.
Want dát Serenade meerwaarde heeft voor de aardappelteelt, dat staat wat mij betreft wel vast.''

Zowel in 2018 als in 2019 heeft de toepassing van
Serenade in alle drie proefpercelen tot een betere (en
vaak zelfs véél betere) schilkwaliteit geleid. ,,Op het
oog waren de verschillen tussen wél en niet behandeld meteen al groot. Dan heb je het dus niet over
enkele procenten verschil in blankheid, maar over
enkele tientallen procenten.'' Geersing tekent hierbij
wel aan dat biologische aardappelen doorgaans wat
meer reageren op 'hulp van buitenaf', waardoor het
effect mogelijk wat groter is dan bij gangbaar geteelde
aardappelen. ,,Maar dat neemt niet weg dat de meerwaarde van Serenade in de aardappelteelt ondertussen wel vast staat'', zo benadrukt hij, ,,Die discussie
hoeven we wat mij betreft dus niet meer te voeren.
Veel zinvoller is om er de komende jaren maximaal
ervaring mee op te doen en daarbij de juiste draaiknoppen te vinden, waardoor Serenade zo goed
mogelijk tot z'n recht komt. We moeten nu volle bak
dóór!''

'Ga ermee aan de slag'
Geersing verwacht dat Serenade de komende jaren
steeds meer 'aanhangers' zal krijgen. ,,Sowieso in
biologische aardappelen, want daar is het middel
een aanwinst die vrijwel altijd geld oplevert. Maar
ook in de gangbare teelt verwacht ik een flinke toename, onder meer omdat het prima matcht met
PlanetProof-telen. Verder zal ook de druk op chemische middelen onherroepelijk toenemen, waardoor
groene middelen als Serenade automatisch meer in
beeld komen. Voor beide scenario's geldt: investeer in
de toekomst en ga nu met Serenade aan de slag.''

Aan het woord is Jan-Eric Geersing van het gelijknamige aardappelhandelshuis in Emmeloord. De
afgelopen jaren is hij nauw betrokken geweest bij de
opstart- en introductiefase van het biologische middel
Serenade. Aanvankelijk gebeurde dat vanuit eerdere
functies in de gewasbeschermingsbranche, maar de
laatste jaren vooral vanuit de aardappelveredeling,
waarin hij sinds begin 2019 onder naam Geersing
Potato Specialist als zelfstandig handelshuis opereert.
,,De afgelopen jaren heb ik toch wel een soort voorliefde ontwikkeld voor biologische middelen'', bekent
de aardappelkweker. ,,Dat komt deels omdat we met
ons rassenpakket goed vertegenwoordigd zijn in de
biologische sector, maar ook omdat biologische middelen meer kennis en verdieping vragen. Dat soort
uitdagingen, waar je wat meer geduld en uithoudingsvermogen voor nodig hebt, liggen me wel.''

Blankere partijen
Volgens Geersing laat Serenade al vele jaren zien dat
het goed werkt tegen Rhizoctonia en schurft en dat
het de schilkwaliteit op een positieve manier beïnvloedt. Alleen is de eenduidigheid van de resultaten
minder afgetekend dan bij chemische alternatieven.
Ter illustratie laat hij op z'n mobiel een reeks foto's
zien die hij de afgelopen jaren tijdens proeven en
demo's heeft genomen. De met Serenade behandelde
partijen zijn vrijwel altijd blanker dan onbehandeld
partijen. Maar her en der zitten er ook een paar 'dissonanten' tussen waarop weinig of geen verschillen
te zien is. ,,In feite is dit het verhaal van Serenade,
althans, tot nu toe'' ,zegt Geersing, ,,Je ziet dat de
resultaten doorgaans goed zijn, maar dat er soms
ook tegenvallers tussen zitten, die bovendien niet
altijd goed verklaarbaar zijn. Voor een deel zullen we
hiermee moeten dealen, want biologische middelen
bezitten nou eenmaal niet de effectiviteit van chemische middelen. Maar tegelijkertijd moeten we er alles
aan doen om de effectiviteit op een hoger en stabieler
niveau te krijgen. En die mogelijkheden die zijn er,
daar ben ik van overtuigd.''

Grootschalige praktijkproef
Een belangrijke informatie- en kennisbron is de
grootschalige praktijkproef met Serenade in aardappelen, die sinds 2018 loopt. Landelijk draaien hierin
zo'n 40 praktijkpercelen mee, waaronder drie percelen (twee biologisch, een gangbaar) die via Geersing
zijn ingebracht. ,,De afgelopen twee seizoenen hebben
wij de inzet van Serenade helemaal gericht op ons ras
Cammeo, een phytophthora-resistent ras waarmee we
op dit moment hard aan de weg timmeren, met name
in de biologische teelt. Een kenmerk van Cammeo is
dat hij wat traag op gang komt en een vrij open
looftype heeft. Het effect van een veurtoepassing
met Serenade is daardoor extra goed zichtbaar'',
zo vertelt Geersing.

SERENADE IN HET KORT
Serenade is een fungicide gebase
erd op
de van nature in de bodem voo
rkomende
bacteriestam Bacillus amyloliqu
efaciens
QST 713. Het koloniseert op de wor
tel/knol
en breidt zich verder uit met de
groei van de
wortel. Serenade beschermt zo
de wortel/
knol tegen onder andere Pythiu
m, schurft en
Rhizoctonia. Naast de fungicidew
erking heeft
Serenade ook een groeibevorder
ende werking,
verbetert het de opname van voe
dingstoffen
en wordt het zelfverdedigingsm
echanisme
van de plant geactiveerd.

SERENADE IS DE AFGELOPEN TWEE JAREN ZEER INTENSIEF BEPROEFD IN AARDAPPELEN.
WETEN HOE DIT IN Z'N WERK IS GEGAAN EN HOE DE RESULTATEN TOT DUSVER ZIJN?

Bekijk de video op: youtube.com/bayercropnl

'MEER GRONDONDERZOEK NODIG
OM AM BEHEERSBAAR TE HOUDEN'
Aardappelmoeheid is de laatste jaren bezig aan een opmars, met name in het zetmeelaardappelgebied.
Sinds 2010 neemt de besmettingsgraad vrijwel jaarlijks toe. Robert Minnaar en Arjan Bood, respectievelijk teamleider Analyses & Monitoring en Coördinator Analyses bij Vinçotte ISACert vinden deze ontwikkeling zorgelijk, temeer een flinke groep telers de problemen niet echt lijkt te onderkennen.

De grafiek die Robert Minnaar op tafel legt spreekt
boekdelen. Sinds 2010 neemt het aantal AMbesmettingen in zetmeelaardappelen gestaag toe.
,,Vooral de stijging van het aantal zware en zeer
zware besmettingen is verontrustend'', stelt hij,
,,Sinds 2010 is dit aandeel gestegen van 2 naar
bijna 20 procent in 2018. Na het kurkdroge jaar
2018 zagen we weliswaar een lichte daling, maar
dat doet wat mij betreft niets af aan de ingezette
trend van toenemende besmettingen.''
De cijfers waar Minnaar en Bood zich op baseren
zijn afkomstig van het jaarlijkse AM-onderzoek dat
Vinçotte ISACert uitvoert voor de Stichting TBM. Dit
onderzoek gebeurt bij een vaste groep van ca. 150
bedrijven op ongeveer 750 hectare zetmeelaardappelen. Omdat de in totaal 750 monsters (1 monster/
ha) telkens bij dezelfde bedrijven worden genomen,
geven ze een reëel beeld van het verloop van de
besmettingsgraad. Althans, op déze bedrijven; Bood
denkt dat de werkelijke besmettingsgraad in het zetmeelgebied nog wel eens flink hoger zou kunnen zijn.
,,Telers die meedoen aan het onderzoek zijn in ieder
geval op de hoogte van de besmettingsgraad op hun
percelen en kunnen gericht maatregelen nemen. Maar
een forse groep telers laat zelden of nooit iets bemonsteren. Daar kunnen de problemen dus nog wel eens
heel wat groter zijn...'', zo stelt Bood.

Virulentere stammen
Wat ook opvalt in de grafiek is de versnelde stijging
van de besmettingsgraad vanaf 2013. Dat komt doordat nieuwe, virulentere AM-stammen vanaf dat jaar
flink opgang hebben gemaakt. ,,In 2012 kregen we
de eerste signalen dat de huidige resistenties van
zetmeelrassen soms niet meer voldoende zijn om
AM-besmettingen te beheersen. In de jaren daarna
werden deze signalen steeds duidelijker en wisten we
dat we met een geducht probleem te maken hadden'',

zegt Bood. Hij verwacht dan ook dat de uitselectie
van virulentere stammen de komende jaren verder zal
gaan. Extra lastig is dat er vrijwel geen verbanden te
leggen zijn met bijvoorbeeld grondsoort, organische
stofgehalte of pH. ,,Virulente stammen komen heel
willekeurig voor in het hele zetmeelaardappelgebied;
dat maakt het allemaal zeer ongrijpbaar.'' Collega
Minnaar is een zelfde mening toegedaan en zegt: ,,Er
wordt al een hele tijd intensief onderzoek gedaan naar
virulente populaties, onder andere WUR en HLB,
maar snelle oplossingen zijn nog niet in zicht. De
meest concrete oplossing is de ontwikkeling van nieuwe resistente rassen, maar die laten nog wel enkele
jaren op zich wachten. Tot die tijd zullen we er alles
aan moeten doen om de besmettingen af te remmen.''

Robert Minnaar (links) en Arjen Bood zijn beide werkzaam
voor Vinçotte ISACert. Dit audit- en certificatiebedrijf is
vooral actief in de food- en agrosector en voert onder meer
vrijwillig nematodenonderzoek uit (voorheen onder de noemer
NAK AGRO). Vinçotte ISACert is nauw betrokken bij Stichting
TBM. Daarvoor voert het onder andere monitorings- en
controlewerk en veld- en partijinspecties uit. Minnaar is
ook adviserend lid bij Stichting TBM.

als een enorme open deur, maar: meten is weten!''

Rassenkeuzetoets

Bemonsteren

Het (voorlopig) belangrijkste wapen in de strijd tegen
AM blijft de combinatie van grondonderzoek met
een rassenkeuzetoets, waarbij aaltjespopulaties met
behulp van resistente rassen gericht wordt bestreden (dan wel in toom worden gehouden). Gezien de
toenemende schade door AM zouden zetmeeltelers
hier nog veel intensiever op in moeten zetten, vinden
Minnaar en Bood. ,,Grondonderzoek en rassenkeuzetoets kosten samen zo'n €400; schade door aardappelmoeheid kost altijd meer of zelfs véél meer'',
zegt Minnaar. Collega Bood vult aan dat zelfs een
lage AM-besmetting al gauw meerdere procenten
opbrengstderving geeft. Omgerekend is dat al gauw
€400 per hectare, of anders gezegd: grondonderzoek
en rassenkeuzetoets zijn al heel snel weer terugverdiend. Bood benadrukt dat lage besmettingen niet
of nauwelijks te zien zijn in het veld. ,,Daardoor zou
je al gauw kunnen denken dat er niets aan de hand
is, terwijl de besmettingen zich gestaag uitbreiden.
De enige manier om zicht te krijgen op aanwezige
besmettingen is bemonsteren. Het klinkt misschien

Minnaar wijst in dit kader graag op het recente
besluit van Stichting TBM om grondbemonstering op
te nemen in de areaalheffing. Daarbij kunnen telers
10 procent van hun zetmeelaardappelareaal laten
bemonsteren voor onderzoek op aardappelmoeheid,
inclusief een eventuele soortbepaling. De kosten
voor het bemonsteren worden collectief vereffend
via de bestaande areaalheffing (van ca. €10/ha zetmeelaardappelen). Minnaar geeft aan dat bij soortgelijke 'arrangementen' in 2017 en 2018 slecht de helft
van de aangesloten telers gebruik hebben gemaakt
van deze mogelijkheid. ,,Of dat te maken heeft met
onderkenning van het AM-probleem of heel simpel
onbekendheid met de regeling... ik weet het niet. Wat
ik wel weet is dat de nieuwe regeling een mooi kans is
zicht te krijgen op de aaltjessituatie op je bedrijf. Dus
nog maar een keer de oproep: laat je grond regelmatig
bemonsteren!''

ADVERTORIAL

DÉ BASIS VOOR EEN GEZONDE TEELT
Verango is een nieuw
nematicide in de aardappelteelt.
Het middel is werkzaam
tegen cystenaaltjes
(G. Rostochiensis en G. Pallida)
en kan via een grondbehandeling
- volvelds of in de veur toegepast worden.

Middel
Verango bevat de werkzame stof fluopyram (400 g/l)
en is vloeibaar geformuleerd. Hierdoor is het
gemakkelijk en veilig toe te passen. De dosering
is 0,625 l/ha.

Toepassing
Bij een grondbehandeling moet het middel gelijkmatig over het land worden gespoten en vervolgens
worden ingewerkt tot een diepte van 10-20 cm. De
toepassing kan vanaf 3 dagen voor het poten worden

MEER INFORMATIE OVER VERANGO OP AGRO.BAYER.NL

gevoerd. Voor een goede werking van Verango
is 200-800 liter water per hectare nodig. Bij
toepassing in de veur is 150-300 liter water per
hectare voldoende.

Combinaties
Verango vormt een goede combinatie met het
biologische middel Serenade. Samen zorgen ze
ervoor dat het aardappelengewas goed kan weg
groeien, met zicht op een goede opbrengst en
(schil)kwaliteit.

Wortelen
Behalve in aardappelen, is Verango ook toegelaten in de teelt van wortelen (peen) en in overige
wortel- en knolgewassen. In bloembollen is het
middel beschikbaar onder de naam Velum Prime.

'BONENSPINTMIJT ZORGT

SLUIPENDERWIJS VOOR VEEL SCHADE'
Een sluipend gevaar dat ongemerkt grote schade kan veroorzaken in zetmeelaardappelen. Zo omschrijft
Mark Karstenberg uit Nieuw-Dordrecht (Dr.) de bonenspintmijt. Afgelopen seizoen liep hij op een
aantal van zijn percelen forse schade op door dit piepkleine beestje.
,,Om eerlijk te zijn heb ik er nooit veel aandacht aan
besteed. Ja, ik zag wel eens van die dode plekken in
de aardappelen langs een slootkant of perceelsrand.
Maar dat het uit kon groeien tot zo'n enorme schade
in de aardappelen, dat had ik nooit verwacht.'' Mark
Karstenberg blikt kort terug op het 'onaangename
bezoek' van de bonenspintmijt. Afgelopen zomer
sloeg dit voor velen nog vrij onbekende insect hard
toe in een aantal van zijn percelen.

Grote haarden

Movento
In samenspraak met adviseur Johan Kunst van
Agriant heeft Karstenberg half augustus een bespuiting uitgevoerd tegen bonenspintmijt. Daarvoor is
pleksgewijs, in een cirkel van 6 tot 9 meter rondom
de haarden, met het middel Movento gespoten.
De resultaten waren helaas nogal wisselend. ,,Op
sommige plekken heeft het gewerkt, op andere
helemaal niet'', zo blikt de akkerbouwer terug. De
tegenvallers wijt hij aan het feit dat de planten al
teveel in groei stilstonden, waardoor er nauwelijks
nog sapstroom was. ,,En dat is wel nodig om dit
systemische middel goed door de planten te verdelen. Dat is misschien wel de belangrijkste les die we
geleerd hebben: de planten moeten fit genoeg zijn
om het middel op te kunnen nemen, anders is zo'n
bespuiting weggegooid geld.''

Mark Karstenberg heeft samen met zijn broer Jeroen een akkerbouwbedrijf in Nieuw-Dordrecht (Dr.). Op een areaal van 120 hectare
verbouwen ze zetmeelaardappelen (60 ha), suikerbieten (30 ha) en
gerst (25 ha). 5 hectare is grasland voor paarden.

preventief langs perceelsranden; dat geeft wel aan hoe
hardnekkig het probleem is.''
Zelf probeert de akkerbouwer de plaag tegen te gaan
door de sloot- en perceelsranden meteen na de oogst
te maaien. Hoe effectief dat is, durft hij niet zeggen.
,,Ik hoop dat de bonenspintmijt zo minder kans heeft
om de winter te overleven. Hoe dan ook: we houden
het beestje vanaf nu scherp in de gaten!''

Serieuze bedreiging
Karstenberg houdt er rekening mee dat de bonenspintmijt wel eens een 'blijvertje' kan worden. ,,Het
grootste gevaar is dat dit beestje ongemerkt vanuit
slootranden en ruigtes het perceel binnen sluipt en
zich bij droog weer explosief vermeerdert. Je moet
er heel vroeg bij zijn om hem af te stoppen, want
terugdringen is bijna niet te doen, zo weten we inmiddels. In Duitsland spuiten sommige telers al

Foto: HLB

Bonenspintmijt kun je met het blote oog niet zien,
alleen met de loep, zo weet de akkerbouwer. ,,Ze veroorzaken eerst heel veel kleine vlekjes of spetters op
het blad, waardoor het wat aan gebreksziekte doet
denken. Maar die vlekken worden al gauw groter,
waarna de hele plant afsterft. Rondom die kern met
volledig afgestorven planten ontstaat telkens weer een
nieuwe zone met gevlekt blad. En dat gaat allemaal
razendsnel.''
Waren het aanvankelijk nog kleine haardjes die hooguit enkele meters het perceel in trokken; al gauw werden dat grote haarden die zomaar een meter of vijftig
het perceel 'inwaaiden'. De schade voor het bedrijf
was dan ook aanzienlijk. ,,Op vier percelen kwamen
we uiteindelijk niet verder dan 25 ton per hectare.
Dat had deels ook met de droogte te maken - we kunnen namelijk niet beregenen - maar zéker ook met
de bonenspintmijt. Planten sterven immers helemaal
af als de bonenspintmijt op bezoek is geweest; daar

oogst je dus helemaal niks van. De schade loopt daardoor al gauw in de honderden euro's per hectare.''

Een typisch beeld van schade door bonenspintmijt: blad met veel
kleine vlekjes, die enigszins doen denken aan gebreksziekte.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

'IK MIS ER HOOGUIT ENKELE TIENTALLEN'
De lange rijen met plankjes, aan latten gespijkerd,
bieden een prachtig inkijkje in de geschiedenis van
de streek. Van vrijwel iedere boer en handelaar op
het Bildt zit er inmiddels wel een plankje tussen.
,,Ik denk dat ik er hooguit enkele tientallen mis'',
aldus Oosterbaan. Hij merkt dat zijn verzameling
veel herinneringen oproept. ,,Ik krijg vaak de ene
anekdote na de andere te horen: bij welke tak van
een familie iemand hoort, of het een goede boer was,
en soms zijn er kistjes overgenomen door iemand
die er zijn eigen naam of afkorting overheen heeft
geverfd. Ook arbeiders met 10 are eigen land hadden

hun eigen kistjes met hun naam erop. Er sprak een
zekere trots uit.''
In een Excel-sheet houdt Oosterbaan een overzicht
bij van zijn verzameling, inclusief een toelichting.
Zo kan hij voor iedere belangstellende snel even
nakijken wat er allemaal over een plankje bekend is.
Aan de lettertypes kan hij afleiden welke fabrikant
de meeste kistjes heeft afgeleverd op Het Bildt. Hij
toont een kistje waar de naam van het bedrijf op
staat: 'NV Halbertsma-Grouw Leeuwarden, telefoonnummer 137. Levert als specialiteit gespijkerde en
ongespijkerde aardappelbakken.'

Bijzondere exemplaren binnen zijn verzameling zijn onder andere bakjes die voor export zijn gebruikt.
In het Spaans staat hier bijvoorbeeld pootaardappel van het ras Voran. Ook gingen er poters naar Rio
de Janeiro.

Dertig cent. Dat was waarschijnlijk de prijs waarvoor de fabrikant zijn kiembakjes aanbood, zo luidt de
verklaring van Oosterbaan bij dit plankje.

'IK WIL NOG MEER UIT ONZE GEWASSEN HALEN'
De kwaliteit van de bodem verder verbeteren, nog preciezer bemesten en - op de langere
termijn - de bedrijfsgebouwen eens grondig onder handen nemen. Dat zijn voor Jasper Fierkens
(23) uit Herwen (Gld.) de belangrijkste doelen voor de komende jaren. Sinds begin 2017 zit hij
samen met zijn vader Harry in maatschap. De aardappel is zijn favoriete gewas. ,,Daarin kun
je als akkerbouwer de meeste vakkennis kwijt.''

Wanneer wist je dat je akkerbouwer wilde
worden?
,,Als kind was ik altijd wel ergens op het erf
of op het land te vinden. En de belangstelling
voor trekkers en machines is er ook altijd wel
geweest. Toch heb ik vóór mijn landbouwopleiding eerst nog een half jaartje een Facilitaire
opleiding gedaan. Op die school ben ik erachter
gekomen dat ik toch écht de landbouw in wilde.
En daarna ben ik er ook met volle overtuiging
voor gegaan.''
Hoe zijn de afgelopen drie jaar - de periode
dat je maatschap zit - verlopen? Wat viel er
mee en wat viel tegen?
,,Eigenlijk is het tot nu toe best goed verlopen.
Al het buitenwerk gaat me goed af en ook het
overleg met mijn vader verloopt prima. Met
de administratie houd ik me minder bezig; dat
ligt vooral bij mijn vader. Eerlijk gezegd vind ik
deze taakverdeling wel prima zo (lacht naar z'n
vader) en wat mij betreft mag het nog wel even
zo blijven!
Wel merk ik dat ik steeds scherper kijk naar
het nut en de noodzaak van het werk. De vraag:
'verdienen we d'r ook wat mee?' komt zogezegd
steeds nadrukkelijker naar voren. Vorig jaar
hebben we bijvoorbeeld bijna twee maanden al
onze aardappelen beregend, terwijl het effect
op de opbrengst vrijwel nul was. Dan vraag je
je toch wel af: waar zijn we mee bezig? Dit jaar
zijn we daarom eerder begonnen en hebben we
alleen de percelen beregend waar we werkelijk
effect op de groei zagen.''
Wat is er veranderd sinds je in de
maatschap zit?
,,We zijn meer gaan automatiseren. Al onze
vier trekkers hebben nu GPS en ook de pootmachine is GPS-gestuurd. Ook besteden we

steeds meer aandacht aan de grond, onder andere
door compost op te brengen. Verder zijn we druk
in de weer met bladbemesting en kijken we naar de
mogelijkheden van rijenbemesting, onder andere
tijdens het poten. Het zijn misschien geen hele grote
dingen, maar ik denk dat we zo meer uit onze grond
en uit onze gewassen kunnen halen.''

En grote investeringsplannen, zijn die er ook?
,,Voor de langere termijn zullen we ons eens goed
moeten beraden over de bedrijfsgebouwen. Die
zijn namelijk behoorlijk gedateerd. Probleem is dat
nieuwbouw op de huidige locatie heel moeilijk wordt.
Ons bedrijf ligt namelijk pal naast Huis Aerdt, een
historisch pand met monumentale waarde. Willen
we toekomstgericht gaan bouwen, dan zal dat waarschijnlijk op een andere locatie moeten gebeuren...
Gelukkig redden we ons voorlopig nog goed. De aardappelen gaan bijna allemaal afland weg en de kleine
hoeveelheid die we opslaan voor huisverkoop kunnen
we in de bestaande schuur prima kwijt. Verder hebben we een extra locatie waar we een groot deel van
onze machines kwijt kunnen. Er is dus nog geen nood
aan de man.''
Wat zie je als grootste knelpunten voor de
komende jaren?
,,Onze grootste zorg is of er voldoende grond beschikbaar blijft voor de akkerbouw. In dit rivierengebied is
de laatste jaren veel grond naar natuurontwikkeling
gegaan. Een aantal van die gronden komen weliswaar
weer beschikbaar als pachtpercelen, maar daarop zitten vaak een heleboel beperkingen, zoals niet ploegen,
niet spuiten en geen kunstmest. Op dergelijke stukken kun je eigenlijk alleen maar graan verbouwen.
Dat is hooguit interessant wanneer ze in het verleden
goed bemest zijn en je daardoor nog een redelijke
opbrengst kunt verwachten. Het gros is echter
definitief verloren voor de akkerbouw.
Als tweede knelpunt zie ik het steeds smaller wor-

dende middelenpakket. We raken de komende
jaren veel middelen kwijt, maar er komen geen
gelijkwaardige alternatieven voor terug. We moeten gewassen weerbaarder maken, zeggen ze dan,
maar daarmee zullen we veel ziekten en plagen
niet onder de duim kunnen houden. Kijk naar de
bietenteelt van afgelopen jaar. Door het wegvallen van de zaadcoating barstte het van de luizen,
waardoor we vaak met pyrethroïden hebben moeten spuiten. Het moge duidelijk zijn dat het milieu
daar helemaal niks mee opschiet.''

Tot slot: hoe zie je de toekomst tegemoet?
,,Eigenlijk best positief. We draaien goed met
ons bedrijf en ik zie nog genoeg onderdelen binnen de bedrijfsvoering waar we ons kunnen verbeteren. Wel heb ik zo mijn bedenkingen bij de
alsmaar toenemende schaalvergroting. Op dit
moment telen we zo'n 95 hectare aardappelen en
wat mij betreft hoeft dat niet persé meer te worden. Persoonlijk kies ik liever voor beter dan voor
groter. Aan de andere kant: als we een mooi stuk
grond erbij kunnen krijgen, dan laten we dat niet
zomaar lopen. Zo reëel ben ik dan ook wel weer...''

In de rubriek Jong & Ondernemend laten we
jonge ondernemers in de land- en tuinbouw aan
het woord. Hoe runnen zij hun bedrijf? Welke
kansen en bedreigingen zien ze binnen hun
vakgebied? En vooral: hoe zien zij de toekomst
tegemoet? In deze aflevering: Jasper Fierkens
(23) uit Herwen (Gld.).

FARM FRITES EN BAYER ORGANISEREN SAMEN TOUR DE FARM
'Aardappelsector moet zich voorbereiden
op sterk krimpend middelenpakket'
Hoe gaan we om met het alsmaar krimpende middelenpakket in de aardappelteelt?
Wat mogen we verwachten van groene gewasbeschermingsmiddelen? En hoe pak
je na dit bewaarseizoen de kiemremming zonder CIPC aan? Het zijn vragen die
half september allemaal uitgebreid aan bod kwamen tijdens de door Farm Frites
en Bayer georganiseerde Tour de Farm. Plaats van handeling was het akkerbouwbedrijf van Pieter Molenaar in Stad aan 't Haringvliet. In zijn openingswoorden
uitte hij nadrukkelijk zijn zorgen over het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen. ,,De komende jaren zullen veel belangrijke middelen in de aardappelteelt
verdwijnen. En daar krijgen we niks of bijna niks voor terug. Het is goed dat we
daar nu met z'n allen bij stilstaan, zodat we daar op tijd nieuwe oplossingen voor
kunnen vinden.''
LEES HET VOLLEDIGE VERSLAG OP: HTTPS://AGRO.BAYER.NL/GEWASSEN/AKKERBOUW/AARDAPPELEN

Tijdens een forumdiscussie pleitte Jolanda Wijsmuller van Bayer voor een actiever contact met burgers,
consumenten en politiek. ,,Er is zoveel onwetendheid over hetgeen wij hier met z'n allen mee bezig zijn.
Daar is nog een wereld te winnen.''
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,,In de praktijk wordt zeker
95 procent behandeld tegen
Fusarium. En we raden het
onze pootgoedtelers ook
nadrukkelijk aan om dat
te doen.''

Jan Pieter Boer,
Manager Sales Averis Seeds.

,,We weten steeds beter aan
welke knoppen we moeten
draaien om Serenade optimaal
tot zijn recht te laten komen.''

Jan-Eric Geersing,
eigenaar/directeur
Geersing Potato Specialist
in Emmeloord.

Planten sterven helemaal af als
de bonenspintmijt op bezoek is
geweest; daar oogst je dus helemaal niks van. De schade loopt
al gauw in de honderden euro's
per hectare.''

,,Op dit moment telen we zo'n
95 hectare aardappelen en wat
mij betreft hoeft dat niet persé
meer te worden. Persoonlijk
kies ik liever voor beter dan
voor groter.''

Mark Karstenberg,
akkerbouwer in
Nieuw-Dordrecht (Dr.).

Jasper Fierkens,
aardappelteler in
Herwen (Gld.).
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Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als
schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste
weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en
toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product, resp. gegevens
over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.
Bayer Crop Science aanvaart geen enkele
verantwoordelijk over gepubliceerde uitspraken
en/of meningen. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van Bayer Crop
Science SA-NV.

TERUG IN DE TIJD
Provincie Groningen, 1919: 'Arbeiders in een pakhuis met opslag van
aardappelmeel bij een van de vier fabrieken van de firma Vlessing & Co.'
Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven/fotograaf onbekend

PUZZEL MEE EN WIN EEN
DINER VOOR TWEE!
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BIET
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GRAAN
INFORMEREN

Houdt u van lekker eten en drinken in een goed restaurant? Los dan
deze woordzoeker op! Uit de goede inzendingen worden drie
winnaars getrokken. Zij krijgen elk een dinerbon ter waarde van €150.
De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BON
Naam:
Adres:
Postcode/ Plaats:
Bedrijf + aantal ha. aardappelen:
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Stuur de ingevulde bon uit deze krant in een ongefrankeerde envelop naar:
Bayer CropScience SA-NV
T.a.v.: Aardappel Koerier
Antwoordnummer 55074 - 3640 WB Mijdrecht
Actievoorwaarden:
Deze prijsvraag loopt van 20 december t/m 15 januari 2020. Uit de goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken.
Deze prijswinnaars krijgen tussen 15 januari en 1 februari bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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