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Op eigen bedrijf vermeerderen van pootgoed

Voorkiemzak biedt arbeidsbesparing
Aardappelteler Guido
de Bruijekere speelt op
'safe'. Door het poot-
goed voor te kiemen
streeft hij naar een
vroeg gewas. Een ge-
sloten bedrijfsvoering
moet ziekten buiten de
deur houden.

Door: Peter Appelman
Fotografie: Dick Breddels

Af en aan rijdt akkerbou-
wer Guido de Bruijekere
over het verharde kavel-

pad. Met de heftruck pakt hij de
kisten pootgoed van de aanhan-
ger en brengt ze naar de plant-
machine die wordt bestuurd door
zijn compagnon Johannes van
der Beek. Hun bedrijven liggen
in de zuidoosthoek van de Wie-
ringermeer, dichtbij de IJssel-
meerdijk. Akkerbouw en veeteelt
floreren in dit gebied waar de tal-
rijke windmolens domineren in
het landschap. Dankzij het wind-
molenpark profiteert De Bruij-
ckere van het nieuwe kavelpad.
Het land ligt enkele kilometers
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Guido de Bruije-
kere controleert
de pootdiepte
van het ras
Annabelle.

vanwege het vele werk. "Vooral
als je klaar bent met planten is het
een ravage", zegt hij. Het vullen
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procent afslibbaar, wordt klaar-
gemaakt met een rotoreg voorop
de trekker en een frees erachter.

tiever benut dan bij het gebruik
van gangbare kunstmest. Als
voordeel noemt De Bruijckere

trekken van het klittenband is de
plantmachine in een mum van tijd
gevuld. Aan de Structural poot-
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weg. Met collega Van der Beek is
hij een samenwerkingsverband
aangegaan. De hoofdactiviteit is
de pootgoedteelt.

Samen telen ze 40 hectare poot-
goed. Om de insleep van bacterie-
ziekten tegen te gaan wordt ba-
sispootgoed op het eigen bedrijf
vermeerderd vanaf het stadium
miniknol. Het hoogwaardige
pootgoed wordt zorgvuldig voor-
gekiemd om een vroeg gewas te
verkrijgen. "Ik heb wel leergeld
betaald", zegt De Bruijckere.
Twee jaar geleden werd het gewas
overvallen door een luizenplaag
met virusinfectie en klasseverla-
ging als gevolg.

Kiemzakken
Het pootgoed ligt niet los in een
kist maar in kiemzakken van het
Joppesysteem. Elke zak heeft een
inhoud van 125 kilogram poot-
goed. Vorig jaar deed De Bruijc-
kere voor het eerst ervaring op
met het systeem. Het voorkiemen
in poterbakjes is vaarwel gezegd

kistjes kostte veel tijd en het tillen
was zwaar werk. In plaats van het
bekende opklapbare rek viel de
keus op het kistenrek waaraan de
kiemzakken hangen. Het kisten-
rek, bedacht door akkerbouwer
Gerard Vossen en vervolgens in
productie genomen door Firma
Joppe, is goedkoper dan het op-
klapbare rek. Een rek is niet no-
dig want de zakken hangen aan 4
meter lange balken die door mid-
del van twee bokken op de kist
steunen. Het oorspronkelijke idee
was dat er vijf zakken in de kist
hangen en aan weerszijden drie
aan de buitenkant. Omdat de zak-
ken in de kist minder licht krijgen
dan de zakken aan de buitenkant
is De Bruijekere het dit jaar an-
ders gaan doen. Drie zakken in de
kist en aan weerszijden vier aan
de buitenkant. De balken blijken
stevig genoeg om het gewicht te
dragen. Het voordeel is een betere
lichtspreiding. Met de vanghaak
wordt het totale gewicht van 1.375
kilo opgetild en boven de plant-
machine gehangen. Met het los-

voorzieningen te worêen getrof-
fen om de machine direct vanuit
de kiemzakken te vullen. Als extra
voordeel van het kistenrek noemt
De Bruijekere de mogelijkheid om
driehoog te stapelen. Omdat de
bovenste kist meer lichtinval krijgt
dan de kisten eronder is het raad-
zaam om de kisten een keer om te
zetten. Dit voorjaar was daar geen
extra handeling voor nodig want
vanwege de nachtvorst moesten
de kisten toch al naar binnen wor-
den gereden.

Het ras dat als een van de eer-
ste vanuit de kiemzak de plant-
machine inrolt is Annabelle,
maat 32/50. Het is S pootgoed van
eigen teelt. In de eerste week van
maart is, na enkele dagen bij 20
graden te hebben gestaan, het
behulp van de boxenvuller in de
voorkiemzakken gedraaid en op
de ruimte gezet. Na zes weken
hebben de knollen goed afgehar-
de spruiten. De Bruijekere plant
ze wat ruimer dan de lagere klas-
sen; 5,5 per strekkende meter.

De grond, iets minder dan 20

Vanuit de kuubkist stort De Bruijekere zijn pootgoed over in de pootmachine.

volleêig wor t ]ngemaaRt maar
tamelijk grof wordt gelaten. De
Bruijekere verwacht op dit per-
ceel geen probleem met kluiten
tijdens het rooien. Wortelen en
uien waren de voorvruchten. Het
gedeelte waar de uien stonden
komt fijner onder de frees van-
daan dan het deel waarop de wor-
telen hebben gestaan.

Flex
Een gecombineerde bespuiting
tegen rhizoctonia en luizen, en
het toedienen van vloeibare
meststof gaan tegelijk mee met
het planten. Hiervoor is zowel
voorop de trekker als op de plant-
machine een tank gemonteerd.
Op de plantmachine staat de tank
voor de Amistar plus Gaucho
oplossing die in een hoeveelheid
van 350 liter per hectare in de
pootvoor wordt toegediend. Elk
pootelement is voorzien van een
spleetdop voor een optimale ver-
deling. De vloeibare kunstmest
van het merk Flex komt uit de
800 liter tank vóór op de trekker.
Met een druk van 2.5 bar wordt
de vloeistof naar elk pootelement
gepompt. In tegenstelling tot de
Amistar/Gaucho vindt er bij de
meststof geen verneveling plaats.
De vloei stof wordt met een straal-
tje langs de knollen gespoten, in
een hoeveelheid die afhankelijk
van de behoefte varieert van 200
tot 700 liter per hectare. De sa-
menstelling van de Flex meststof
voor aardappelen is 12N - 16P
aangevuld met sporenelementen
B en Zn. Verneveling is ongunstig
voor de werking van de meststof.

De reden om vloeibare kunst-
mest toe te passen is dat er min-
der kunstmest nodig is. De toege-
diende nutriënten worden effec-
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Zeven jaar geleden verkeer-

de de toediening van vloeibare
kunstmest nog in een experimen-
tele fase. De Bruijekere herinnert
zich het speciale machientje met
een capaciteit van 2 hectare per
dag. "Het was erg omslachtig en
het schoot niet op, maar de re-
sultaten van de proeven waren
wel positief", herinnert hij zich.
Inmiddels heeft de vloeibare be-
mesting een vaste plek veroverd
in de bedrijfsvoering. In de aard-
appelen en de uien wordt het ook
na opkomst toegepast om bij te
bemesten. Ondanks de investe-
ring van ongeveer 8.000 euro in
de toedieningsapparatuur, becij-
fert De Bruijekere het financiële
voordeel op ongeveer 200 euro
per hectare. Niet meegerekend
hierin is dat de bemestingsme-
thode arbeidsintensiever is dan
voorheen met kunstmest. Gedu-
rende de knolzetting moet toe-
passing plaatsvinden. Dit tijdstip
verschilt per ras. Voor een teler
met veel verschillende partijen
betekent het veel heen en weer
rijden met de spuitmachine.
"Hele blokken spuiten is er niet
meer bij,"

Leidingwater
Omdat slootwater in dit deel
van de polder niet mag worden
gebruikt voor het spuiten van
de aardappelen - de bruinrot-
maatregelen zijn nog steeds van
kracht - en bronwater niet overal
beschikbaar is, is De Bruijekere
aangewezen op leidingwater. De
kosten hiervan blijven beperkt
tot enkele euro's per hectare. Wel
voegt hij het middel Intake aan
het water toe om de PH waarde
te verlagen.
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