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PROFIEL

IN ZUIDOOST-BRABANT IS HET NOG ZEER DROOG. VORIGE WEEK 

DRAAIDEN DE HASPELS NOG VOLOP IN AARDAPPELEN EN BIETEN.

Na zeven keer beregenen nog doorwas
Vorige week draaiden de haspels nog 
steeds in de aardappelen en de bieten. 
Jacob van den Borne in Reusel (N.-Br.) 
blijft er rustig onder. De haspels draai-
en al het hele jaar. „De bieten worden 
nu voor de derde keer beregend. Som-
mige aardappelpercelen hebben we al 
zeven keer beregend, en nog vinden we 
daar doorwas.” 

Doorwas vindt de teler in alle perce-
len en alle rassen. „Zelfs in Miranda’s, 
die niet doorwasgevoelig zijn.” Wel zijn 
er rasverschillen. Zo hebben Fontanes 
minder doorwas dan Ramos. Dat ras 
toont een sterke tweede knolzetting. De 
opbrengst van het bezochte perceel ligt 
nu op 30 ton per hectare, met zo’n 15 

knollen per plant. Er zijn echter ook 
percelen die op maar 25 ton zitten. Een 
bezocht perceel Fontanes doet het goed. 
Deze schat Van den Borne momenteel 
op 35 tot 39 ton per hectare.

Niet-beregende aardappel is dood
Toch had beregenen zin. „De aardappe-
len op niet-beregende percelen zijn nu 
al zo goed als dood.” Dat geldt onder 
meer voor een perceel Asterix. 

De akkerbouwer teelt ook in België op 
lössgrond. Daar is de situatie extremer 
en zijn de opbrengsten veel lager. Ook 
daar zijn afgestorven gewassen. Eén 
ding weet Van den Borne nu al: de ge-
middelde opbrengst wordt niet gehaald. 

Naam: Jacob van 

den Borne (29). 

Woonplaats: Reu-

sel (N.-Br.). 

Bedrijf: samen 

met broer Jan een 

akkerbouwbedrijf 

van zo’n 500 ha 

op zand. Frites-

aardappelen vor-

men met 400 hec-

tare het hoofdge-

was. Daarnaast 

telen de broers 

bieten.

BIDDINGHUIZEN (FL.) 
POOTGOED HAALT 
GEMIDDELDE OPBRENGST 
Op een huurperceel met lichte 

grond rooit Leo Overbeeke de 

eerste Frieslanders. Hier gaat 

het rooien mooi. Op de thuis-

kavel in Dronten is het te nat. 

De Frieslanders zijn één keer 

beregend. „Maar dat was op 

deze opdrachtige grond amper 

nodig”, vertelt de teler. De 

opbrengst hier is gemiddeld. 

De akkerbouwer is tevreden 

over de 10 tot 12 knollen per 

plant. Op de thuiskavel bere-

gende hij het pootgoed drie 

keer. Grote rasverschillen 

heeft de teler niet gezien. 

„Over het algemeen geven de 

rassen vrij gemiddelde op-

brengsten.” Bionica doet het 

goed dit jaar. „Met 16 tot 18 

knollen per plant en een bruto-

opbrengst van 50 ton per 

hectare.”

NAGELE (FL.) BIOLOGISCH POOTGOED WAT 
LATER, MAAR PRIMA UITGEGROEID
Een groep scholieren rooit stammen bij Joos 

en Marien Poppe. Al het biologische pootgoed 

is dood en een flink deel is al gerooid. De 

Agria’s zaten op bruto 28 ton per hectare. De 

Ditta’s met een hoog tal gaan bruto over de 30 

ton. „Prima opbrengsten”, vindt Marien Poppe. 

Ook dit jaar zorgde phytophthora niet voor een 

voortijdige beëindiging van de teelt. „De laat-

ste drie jaar gaat dat gelukkig goed.” 

OUD VOSSEMEER (ZLD.) DOORWASKNOLLEN 
IN BINTJE FLINK GEGROEID
Deze Bintjes op de lichte klei van Ad Geluk 

hebben een te hoog tal voor het vormen van 

voldoende grove knollen. De Bintjes bloeien 

steeds meer en hebben al een tijdje last van 

doorwas. Het valt de teler op dat de secundai-

re knollen de laatste week flink gegroeid zijn. 

„Misschien valt het nog mee.” In de Nicola’s 

vond Geluk nog geen doorwas. „Maar daar zit 

nu nog niet meer dan 30 ton onder.”
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