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INGEWIKKELD PROCES
Vedelaar verwacht dat de calcium-toepassing waarvan hij
gebruikmaakt de komende jaren
alleen maar gaat toenemen: “We
zijn aan alle eisen verbonden qua
toediening van vaste meststoffen,
dus dan moeten er andere manieren gevonden worden om de plant
te geven wat die nodig heeft. Het
begint altijd met een probleem en
er gaan vaak vele jaren overheen
voordat je hebt uitgedokterd hoe
dat het beste opgelost kan worden.
Dat zal altijd zo blijven. Het is niet
zo dat we voorheen dom bezig
zijn geweest, maar bij dergelijke
ingewikkelde processen handel
je naar de kennis die je op dat
moment bezit. Iedereen doet het
op zijn eigen manier en wij hebben
een manier gevonden die bij ons
past. Mensen leren wat voor ons en
wij leren wat voor anderen. Onze
keuzes zijn altijd wel gebaseerd op
duurzaamheid.”

DOSSIER:

DUURZAAM ONDERNEMEN

AAN TAFEL BIJ MAATSCHAP VEDELAAR:

“We proberen vaak iets nieuws en
soms schiet je raak”
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omdat ook bij hem ‘één jaar, geen
jaar’ is, worden producten eerst
twee seizoenen getest. “Dan kan je
jaareffecten uitsluiten. Het is iedere
keer weer een flinke investering
en daarom moet ik echt volledig

overtuigd zijn alvorens ik ergens
instap. Het geeft niet een meeropbrengst, maar alle voordelen tijdens
de teelt en in de bewaring gaven in
dit geval de doorslag. Wij maken
nooit geen gekke bokkesprongen.

We hebben een akkerbouwbedrijf
dat gebaseerd is op het plezier en
de passie voor het vak. En daarbij
is onze visie dat iedereen, die na
ons in de keten komt, ook verdient
aan het product dat wij leveren.

We doen het dus niet alleen voor
onszelf, maar ook voor alle ketenpartijen en voor de consument die
uiteindelijk onze producten op tafel
zet.” ■

“ONS AKKERBOUWBEDRIJF
DRAAIT OP PLEZIER EN PASSIE”
Vedelaar gaat bij de keuze voor
nieuwe producten niet over één
nacht ijs. Er wordt altijd begonnen
met een paar hectare proefveld en

PlantCoaching-adviseur Philip Kroes (links) en Joop Vedelaar (rechts) bespreken regelmatig teeltgerelateerde oplossingen met elkaar.

Maatschap Vedelaar is een innovatief akkerbouwbedrijf dat in
2000 door de broers Gerard en Joop Vedelaar is overgenomen van
hun vader. Het gangbare akkerbouwbedrijf in het dorpje Nagele
(Noordoostpolder) laat zich het beste omschrijven als een vooruitstrevend, maar tegelijkertijd realistische onderneming gericht
op duurzaamheid en maximale kwaliteit. Om de kwaliteit van het
pootgoed en de consumptieaardappelen te optimaliseren maken
de broers sinds enkele jaren gebruik van blad- en bodembemestingsmiddel TouCaN van PlantCoaching, dat gebaseerd is op een
combinatie van gestabiliseerde stikstof (NH2) en calcium. “Ik heb
al heel wat middelen uitgeprobeerd, maar meestal houdt dat na
één of twee keer toepassen wel weer op. Met dit middel lukt het
ons om bij het pootgoed meer knollen aan de stengel te krijgen en
bij consumptieaardappelen zorgt het voor een sterk verbeterde
schilkwaliteit. Daarnaast heeft calcium een positief effect op de
bewaarheid”, aldus Joop Vedelaar.
Dat laatste rekenen veel telers niet
mee als voordeel van calcium, maar
Vedelaar beschouwt dat aspect
juist als één van de belangrijkste
voordelen van calciumtoediening
direct na de opkomst. “Als wij
bepaalde rassen in de kist stoppen,
dan zagen we bij het sorteren veel
drukplekken en gewichtsverlies.
Vanaf het moment dat we calcium
over het gewas zijn gaan spuiten is
dat veel minder. Een bijkomend –
niet onbelangrijk - voordeel is dat
de consumptieaardappelen langer
doorgroeien.”

“DE PLANT
HOEFT ZIJN
RESERVEVOORRAAD NIET AAN
TE SPREKEN”

Noordoostpolder dat het gewas
positief reageert: “Je ziet heel
duidelijk dat het gewas langer
groen blijft. Vooral in augustus en
september als het gewas begint
af te rijpen zien we verschil tussen
behandeld en onbehandeld.”
Ras-afhankelijke effecten
De zoektocht naar het juiste
product heeft dus heel wat voeten
in de aarde gehad, maar volgens
Vedelaar is dat ook niet zo gek.
Immers het aanbod is zo enorm
groot, dat de ‘gewone man’ door
de bomen het bos niet meer
ziet. “We zijn boer, accountant
en manager tegelijk. Het is vaak

Om de formulering van stikstof in
vorm van amide (NH2) te behouden is een positief element nodig.
Dan hebben we het bijvoorbeeld
over koper, magnesium en calcium.
Uiteindelijk ontdekte Vedelaar via
de adviseur van PlantCoaching dat
de combinatie met calcium het
beste werkt. “Het blad wordt nooit
calcium vragend. En dat voorkomt
dat hij bij een tekort aan vocht een
beroep doet op de vochthuishouding in de knollen. Omdat hij nooit
de reservevoorraden hoeft aan te
spreken, blijft de kwaliteit van ‘de
huid’ oftewel de schil ook in tact.
Bij andere oplossingen hebben we
die effecten nooit geconstateerd.
Schilkwaliteit en bewaarbaarheid lukt vaak nog wel, maar het
doorgroeien van het gewas bereik
ik alleen als ik dit calciummiddel
toepas.”
Ook tijdens het groeiseizoen ziet de akkerbouwer uit
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een kwestie van zelf uitproberen
en anticiperen. Bij PlantCoaching
hebben we daar een speciaal
woord voor ontwikkeld, namelijk
‘planticiperen’. Bij nieuwe rassen
proberen we altijd iets nieuws en
heel soms, zoals in dit geval, schiet
je dan raak. Het werkt bij innovator
en er zijn door PlantCoaching ook
proeven met Fontana en enkele
chips-rassen gedaan, maar dat het
bij die rassen deze effecten heeft,
wil niet automatisch zeggen dat
dat bij al die andere aardappelrassen die er op de markt zijn ook
zo is.”

SAMENWERKING
“Ook kan je niet stellen dat elke
methode op elke ondergrond
toepasbaar is. Het mooie is dat
Farmcoaching ook gewoon eerlijk
zegt dat het bij Agria niet werkt.
En als een adviseur mij vertelt dat
het niet overal hetzelfde effect
heeft, dan ben ik eerder geneigd
hem of haar te geloven. Ik ben dan
ook zeer te spreken over de open
en eerlijke samenwerking met
Philip Kroes van PlantCoaching, die
overigens ook in zijn Delphy-tijd al
bij ons op het erf kwam. En die gezamenlijke geschiedenis schept een
band, ook bij deze samenwerking.”
Na het poten van de innovator aardappel voegt Vedelaar tijdens de teelt calcium toe voor het
verhogen van het bewaarrendement en de schilkwaliteit.

Joop Vedelaar merkt dat de calciumtoevoeging tijdens de teelt positieve effecten heeft op de
bewaarkwaliteit van zijn pootgoed.

Cursus Vruchtbare Bodem op 5 en 6 juni met Neal Kinsey
Kinsey-Albrecht analyse; dé beste basis voor een gezonde bodem!
Wilt u weten wat er aan de basis ligt van een goede vruchtbare bodem?
Wilt u handvaten over de juiste mineralenverhoudingen in uw grond?
Kom dan op 5 en 6 juni naar de cursus die exclusief wordt gegeven door Neal Kinsey uit de U.S.A.*
Meld u nu aan via www.vruchtbarebodem.nl. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar!
*) Er zal simultaan vertaald worden om het voor iedereen toegankelijk te maken!

www.n-xt.com

Direct meer weten? T

+31 (0)6 105 542 38

www.vruchtbarebodem.nl
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