Studiereis 2012

Dag 1
Om 05.30 uur verzamelen in Steenbergen vanwaar we gezamenlijk
vertrokken zijn richting Schiphol. Vanuit Schiphol vlogen we door naar
Kopenhagen. Vanaf de luchthaven zijn we per bus Denemarken gaan
bezichtigen.
Eerste bezoek
Dit was een vermeerderaar van eerste jaars plantuien. Hij teelde zo’n 50 ha eerste jaars plantuien. Hij
teelt de meest gangbare en biologische rassen namelijk stuttgart, sturon en takmark (rood).
De verwerking van de eerste jaars plantuien gebeurde binnen zijn eigen bedrijf. Tevens zorgde hij zelf
voor de afzet van zijn eerste jaars plantuien. Naast de eerste-jaars plantuien teelde hij ook nog
andere producten zoals rode bieten (langwerpige). De afzet van de rode bieten regelde hij via een
afzetorganisatie.
Tweede bezoek
Deze teler heeft in 2007 het bedrijf van zijn vader overgenomen. Helaas is zijn bedrijf in 2008
afgebrand, dat hield in dat hij meteen moest beginnen om alles opnieuw op te bouwen.
Hij heeft 6 vaste werknemers in dienst en in het oogst seizoen heeft hij nog losse krachten. 2/3 van
het land wordt gehuurd. De huurprijs ligt op € 750,- à € 1000,- per ha. De koopprijs van de grond ligt
op zo’n € 20.000,- à € 25.000,- per ha. Vorig jaar was dit nog € 35.000,-. Dat is dus een serieuze
prijsdaling. Dit heeft alles te maken met de financiële crisis waar heel Europa mee kampt.
Hij beteelt in totaal op zo’n 250 ha. Het bouwplan is als volgt:
ruim 100 ha aspergeaardappelen. Dit is een langwerpige aardappelen voor de saladeindustrie.
56 ha zaaiuien
60 ha wortelen
16 ha kool voor industrie
De zaaiuien verkoopt hij op de vrije markt, hij sorteert en verpakt ze ook zelf.
De wortelen verkoopt hij 100% op contractbasis
De aardappelen verkoopt hij meer dan de helft op contractbasis.
Ook in Denemarken was oogstjaar 2011 een slecht
jaar voor de uien. Deze teler heeft daarom ook
maar 50% af kunnen zetten en de rest heeft hij
vernietigd. Hij teelt op bedden van 3 meter en
heeft dus ook zijn trekker op 3 meter spoor staan.
In Denemarken mogen ze maar een beperkt
pakket aan gewasbeschermingsmiddelen
gebruiken. Ze mogen daar gebruik maken van
boxer, stomp, fenix, totril, mundial, adonifen,
tenic signum en amistar. De teler had een rassen
demo liggen van Nickerson Zwaan met darmo,
centro, firmo, niz 3789, retano, paradiso en

silvarado. Nickerson Zwaan heeft een marktaandeel van 15% in Denemarken. Evenals in Nederland
zijn zij ook daar groeiende.
Dag 2
Derde bezoek
Het derde bedrijf dat we hebben bezocht was een groot akkerbouwbedrijf. Het bedrijf had 2000 ha in
beheer waarvan 1200 ha beteeld werd. Ze hebben inmiddels 700 ha verkocht voor natuurbehoud.
Deze 700 ha ligt tegen de zee en wordt onderwater gezet. Ze telen 250 ha uien. Het merendeel
hiervan werd afgezet voor de supermarkt.
Tevens importeerde ze uien uit Italië en Nieuw-Zeeland om de gaten tussen de oogst op te vullen.
Verder teelden ze nog asperges, wintertarwe, rogge, prei, bleek- en knolselderij, chips aardappelen
en ze hadden 200 ha bos wat ze verhuurden voor de jacht.
Er werd geëxporteerd naar Zweden, Noorwegen en Duitsland
Vierde bezoek
Dit bedrijf teelt 50 ha zaaiuien. Het bedrijf maakt gebruik van geprimed zaad met mundial. Hij heeft
de uien in maart gezaaid, maar heeft ook last van het koude voorjaar. De uien worden op het bedrijf
zelf gesorteerd en verkocht aan verpakkers. Hij levert zijn uien af in bigbags. Hij is uitgeroepen tot de
beste uienteler van Denemarken. In de oogst 2011 heeft hij een opbrengst behaald 149 ton zaaiuien
per hectare. De organisatie, die hem heeft uitgeroepen tot beste uienteler, heeft een stukje van zijn
perceel bemonsterd. De organisatie wordt geregeld door een dienstverlenend agrarisch bedrijf zoals
wij hier de DLV kennen in samenwerking met Bejo en Nickerson Zwaan.
Hij heeft erg veel last van stenen. De percelen worden ontsteend met een machine die de stenen in
het rijpad gooit.
Vijfde bezoek
Dit is een bedrijf van 2 broers. Ze hebben een zeer gevarieerd en zeer arbeidsintensief bouwplan. Ze
betelen ongeveer 500 ha. Ze telen de volgende gewassen: aardbeien, asperges, erwten, vroege
aardappelen, suikermais, graan, plantuien, zaaiuien en een boomkwekerij. Van de plantuien hebben
ze het ras Troy.

Ze hebben 15 personen in vaste dienst en 300
seizoenarbeiders uit Slowakije. Deze seizoenarbeiders
worden uitbetaald in kilo’s per eenheid. De
seizoenarbeiders worden gehuisvest in caravans die de
teler huurt en door verhuurd aan de seizoensarbeiders.

Dag 3
Zesde bezoek
Dit bedrijf werd gerund door een bedrijfsleider, die ons te woord gestaan. Hij was een samenwerking
met een melkveebedrijf aangegaan, waardoor hij zijn bouwplan heeft kunnen verruimen. Hierdoor
zijn zijn opbrengsten gestegen. Op het bedrijf worden uien, aardappelen, maïs, grasland en gerst
verbouwd.
Voor de uien had hij zelf kisten ontworpen van
3000 kg. Deze hadden een ‘gat in het midden’. Hij
plaatste een kist met kanaal in het midden en dan
aan weerszijden een kist waarvan de buitenzijde
geheel dicht was. Dit was de droogopstelling. Als
de uien dan droog waren, konden er zo’n 84 kisten
voor een ventilator.

Ook deze teler sorteert en verpakt de uien zelf. Voornamelijk voor de Scandinavische markt.
In Denemarken was de prijs en kwaliteit van de uien, evenals bij ons, slecht. Deze teler heeft veel van
zijn uien moeten vernietigen.

