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ProGemüse zoektoplossing SIN rANNALAND 

G,middeld.Jaagste enmiogste prijs Wm vorige .,..ekop .ardappeiveiling SintAnnaland In cell1l!nper 

kilo; tusse.o hilakjes het ve"chi! met d.wee' daarvoor in cent.n. Aanvoer in loo;_n haak)esd'· 

a.nv"" van twe.weken gele<k!n. .
voor aaltjesprobleem ~veilseiioen' is afgesloten. 

LI ACHTERGROND 

Aaltjes veroorzaken schade 
in de groenteteelt. Dat kost 
telers en verwerkers geld. 
Het grensoversciirijdende 
project ProGemüse zoekt 
oplossingen om schade door 
aaltjes te beperken. 

DOOR JAN ENGWERDA 

V
 erwerk.ers van industrie

groenten zoeken graag 
percelen dicht in de buurt 

van hun fabrieken om transport
kosten te besparen. Ook kunnen 
de geoogste groenten dan zo snel 
mogelJjk worden verwerkt. Maar 
dat wordt steeds lastiger doordat 
steeds meer percelen ongeschikt 
zijn voor de teelt van industrie
groenten omdat er schadelJjke 
aaltjes in voorkomen. 

Daarom hebben verwerkers en 
onderzoekers. de banden ineenge
slagen inhet project ProGemüse. 
Doel van het project is om de 
schade door aaltjes in de teelt van 
industriegroenten te beperken. 
Dat bespaart kosten voor de ver
werkers. En telers hebben meer 
mogelijkheden om industrie
groenten in hun bouwplan op te 
nemen. Omdat de problemen in 
de grensgebieden van zowel Ne
derland als Duitsland spelen is 
het ean grensoverschrijdend pro
je(jt·geWofden (zi. keiderPro'· . 
Gemüse). 

Voigens PPO-onderzoeker 
Leendert Molendijk is schade 
door aaltjes aljaren een belang
rijk onderwerp in de groente
teelt. "Doordat de verwerkers 
hoge eisen stellen aan da kwali
teit van de groenten, mogen de 
percelen niet te veel schadelijke 
aaltjes bevatten." 

ProGemÜSE! richt zieh in eerste 
instantie Ol' peen omdat de drie 
deeinemende bedrijven dat alie
maal verwerken. MolendJjk: 
"Maar het aalljesprojectheeft 
ook een uitstraling naar ander 
gewassen, zoals bonen, erwtan an 
schorseneren. ~, 

Volgens MolandJjk wordt eerst 
gemventariseerd welke systemen 
worden gebruikt in Duitsland en 
N ederland voor de bemonstering 
op aaltjes. "We zoeken de meest 
geschlkte emit, zodat je voor zo 

HET WEER VANDAAG 
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Verwerkers stellen hage eisen aan Kwaliteit van groente~ Foto Petra Vos 

weinig mogelijk geld een goed 
beeld kunt krijgen van een aal-· 
tjesbesmetting op een pereee!." 

Daarna gaat het project bekij
ken welke schadecriteria geban
teerd moeten worden. MolendJjk: 
Um de industriegroententeelt zijn 
er vijf aaltjessoorten, die v~el 

Bij banen zijn er 
al aaltjesresistente.' 

tijdstip, zaaidichtheid, ras, 
grondontsmetting en de teelt van 
tnssengewassen en groenbemes
ters. Eil bonen zijn er al aalljes
resistente rassen. mogelJjk dat 
er ook in andere gewassen resi
stenties te vinden zijn. In Neder
land ls er een website 
(www.aaltjesschema.n1) met in-. 
formatie over vermeerdering van 
aaltjes en de schadegevoeligheid 
vange')Vassen. Wewillenookeen 

. Duitse 'vers!e vande' aaltjessite 
maken en Duitse :!pfQrmatienaar. 

__---,..:.:..__-'--.,---''''"''- .boveri h.alen. Ook gaan we kerinii; 
..'.'. ,.,.;.~Il~el~p.overhet effect van 

.. . . ·e:rna~even 

. go.nderde 
loepne:men.'; :"! ''':_~~;''.' ~<~~~"":' 

voordat schadeontsteat.» 
Ook wilPrpGemüsekennis 

ontwlkkelen hoe telers het beste 
een perceel vrij kunnen maken 
van aal"tjes of voorkomen dat het 
perceelbesmet raakt. Molendijk: 
"Van invloed zijn vooral het Zaal-

ProGemüse 
ProGerriOse is een grensoversehrij
dend aaltjesproject. Vanuit Neder
land.doen mee hat onderzoeks
instituut PPo-WUR en de v!Oewer
kers Laarakker Groenteverwerking 
en Rijko (de 5ehakeIContraCltee.lt). 
Oe Duitse deelnemers zijn het on' 
derzoeksinstituut JKI, de verwerker 
Hans Brpcker en de Landbouwka
mer in de deelstaat Noordrijn
Westfalen. 

Het project loopt drie jaar en 

Mo!,mdJjk is enthoUsiast over 
het projeeV'Hetmoo!e vind ik 
dat verwerkers en onderzoekers 
samenwerken om hat aal"tjespro
bleem aan te pakken. Die interac
tie kan een grote meerwaarde op
leveren." 

wOrdt gefinanden:l door het grens
overschrijdend~ project Euregio. 
Het projectkost bij.na 1 miljoen 
euro" __: ,' __' _ ',' - ," _. ,_. 

_Eur~9id_~11_-ee_f):I~v~r1.sva~pa.re 
lan'dbduw er, 'aanverwante secto-:" 

. ren be~rdere"inde'gr~hsregioiii . 
Nederland .(Umburg).en Duitsl"nd 
(Noordrijn-VVestfalen), wllarbij 
n;ind~r cM'e~isc:he middelen en 
:meststoffen,w9:rd~Ii'gebruU<t am 
het milieu te ontlastim. 

VERWACHTING LANGE TERMIJN 

FRANKFURT 
Aardappelnoteringen irteuro', per 100 kilo op de termijnmarlct in Frankfurt; per contract 25.too;.bron: 
Eur&. " 
indUstrie slot ~Ij9! versthil omzet t.felaard: vOrige 
nov ~16 18,00 19,00 (·1,00) 12 
april 'li 27,10. 25,96 3+1,20) 476 
juni '11 28,60 21.40· 1+1,20) 0 . 

· ~14,3014,5.0 ·,1-0.20) 0 

LONDEN 
Aardappelnot,ringen lond";"termljnmarkt in euro's per100 kilo; per contract·25ton;bron:Eurex. 

. ,lot voIlchi! omz.t slot vorige verschi! omzet 

Nede~.nd!'e expertwan ulen "'clus;efnagekom.. informalie in delaatttgepublkeMle we";x 1.000 
1010. PTIKCB 

·Parijs, korrelma~nOtering op Euronen termijrr 
markt; slomoteringen van 15110 in euro', per 
Ion; Salon per contract; bron: Euronen Pan}. 

,lot ' vorig. verschil omzet 
nov '10 202,75 203,56 {-(P51 803 
jan. '11 204.00 205,25 1-1,25) 534 
mar '11 . 264,25 2115.75 1-1,56) 298 
jun 'U 207,25 2!l8,00 1-0,751 120 
aug '11· :209,25 209,75 1-O.5!ll 0 
nov 'I L ·180,00 ·179,00 1+1.00) 0 

,g·j;J'.,.,i:OI.lit.l.!.l. 
.Parij~kQolzaädnoiering Oll Euronen terinijn

martct;·,loliIoterjngenvan 15110 in eu1o~ per 
· ton;50loni>.r("~ir.ct; bron: Euronext Pan}. 

tarwe 

may'11 
malS denO 

_'11 
. Ilot vorig. v.rschH omzet ma '11 

· .00. 'Ja 387;5.0 385.25 (+2:25J 2.193 so abonen oov'10· 
feb'11 . 396,50 ':388,25. 1,2.25) 2.421 

389.56 31f1,25. 1+2.25) 632 
. 375 25 +07 ll3 
•3175.0· 1+1 00 t. 
381 75 +1,00 0 

Panjs, br~eisin()\!!ing op EurO'lext fermijtr~ 

W3 

Wi.selend bewolkt 
In het hele land komen vandaag buien 
voor, welke gepaard kunnen 9aan met 
onweer. Het wardt 13 graden bij een . 
matige westen- tot noordwestenwind. 

WO DO VR ZA .ZO MA DI. WO Da 

Te~p.. minfmax 119 4t11 6113 8/12 5/11 4/11 .6111 6/123/Il 
Wind NW3 W3 W3 'lW. 3 ?IN 3 W3 ?IN 3 '1iN3 ?IN 3 

\Neer C> G0 Q Q 0 
Ne.r~lagkans 90% 85% ·'8S% 70% ..80% 70% 60% 50% 50% 

Neerslag in mm 30-35.10-26 4-10 4-10 5·14 5-13 2-6 1-5 1-3 

.Herfstachtige daS"'n 
Een noordwestelijke straming voert koude en instabiele lucht aan. Hierdoor 
vertopen de komendedagen wisselvallig met elk!! dag kans op buien en 
temperaturen overdag rond 9 graden. 11'1 de nacht liggen de minima, afhan-· 
kelijk van de hoeveelheid bewolking, tu.ssen 2 en 6 graden. De wind is 
me.est (ll.atig tot vrij'krachtig aan·zee en het is.wisselend bewolkt, dus ruimte 

'\toor de"zorris er indit herfstachtige weerbeeld ook. 

markt; ,Iotnoteringeil 'an 15.110in'0.u1O" llE' 
100; 50 Ion per con1riCt; bron: Euronen p4ii~ 
___~,"".Iot, vorige vol1chil .omze! 
n.. '10 ·227,50 219,00 (+s.50) ° 
jan '11 224,56 231,56 . (-7,00) 10 
rn.r'11 230,50 231,00 1~,50) 4 
mei'l1 234,7". 233,75 (+1.00) .. 0 
aug '11 . 233,50 232,59 (+1.00) . 0 
nov:11 223;00 223,00 (onv) . 0 
jan '12226,00 226,50 (~,50) 0 
mit '12 . m,oo 228,50 (·0,50) ° 

!~~~~~~I!~~~!!I 


BLOEMBOLLEN 
Kijk'voor het laatste 
bollennieuws op 

agd.nl. 


