'Nog wachten op doorgroei'
Dit seizoen teelt Jac Lamers in Driel voor het eerst aardbeien op kokos. Uit een monster bleek
dat de kokos goed was gebufferd en vorige week bevestigde een monster dat de verhouding
kali-calcium goed is. Hij plantte op 16 en 17 augustus en een tweede afdeling op 22 augustus.
De eerste oogst begon op 6 oktober, in de tweede afdeling een week later. De eerste tros was
er eind vorige week zo goed als af. De groei is goed gegaan, maar de doorgroei, daar zat hij
eind vorige week nog op te wachten. "De laatste twee weken is het steeds donker weer
geweest. Ik denk dat alle gewassen het daardoor moeilijk hebben. Je zit met een vlotte
productie, hoewel die dunner is dan anders. Er zijn minder takken en minder stuks."
In zijn oogst zat vorige week een kleine dip door de spreiding in uitgroei tussen de eerste en
tweede tros. Gezien de bloei van de planten, plukt hij echter niet de kilo's die hij had gedacht,
waardoor de verwachte eindproductie naar beneden moet worden bijgesteld.
De geplaatste warmteopslagketel kwam 10 September in bedrijf. Na wat aanloopproblemen
met de software draait de ketel nu naar tevredenheid. De brander is in de buffertank
geïntegreerd. Voor het afvlakken van afnamepieken is het een mooie installatie, vindt Lamers.
De trayplanten, die hij zelf opkweekt in veenpotgrond, staan er goed bij. De potgrond
bemestte hij met '3 kilo Osmocote drie tot vier maanden' en hij heeft mondjesmaat wat
bijbemest. De planten groeien voller dan verleden jaar, waardoor hij verwacht dat er wat meer
bloemtrossen in zullen zitten, ook al omdat de temperatuur de vorige twee weken redelijk op
peil bleef. Eind vorige week begon nachtvorst te dreigen, waardoor hij de trays bij elkaar
heeft geschoven, om er - indien nodig - direct folie overheen te kunnen leggen.
In de kas kwamen wat verschillende soorten luizen voor, waar de kweekjes Colemani niet
tegenop konden. Ingrijpen met Hostaquick was afdoende. Daarna kwam er een zware
rupsaantasting. "Dat lijkt ieder jaar erger te worden." Tegen de rupsen zette hij twee keer
Dipel in. Dat was niet helemaal afdoende. "Je ziet een aantal rupsen de dans ontspringen.
Voorheen zette je dan mevinfos in, maar dat kan nu niet meer.
Lamers beziet de ontwikkelingen rond de AMvB voor wat betreft gasafname per gewas met
bezorgdheid. Hij vraagt zich af of de gedachte maatregel om aardbeitelers te beperken tot een
jaarlijks gasverbruik van 10 kubieke meter gas per vierkante meter juridisch wel waterdicht is.
"Maar voor je er erg in hebt, wordt het vastgelegd. Je wilt zicht hebben op een eerlijk proces,
maar of dat ook zal gebeuren, daar twijfel ik aan."
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