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“Goed pootgood telen moet
niet te makkelijk worden.
Dan kan iedereen het.”
Arjan en Gerald Maters groeiden op in het akkerbouwbedrijf dat hun opa in
1968 had opgericht. De broers waren ervan overtuigd ‘later boer te worden’.
De ziekte van hun vader in 2007 bracht alles in een stroomversnelling. Arjan
zat in het laatste jaar van MBO akkerbouw, loonwerk en monteur, Gerald moest
nog beginnen aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden. Ze werkten naast hun
opleiding in het bedrijf, om het in 2012 over te nemen.
Maatschap Maters

Goed uitgangsmateriaal heeft (meer)
waarde
Het was geen gemakkelijke start, maar de broers hebben de
schouders er ondergezet en het familiebedrijf Maters verder
uitgebouwd. Werden er destijds 40 á 50 ha aardappels en
4 á 5 ha uien verbouwd; nu is dat 100 ha pootaardappelen en
30 ha uien, aangevuld met 35 ha suikerbieten, 45 ha graan,
veldbonen en Japanse haver. Daarnaast wordt er met
verschillende collega’s grond uitgeruild.
Gerald: “Het belangrijkste voor ons zijn de pootaardappels
en uien (rode uien, sjalotten en eerstejaars plantuien).
In de pootaardappels richten we ons op hoogwaardig
uitgangsmateriaal. Zo hebben we bijvoorbeeld de
miniknollen gedompeld in ArgicinPlus, waardoor we
verwachten ze te kunnen leveren met minder verlagingen
van de klasse.”

Het ene jaar zie je niks, het andere jaar wel
Telen in de volle grond is ingewikkeld. Je kunt niet precies
sturen, zoals in kassen. “Je bent van zoveel factoren
afhankelijk. En de bodem is zó complex. Wat bij de buurman
werkt, hoeft niet vanzelfsprekend bij ons ook te werken”,
vertelt Gerald. “Eigenlijk hebben we elk jaar te maken met
te droge perioden in de teelt. We kunnen de aardappels niet
beregenen door bruinrot in het water. Zou dat wel kunnen,
dan levert dat nét een paar knollen per plant meer op en
dus een paar ton pootaardappels extra.”
Maters is samen met PlantoSys op zoek naar methoden
om de weerbaarheid van aardappelen te verhogen. “Zo
zijn we continue bezig met onderzoeken en testen van
verschillende methoden en toepassingen met SalicylPuur
en Argentum. Het is een lange zoektocht naar een stabiele

schoon pootgoed
samen onderzoeken
kennisniveau PlantoSys

>> Maatschap Maters
Jaarlijks verwerkt Maters 5.000 ton pootaardappelen.
Zo’n 80% gaat naar Handelshuis Agrico, 15% is
vrije aardappelen en de rest gaat naar andere
handelshuizen.

teelt, vooral omdat de teeltomstandigheden niet altijd
hetzelfde zijn. Dat kan per jaar flink verschillen. Maar we
gaan de uitdaging graag aan.”
Op dit moment loopt er in sjalotten en rode ui een test met
ConSecta van PlantoSys. Gerald: “We hebben problemen
met trips aantasting. Doen we niets, dan hebben we kaalval
tijdens de bewaring in de winter.”

Niet méer doen, maar wel beter
Gerald vertelt; “Net als iedereen willen we ook bewaarziekten zoals schimmels uit de buurt houden. Dat is lastig bij
sommige rassen. Vaak zit het ook al op de miniknollen die
we binnen krijgen. We willen graag op een ‘andere manier’
werken en op termijn veel minder chemie gebruiken. Nu
kunnen we nog beide kanten op, maar bij een overstap naar
natuurlijke producten moet het hele systeem goed ingericht
zijn. De groene producten moeten net zo goed zijn als de
chemische middelen, liefst beter. En wanneer de kostprijs
dan ongeveer hetzelfde is gaan we ervoor.”

Reden genoeg voor Gerald om zich te verdiepen in IPM
in combinatie met biostimulanten. Op internet vond hij
PlantoSys en informatie over het wilgenbastextract dat in
PlantoSys producten wordt gebruikt. Het telefoongesprek
met Alwin Scholten dat volgde maakte veel duidelijk: “Het
was een serieus gesprek. Ik kreeg een hele goede uitleg en
het was helder dat Alwin een hoog kennisniveau heeft. Plus
een andere kijk op onze teelt dan de gemiddelde adviseur.
PlantoSys kent onze problemen in de teelt en men helpt ons
op een manier die we in gangbare akkerbouw niet kennen.
De benadering van de problemen is totaal anders, en zo
komen we samen verder om het anders aan te pakken.
Hierbij kunnen we nu nog terugvallen op chemie, maar
bouwen we wel aan een duurzame toekomst.”

Maters vermeerdert diverse rassen pootaardappels, zoals Agria,
Arizona, Spunta en Liselotte. Op de foto’s: Fontane.

Links Gerald Maters, rechts Arjan Maters

“PlantoSys benadert
teeltproblemen vanuit de
plantfysiologische achtergrond.
Zo kunnen wij zoeken naar
oplossingen voor het wegvallen
van chemische middelen.”
Arjan Maters

