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Na zomerstorm ligt 60 procent van wintertarwe plat
JAAP HELLINGA

De harde wind en vooral de soms ge-
meen felle stortregens van de afgelo-
pen periode hebben bijna overal
problemen veroorzaakt. Dit jaar ver-
bouwen de Nederlandse boeren naar
schatting 127.700 hectare wintertar-
we, zo’n 4 procent meer dan een jaar
eerder.

In Friesland staat dit jaar 9000
hectare wintertarwe. Het Bildt is
goed voor minstens 4000 hectare.
,,Ik tink dat dêr wol 60 persint plat
leit’’, schat Jochum Bekius.

De inwoner van Minnertsga, eige-

MINNERTSGA De zomerstorm van
vorig weekeinde heeft de akker-
bouw een flinke domper bezorgd.
Naar schatting 60 procent van de
wintertarwe is platgeslagen.

naar van een loonbedrijf en een ak-
kerbouwbedrijf, zaaide dit jaar zelf
25 hectare met wintertarwe in. Daar-
naast verzorgt hij ook nog eens de 25
hectare van zijn buurvrouw. Overal
rondom ziet hij de aren plat liggen.
Niet alleen bij hem zelf, maar ook bij
de grotere boeren op het Bildt. Als
droog en zonnig weer nog langer uit-
blijft, vreest Bekius een flinke waar-
dedaling.

Die platgeslagen tarwe droogt na-
melijk nogal moeizaam. Handelaren
vragen een vochtpercentage van
maximaal 15 procent in de korrels.
Zijn ze natter, dan kan er zomaar een
korting van 7 euro per ton worden
opgelegd. ,,En it binne al gjin gewel-
dige prizen.’’ In het ergste geval gaat
de tarwe weg als veevoer en dan kan
het wel 20 tot 25 euro per ton minder
opbrengen.

Bekius’ loonbedrijf beschikt over
vijf combines. Eén daarvan begint
maandag in de Flevopolders met
oogsten. In Friesland begint de
oogsttijd zeker een week later. Dan
wordt die machine uit de polder te-
ruggetrokken. De ondernemer heeft
zijn capaciteit volledig hier nodig.

Een platgeslagen akker neemt na-
melijk veel meer tijd in beslag. Nor-
maal kan een combine zo’n 15 hecta-
re op een dag aan, nu houdt dat met
10 hectare wel op. ,,We kinne de da-
gen net fol benutte’’, legt Bekius uit.
Dat heeft opnieuw met die vochtig-
heidsgraad te maken. ’s Nachts trekt
de dauw in de aren, ’s ochtends dro-
gen ze in de zon. Omdat de tarwe op
de grond ligt, duurt dat drogen lan-
ger. ,,En we kinne mar oant in oere as
njoggen jûns. Sa hâlde wy mar seis
oeren op in dei oer.’’Regen en wind sloegen grote delen van de tarwevelden plat. FOTO MIRJAM BEKIUS


