
Bij voorkiemen
worden slapen-
de ogen wakker.

Betere sortering
kan honderden
euro's pel' hecta-
re opleveren

Demodag: teelt-
techniek 'nieu-
we' rassen

Weer is ongrijp-
baar; teeltmaat-
regelen sturen
knolzetting

'Voorkiemen
kost veel tijd en
geld'

4-AK

Aardappelen telen en er bij de huidige prijzen een vergoeding uithalen voor toegerekende

kosten en ook nog een vergoeding voor ingebrachte arbeid en kapitaal is niet eenvoudig. Dat

kan alleen bij topopbrengsten qua kilo's en kwaliteit en tegelijkertijd minimale kosten. PPD

en Nedato richten dit jaar de schijnwerper op het fenomeen 'sturing op knolzettlng' om het

Interesse in vo
AM-rassen vragen andere
techniek van telen

~ Fritesaardappelen
In tegenstelling tot bij pootgoed en ta-
felaardappelen is bij fritesaardappelen
juist een grove sortering gewenst. Dit
jaar lag de bruto-gewasopbrengst van
frites aardappelen gemiddeld iets hoger
dan vorig jaar. Ook vielen de aardappe-

De knolzettingvan aardappelen bleef vorig seizoen achter bij
het meerjarig gemiddelde. Dit leidde tot grovere aardappelen,
wat problemen kan geven bij pootgoed en tafelaardappelen.
Voorkiemen kan de knolzetting beïnvloeden.

DEvoorjaarswerkzaamheden in
2002 zijn vroeg begonnen. Het
gevolg hiervan was echter wel

dat de aardappelen in koude grond zijn
gepoot. Ook was door de natte jaren in
het verleden de structuur van de grond
wat slechter. Deze oorzaken leidden
mede tot een geringere knolzetting dan
het meerjarig gemiddelde. De niet-opti-
male knolzetting had verscheidene pro-
blemen in de aardappelteelt tot gevolg.

~Pootgoed
Pootgoed wordt doodgespoten wanneer
het de gewenste maatsortering heeft.
De lagere knolzetting in 2002 leidde tot
grovere aardappelen, waardoor de aard-
appelen relatiefvroeg moesten worden
doodgespoten. Dit had afgelopen jaar
tot gevolg dat de opbrengst van poot-
aardappelen volgens schattingen van
handelshuizen tussen de 5 en 15 pro-
cent lager uitviel dan in andere jaren.
Het pootgoed is ook wat grover. Dit
houdt in dat het pootgoed in een be-
paalde maatsortering minder knollen
per kilo bevat.

~ Tafelaardappelen
Ook bij tafelaardappelen wordt ge-
streefd naar een zo groot mogelijk aan-
deel aardappelen in een bepaalde

maatsortering. De opbrengst lag vorig
jaar nagenoeg gelijk aan voorgaande ja-
ren, wel waren de aardappelen wat gro-
ver in de gewenste maatsortering. Voor
tafelaardappelen is dit, in tegenstelling
tot pootaardappelen geen probleem,
omdat het bij tafelaardappelen toch
gaat om het aantal kilo's in een verpak-
king en niet om het aantal knollen.

Er zijn gevallen bekend waarbij de
lage knolzetting toch tot wat problemen
beeft geleid. Aardappelen van het ras
Victoria hadden op een gegeven mo-
ment de gewenste maatsortering be-
reikt, het onderwatergewicht was echter
te laag. De aardappelen moesten daar-
om nog even doorgroeien zodat ze het
beoogde onderwatergewicht bereikten,
met als gevolg dat ze te grof werden
voor de tafelaardappelmarkt.

Co Heestermans in
Oud-Vossemeer (Z.)
vult met behulp van
een boxenvuIler de
Joppe-voorkiemzak-
ken met Nicola-
pootgoed. Het vullen
van de voorkiemzak-
ken gaat op deze
manier erg gemakke-
lijk. Voor de teelt
van 15 hectare tafel-
aardappelen wordt
op het bedrijf naast
Nicola ook Frieslan-
der- en Première-
pootgoed voorge-
kiemd.

Beïnvloeden knolzetting



ndement van de aardappelteelt te verbeteren. Van invloed op het aantal stengels aan een plant en uit-

eindelijk op het aantal uniforme knollen per plant is de wijze waarop wordt voorgekiemd. Dit vakdeel be-

steedt daaraan ruim aandacht. Duidelijk wordt dat de komst van veel andere rassen dan Bintje een ande-

behandeling van pootgoed voor het poten noodzakelijk maakt .

•emen neemt toe
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