
len wat grover uit. De nettogewasop-
brengst was echter vrijwel gelijk aan het
meerjarig gemiddelde. Dit kwam gro-
tendeels door een hoger tarrapercenta-
ge door groene, beschadigde en holle
knollen, als gevolg van te grof gegroeide
aardappelen.

Beïnvloeden knolzetting
Kortom, het zou prettig zijn als een teler
enige invloed kan uitoefenen op de
knolzetting. Een mogelijkheid die een
teler heeft om de knolzetting te beïn-
vloeden, is voorkiemen.

Teeltmaatregelen
kunnen de oogst in de
gewenste richting sturen

Het belangrijkste voordeel van voor-
kiemen is dat hiermee de knolzetting
gedeeltelijk gestuurd kan worden. Een
hoger tal geeft meer onderlinge concur-
rentie, dus minder holheid, rooibescha-
digingen en groene knollen.

Na een warmtestoot zal de topspruit
uitlopen tot een witte, breekbare kiem.
Door van het pootgoed de topspruit af
te breken (via de stortbak) wordt de top-
spruitdominantie verbroken. De 'sla-
pende' ogen gaan vervolgens ook ont-

kiemen. Door deze extra kiemen is er
meer kans op een hogere knolzetting.
De knolzetting hangt uiteraard ook af
van andere factoren als de bodemtem-
peratuur tijdens en na het poten en de
vochtvoorziening tijdens de knolzet-
ting.

Andere voordelen voorkiemen
Het voorkiemen van aardappelen heeft
meerdere voordelen naast beïnvloeding
van de knolzetting. Zo kent het gewas
een snellere start. Een groeivoorsprong
van 10 tot 14 dagen is haalbaar. Onkruid
heeft door de vlotte grondbedekking
minder kans.

Bovendien zullen de aardappelen
door de groeivoorsprong in het najaar
eerder afrijpen. De aardappelen zitten
dus eerder op het gewenste onderwa-
tergewicht. Dit geeft de mogelijkheid
om vroeger te rooien onder gemiddeld
betere omstandigheden, dus minder
oogstrisico. Met de natte herfsten van
de afgelopen jaren in het achterhoofd
een interessant gegeven.

Ook loofdoding ondervindt in een af-
rijpend gewas minder problemen: snel-
lere afsterving en minder kans op ziek-
tes als bacterierot en fytoftora.

Nadelen voorkiemen
Naast deze voordelen kleven er aan
voorkiemen ook enkele nadelen. Zo zijn
niet alle aardappelrassen geschikt om

Eelco van Putten, Dirksland (Z.-H.):

'Met voorkiemen pootgoed eerder aan de maat'
Samen met zijn vader Cor en zijn oom
Leen van Putten runt Eelco van Putten
(25) een akkerbouwbedrijf van 100
hectare in Dirksland. Afgelopen jaar
teelden zij30 hectare spruiten, 15 hec-
tare suikerbieten, 19 hectare graan, 35
hectare consumptieaardappelen en 1
hectare pootaardappelen.

Het pootgoed voor 5 hectare con-
sumptieaardappelen en de pootaard-
appelen van het ras Asterix worden
voorgekiemd. De rest van pootgoed op
het bedrijf wordt niet voorgekiemd. In
het verleden gebruikte Van Putten de
bekende ouderwetse houten voor-
kiembakjes.

Om werk uit te sparen zijn ze over-
gestapt op het Joppe-voorkiemsys-
teem. Na het sorteren worden de Jop-
pé-zakken gevuld en buiten neergezet.
Bijnachtvorst worden ze naar binnen
gehaald. Indien het pootgoed erg
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kiemlustig is, wordt dit een keer over-
gestort. Het overstorten van het poot-
goed in Joppe-zakken vraagt echter re-
latief weinig tijd.

In 2001 kwamen de aardappelen pas
laat in de grond. Duidelijk zag Van Put-
ten een verschil in gewasopbrengst
tussen wel en niet voorgekiemd poot-
goed. Afgelopen seizoen kon er daar- ~
entegen vroeg in het voorjaar gepoot 0
worden en was het verschil in op- ~
brengst veel minder. ~

:;;
Volgens Van Putten is het grootste ~

voordeel van voorkiemen het vervroe- ~
gen van de oogst met enkele weken. ~
Die vervroeging is hard nodig, want in ~
september begint op het bedrijf de (;

f-

spruitenoogst. ~
"Door het voorkiemen hebben we

een grotere kans dat de aardappelen
op tijd aan de maat zijn, zeker bij een
laat ras als Asterix. tr

o
t--

~
Voorkiemen is voor Eelco van Putten een methode om de poot-
goedoogst enkele weken te vervroegen.
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voor te kiemen. De jaarkosten (afschrij-
ving, rente en onderhoud) zijn globaal
€180 per hectare hoger dan bij telers
die niet voorkiemen. Ook vraagt voor-
lóemen extra arbeid, die niet alle jaren
terugbetaald zal worden in de vorm van
betere opbrengsten. Vooral de traditio-
nele houten kiembakjes vragen nog veel
en zwaar werk.

Arbeidsbesparing bij voorkiemen
In de jaren 1960 tot 1970 groeide Bintje
uit tot het meestgebruikte aardappelras
in de verwerkende industrie en de tafel-
aardappelmarkt. Bintje heeft een rela-
tief zwak wortelstelsel en van zichzelf al
een vrij hoge knolzetting in vergelijking
met andere rassen. Bovendien kan Bin-
tje zo vanuit de koeling in een relatief
koude grond gepoot worden zonder dat
dit veel effect heeft op de gewasop-
brengst. Bintje voorkiemen had dus
weinig zin. Als gevolg daarvan nam het
voorkiemen van pootgoed in 10jaar tijd
sterk af.

In de jaren negentig kwam het gebruik
van AM-rassen in zwang. Deze rassen
kenmerken zich door een trage start,
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een beperkte knolzetting, grove aardap-
pelen en hoge opbrengsten. Door de
trage groeistart kwam het nog wel eens
voor dat het pootgoed van deze rassen
nog niet de gewenste maatsortering had
op de loofvernietigingsdatum van de
NAK.

In 1989werd het Ioppe-voorkiemsys-
teem voor pootaardappelen ontwik-
keld. Dit systeem bestaat uit hangende
voorkiemzakken in rekken, waarbij aan
twee kanten licht en lucht bij kan. Deze
zakken zijn vrij eenvoudig te vullen en
te legen. De arbeidsbehoefte ligt bij dit

Voorkiemengebeurt
steeds meer inJop-
pé-zakkenin plaats
van in houten voor-
kiembakjes.Ineen
tunnelkasstaat het
pootgoedvorstvrij.
Winden lichtheb-
ben inde kasvrij
spel. Buitenzetten
van pootgoed is
daardoorniet nodig.

systeem veel lager dan bij de conventio-
nele houten voorkiembakjes. In 1996
waren de meeste kinderziekten verhol-
pen en was het systeem praktijkrijp.

De trend is dat afnemers steeds min-
der geneigd zijn voor Bintjes te kiezen
en steeds meer voor hoogproductieve
AM-rassen. De nieuwe AM-rassen vra-
gen een andere manier van telen. Kwali-
teit wordt steeds belangrijker. Teelt-
maatregelen kunnen de oogst in de ge-
wenste bepaalde richting sturen.

Ineen Jeppe-zak
past ongeveer125
kilopootgoed. Tus-
sen twee zakkenzit
20 cmruimte.Wind
en lichthebben op
deze maniervrij
spel. Aande boven-
kantvan de zakken
zit een regenflap.Dit
voorkomtinregenen.

Martijn Knuivers

e Volop in de wind

De bestgeharde en korte kiemen ont-
staan op plaatsen met veel wind en
volop licht. Het is daarom belangrijk
dat de voorkiemzakken zo veel moge-
lijk op de 'trek' staan. Zet de voor-
kiemzakken op de meest windrijke
plaatsen op het erf met de korte kant
naar het (zuid)westen. U heeft zo de
meest gelijkmatige afharding.

e Verhoging tal

Het aantal kiemen kan verhoogd wor-
den door de poters in de derde of vier-
de week van februari een warmtestoot
te geven van 18 à 20 graden geduren-
de 3 tot 5 dagen. In week 8 of 9 kun-
nen de witte, breekbare topspruiten
worden afgebroken via de stortbak. In
dezelfde werkgang kunnen de voor-
kiemzakken of -bakjes worden gevuld.
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