
Voorkiemen geeft een vervroeging van de
opkomst, een snellere beginontwikkeling
van het gewas en een eerdere knolzetting.
Deze voorsprong op niet voorgekiemd
pootgoed is terug te vinden in een hogere
opbrengst in de maat 40·65 bij de 80 da-
gen oogst en in iets mindere mate bij de
eindoogst. Met name bij de latere rassen
Agria en Appel! is het effect van het voor-
kiemen goed te zien (zie grafiek).
Het onderwatergewicht (owg) was voor
alle behandelingen groter dan 300. Voor-
kiemen gaf bij Santé en Agria een hoger
owg dan niet voorkiemen. De kook- en
bakkwaliteit was echter voor alle behan-
delingen beneden de maat Oe verkleuring

na het koken was te sterk en de chipskleur
te donker.
De behandelingen van het pootgoed had-
den geen effect op knolphytophthora. Er is
zeer weinig knolziek gevonden in het veld
en na 4 weken bewaring. Alleen Appell op
de zware klei vormde een uitzondering.
Daar is 23% van de oogst achtergebleven
op het veld wegens knolphytophthora.
In de tabel zijn de resultaten weergegeven
voor pootgoed dat is bewaard in de koe-
ling en is voorgekiemd.

Conclusie
Voorkiemen levert eerder een acceptabele
opbrengst De kwaliteit van de aardappels
is echter nog voor verbetering vatbaar.

Resultaten bij gekoeld bewaren en voorkiemen van het pootgoed voor de rassen Santé, Agria en Appel!
Bruto opbrengst ton/ha

locatie Ras tussen-oogst eindoogst # groeidagen % Icnolziek owg verkleuring chipskleur
Zware klei Santé 23 28 87 0.5 359 5.8 2.4

Agria 22 27 86 0 346 6.7 3,9
Appell 14 26 103 23.0 370 6.7 2.9

lichte Zavel Santé 30 40 86 0 346 6.3 2.4
Agria 29 34 86 0 340 7.2 2,9
Appel! 14 45 105 1.0 396 5.5 1.9

Bruto opbrengst van 80 dagen oogst en eindoogst in ton/ha
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80 •• 80 dagen oogst, e •• eindoogst, nvk "" niet voorgekiemd, vk ."" voorgekiemd, alle pootgoed uit de koeling
loofdoding: voor Santé en Agria 86 dagen na poten, voor Appell 104 dagen na poten
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