
Concept 31-1-2005 

 
 
Verslag Joppe proef 2004 
 
Mts. Broekema te Pieterburen. 
Ras: Labadia 
Pootdatum 19 april 2004 
Proefrooidatum: 14 juli 2004 
Maat: 35/55 
Pootafstand: 15-16 cm. 

Bemesting:  
1 maart 400 kg/ha K60 
3 mei 325 kg/ha 23-23-0 
18 juni 250 kg/ha KAS 

 
Waarden uitgedrukt in strekkende meters 

Methode: Gangbaar (kist) Kist Joppe 

Behandeling 1. 12 april uit de 
koeling 

2. 1e week maart uit 
koeling 

3. 1e week maart uit 
koeling / in zakken 

Topspruitdominantie Geen  Geen Geen 

Topspruit eraf N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

Warmtestoot Nee Nee Nee 

Opkomst 20 mei 15 mei 16 mei 

28 mei 1e loofontw. 10 dagen later Eerste met loofontw 5 dagen later 

Afrijping Geen verschil Geen verschil Geen verschil 

Aantal stengels 23 25 25 

Selecteerbaarheid Goed Goed Goed 

Bacterieziekten N.v.t. N.v.t N.v.t. 

Aantal knollen 0-op 49 51 41 

Aantal knollen 28/55 41 43 33 

Opbrengst/ha. 40.2 37.6 36 

Netto 28/55 35.6 35.8 30.8 

Uitbetaalprijs (2003) 
maat 28/55 

€ 6.671,- € 6.512,- € 5.775,- 

 
Conclusie: 
Uit bovenstaand tabel blijkt dat het effect van de Joppe voorkiem methode in het ras Labadia 
het afgelopen jaar weinig extra meerwaarde is geweest. Dit blijkt uit zowel de bruto- als de 
netto opbrengst per hectare. Het financiële resultaat van de gangbare voorgekiemde 
aardappelen was het hoogst. De aardappelen van de 2e behandeling die in de aardappelkist 
waren voorgekiemd, werd netto 5 ton per hectare meer geoogst dan de 3e behandeling. 
Daarnaast bleek ook het knolaantal in de eerste 2 behandelingen hoger te zijn dan de Joppe 
voorkiembehandeling. In het aantal stengels per meter zat niet zo veel variatie deze waren 
nagenoeg gelijk. De kist die vlak voor het poten uit de koeling is gehaald ligt aanvankelijk in 
zowel de opkomst als bij de 1e loofontwikkeling iets achter maar trekt later goed bij. Er zat 
geen verschil in opkomst en 1e loofontwikkeling tussen de 2e en 3e behandeling. De 
voorgekiemde aardappelen bloeiden eerder en meer vergeleken met de laat uit de koeling 
gehaalde aardappelen. Alle drie de behandelingen op dit perceel waren even goed 
selecteerbaar. Het grote verschil zat hem vooral in de vroegere opkomst bij de 
voorgekiemde poters. Het gewas stond er gedurende het groeiseizoen mooi, egaal en fris bij 
waarbij er geen bacterieziekte in is geconstateerd. 
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R. Wiersma te Minnertsga 
Ras: Saphire 
Pootdatum 26 april 2004 
Proefrooidatum: 4 augustus 2004 
Maat: 35/55 
Pootafstand: 15-16 cm 

Bemesting: 
20 april 2004 40 kg zuiver KAS vitaal  
30 april 40 kg KAS vitaal 
300 kg Tripelsuperfosfaat 
+ over het gewas gespoten 3-4 keer Ureum 
(50% N) = 10 kg /ha 

 
Waarden uitgedrukt in strekkende meters 

Methode: Gangbaar (kist) Joppe 

Behandeling 1. 25 maart uit de 
koeling 

2. 25 maart uit de 
koeling en in zak 

Topspruitdominantie Geen Geen 

Topspruit eraf N.v.t. N.v.t. 

Warmtestoot Nee Nee 

Opkomst 23 mei 21 mei 

5 juni 1e loofontw. 2 dagen later  1e met loofontw. 

Afrijping Geen verschil Geen verschil 

Aantal stengels 27 27 

Selecteerbaarheid Goed Goed 

Bacterieziekten Iets meer sporadisch 

Aantal knollen 0-op 35 37 

Aantal knollen 35/55 31 35 

Opbrengst/ha. 31.3 29.1 

Netto 28/55 23.9 26.0 

Uitbetaalprijs (2003) 
maat 28/55 

€ 4.123,-- € 4.465,-- 

 
Conclusie: 

Uit bovenstaand tabel blijkt dat het effect van voorkiemen in het ras Saphire een positief 
effect geeft. Dit blijkt uit de 2 ton netto lagere opbrengst per ha waarbij Joppe het best 
scoort. Ook het financiële resultaat van de Joppe voorgekiemde aardappelen was het 
hoogst. Daarnaast lagen er bij de Joppe behandeling 4 knollen meer in de maat 35/55 per 
meter. In het aantal stengels per meter zat bij beide behandelingen geen verschil. Wel zat er 
verschil in de opkomst waarbij de Joppe voorkiemzakken toch 2 dagen eerder opkwamen. 
Dit was ook terug te zien tijdens de 1e loofontwikkeling waarbij ook de 2e behandeling een 
paar dagen voorlag op de 1e behandeling. Ook bloeiden de voorgekiemde aardappelen 
eerder en meer vergeleken met de 1e behandeling. In beide behandelingen zagen we een 
enkele bacterieplant terug waarbij het wel opviel dat er minder zieke planten terug te vinden 
waren in de Joppe voorkiemzakken. Het gewas stond er verder gedurende het groeiseizoen 
mooi, egaal en fris bij. 
 


