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Voorkiemen voor 
droge, harde knol

Arjen en Koert Tromp kiemen bewust 
al hun pootgoed voor: twee derde in 
Joppe-zakken, de rest in zo’n 10.000 
kiembakken. De broers gebruiken al-
leen traditionele stamselectie in de 
pootgoedteelt. Jaarlijks trekken ze 
ruim 80 nieuwe stammen. De op-
brengst van de eerstejaars stam wordt 
in netzakken bewaard. De oogst van 
de tweedejaars laden ze, na oprooien 
met een voorraadrooier, met de hand 
in Joppe-zakken. De derde- en vierde-
jaarsstammen gaan in kisten. 

In de eerste helft van maart lossen de 
broers de zakken en kisten en gaan de 
aardappelen via stortbak en leesband 
in kiembakken of opnieuw in Joppe-
zakken. De aardappelen worden niet 
gesorteerd. „Ze moeten een keer over 
de kop om de topspruitdominantie te 
doorbreken”, vindt Tromp. 

Het voorkiemen gebeurt puur voor 
de kwaliteit. „We hebben het idee dat 
het bij kistenbewaring vaak laat in het 
traject misgaat. In Joppe-zakken heb 
je tot aan het poten geen last van con-
dens en droogt een eventuele rotte 
knol uit.” De broers laten de knollen 
flink afharden. „Kou en wind zijn niet 
erg, als ze maar niet nat worden.”

Naam: Koert Tromp. Plaats: Houwerzijl 

(Gr). Bedrijf: gemengd, maatschap met 

broer Arjen met o.a. 60 ha pootgoed.

F
O

T
O

: 
P

E
N

N
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T
IE

Voorraadrooien 
voor droge knol

„Sinds we in twee fasen rooien hebben 
we nagenoeg geen last meer van Erwi-
nia”, vertelt Adriaan Vos. Enkele jaren 
geleden koos de maatschap voor deze 
techniek, specifiek om bacterieziek te-
gen te gaan. „Nu krijgen we het pro-
duct niet alleen droog binnen, we den-
ken bovendien dat UV-licht in zonlicht 
de bacteriën aan de buitenkant van de 
knol doodt”, vertelt Vos. Daarom vindt 
hij het belangrijk dat de knollen netjes 
in het zwad liggen. „Geen grond in het 
zwad, geen aardappelen op elkaar en 
een harde ondergrond”, somt hij op. 
Een hark onder de rooier maakt de 
grond vlak, waarna een rol voor een 
harde ondergrond zorgt. Zo komen 
licht en lucht rond vrijwel de hele 
knol. „Als de knol half in de grond ligt, 
is het effect weg.” 

Eigen uitplant ligt vaak twee tot drie 
dagen voordat deze opgeladen wordt. 
Alle aardappelen worden direct in kis-
ten geladen. Vos gebruikt daarvoor 
speciale kistenwagens. Wel is het op-
passen voor kluiten in het zwad. Als 
die opdrogen, beschadigen ze de knol-
len. Maar daar heeft Vos weinig last 
van, dankzij de axiaalset in de rooier, 
komen de knollen schoon in het zwad.

Naam: Adriaan Vos (36). Plaats: Bant 

(Fl.). Bedrijf: akkerbouw- en loonbedrijf, 

o.a. 32 ha pootgoed, bieten en peen.
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Droger bewaren 
met Talent

Sinds een paar jaar bewaart Bert Wes-
terdijk zijn pootgoed met Talent. Hier-
mee krijgt hij een fijnere maatsorte-
ring. Zo probeert hij een hogere op-
brengst te halen en verwacht hij een 
neveneffect tegen Erwinia. „Een be-
langrijk argument is dat ik met Talent 
echt kiemvrij kan bewaren”, zegt Wes-
terdijk. Ook de hogere bewaartempe-
ratuur van 5 tot 8 graden vindt hij een 
voordeel. Hierdoor genezen wondjes 
na het sorteren sneller. Verder komt er 
minder vocht en condens in de partij, 
omdat er minder teruggekoeld wordt. 
Datzelfde geldt in het voorjaar, als de 
temperatuur voor het poten geleide-
lijk oploopt: de Talent-cel heeft geen 
mechanische koeling.

Westerdijk streeft er naar om het 
pootgoed 1 december in de cel te heb-
ben, waar het dagelijks wordt behan-
deld met Talent. Dat betekent elke 
dag een uur ventileren, dat is meer 
dan in de koeling. Dit houdt de partij 
droog. Bovendien droogt een eventue-
le rotte knol verder in. Talent werkt 
tevens tegen zilverschurft en fusari-
um. Of daardoor ook de vertering van 
moederknollen wordt vertraagd, is 
voor Westerdijk nog een vraag.

Naam: Bert Westerdijk (48). Plaats: 
Garsthuizen (Gr.). Bedrijf: akkerbouw 

met o.a. pootgoed, bieten, tarwe.
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aangetoond dat na looftrekken de moe-
derknollen wel eerder weg zijn. 

Ontsmet de aardappel
Rooien krijgt veel aandacht van de telers. 
En terecht. Dit is een activiteit waarbij de 
teler veel kan verpesten. Zeker in hoog-
waardig materiaal kiest een groep be-
wust voor een korte lijn om versmering 
te beperken. Het liefst met de mogelijk-
heid eventuele rotte knollen vroeg uit de 
lijn te halen. Heel wat telers rooien dan 
ook rechtstreeks in kisten en drogen het 
product daarna zo snel mogelijk. Een an-

dere groep kiest juist voor voorraadrooi-
en om knollen te laten drogen. Boven-
dien kan UV-licht micro-organismen aan 
de buitenkant van de knol dan doden. 

De voedingsindustrie-ontsmetting via 
UV-licht op plantaardige producten als 
gesneden groente en fruit en verse frites 
al beproefd. Wellicht wordt in de toe-
komst op elke inschuurlijn of na de sor-
teerbunker een UV-lamp op de transport-
band geschroefd om vers versmeerde 
bacteriën direct te doden. Al bleek uit 
proeven dat ontsmetten van aardappelen 
op de aardappelrooier met een ontsmet-

tingsmiddel weinig effect heeft. 
Opvallend is dat bovenaan de prioritei-

tenlijst van de telers een droge aardappel 
staat, bij elke bewerking. Dit gaat voor 
zaken als een speciale bemesting of ont-
smetting van machines. Tevens vinden 
ze dat vooral gekeken moet worden naar 
het starten met schoon uitgangsmateri-
aal. Dat blijkt ook uit de reacties van het 
Boerderij-lezerspanel. Daarover kunt u 
meer lezen in het artikel ‘Bacterie vreet 
aan imago’ op pagina 40.

Hilko Bos
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