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WOORD VOORAF
Het door u indertijd aan mij gegeven advies om mijn taak in de Veenkolonien ruim
op te vatten, hooggeleerde DEWEZ, is mede oorzaak geweest dat deze studie over de
pootaardappelteelt in de Veenkolonien tot stand is gekomen. Het verheugt mij
daarom in hoge mate dat ik deze studie onder uw supervisie heb mogen afsluiten,
waarbij ik u grote dank verschuldigd ben voor de toewijding waarmee u mij, ondanks uw ziekte, alspromotor hebt bijgestaan.
De vele contacten die ik als student, college-assistent en huisvriend met u, hooggeleerde TENDELOO, mocht hebben, zijn van grote invloed geweest op mijn wetenschappelijke vorming.
Hooggeachte HILLE RIS LAMBERS en ROZENDAAL, de gesprekken die wij in de
laatste jaren hebben gevoerd over bladluizen en virusziekten hebben mij mede de
moed gegeven dezestudie aan te vatten.
Waarde NEUTEBOOM, je liefde voor het bedrijfseconomisch aspect van het landbouwbedrijf was de reden dat wij naar dit onderdeel van de pootaardappelteelt een
onderzoek instelden. Ik dankje zeer voor dewijze waaropje mij indeze materie hebt
ingeleid.
De afronding van dezestudiewas zeker niet mogelijk geweest alshet BESTUUR van
de Keuringsdienst Veenkolonienvan de N.A.K. mij daartoe niet de gelegenheid had
gegeven. Ik hoop dat in dit proefschrift tevens een verantwoording wordt gezien
van tien jaar arbeid in de Veenkolonien.
Ook het PERSONEEL van de Keuringsdienst ben ik veel dank verschuldigd. Hoewel niet ieder lid van het personeel een even groot aandeel kon leveren, ben ik er
dankbaar voor dat ik steeds een beroep op ieders medewerking mocht doen.
Het contact dat ik met verschillende telers had, heeft mij veelstoftot overdenking
gegeven. Velen steunden mij bij de bestudering van de diverse problemen. Ik ben
hen alien zeer dankbaar. Speciaal denk ik hierbij aan de „club van vijf" en aan de
telers die meewerkten aan de bedrijfseconomische enquete.
Met verschillende instanties werden proeven opgezet die aan de waarde van
deze studie hebben bijgedragen. Zonder namen te noemen mag ik hen een compliment maken voor de wijze waarop steeds aan mijn verlangens werd tegemoet gekomen.
De steun die ik van u hooggeachte MALTHA bij het uitgeven van dit proefschrift
ondervond, heeft mij zeer getroffen.
In deze dank betrek ik ook gaarne hen die medewerking verleenden bij de taalkundige verzorging en bij het tekenwerk.
De wijze waarop mijn vrouw en kinderen zich op deze studie instelden heeft tot
de voltooiing ervan bijgedragen, evenals de onverflauwde belangstelling van mijn
ouders en schoonouders.
Het is mijn hoop dat deze studie eraan mag meewerken dat de teelt van pootaardappelen in de Veenkolonien een zodanige plaats zal innemen dat de welvaart in
de landbouw erdoor wordt vergroot.
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I. INLEIDING
1.1.

ALGEMEEN

' In het streven naar verhoging van de produktie, zoals dit sedert het begin van deze
eeuw in de landbouw begon door te breken, werd uiteraard ook de aardappel betrokken. De opbrengst van nieuw ingevoerde rassen bleek echter na verloop van tijd
achteruit tegaan. Aanvankelijk schreefmen dit toe aan een verouderingsverschijnsel:
het ras zou min ofmeer afgeleefd raken.
Het is de grote verdienste van OORTWIJN BOTJ'ES en QUANJER geweest exact
wetenschappelijk aangetoond te hebben dat deze achteruitgang in de opbrengst te
wijten is aan besmetting met virussen. Door doelbewuste selectie moest het mogelijk
zijn pootgoed te winnen dat weinig of niet door virusziekten was aangetast. Uit
dergelijk pootgoed zou een gewas kunnen groeien dat een hoge opbrengst gaf.
In de loop derjaren heeft het wetenschappelijk onderzoek tezamen met de in de
praktijk opgedane ervaringen vele nieuwe bouwstenen tot het welslagen van de
poterteelt geleverd.
De vraag is gerechtigd in hoeverre de praktijk dit nieuwe in de daad heeft weten
om te zetten. Wat in het experimentele milieu mogelijk is, kan in het natuurlijke
milieu wel eens onbereikbaar enniet bruikbaar zijn. Anderzijds kan een zekere traagheid en/of slordigheid bij de praktijk het bereiken van het gewenste doel in de weg
staan.
In deze studie wordt getracht voor een bepaald gewestelijk Keuringsgebied van
de N.A.K., namelijk dat voor de Veenkolonien, door een exacte analyse van de door
de praktijk gevolgde methoden bij de poterteelt, een antwoord op de gestelde vraag
te vinden of in elk geval zo goed mogelijk te benaderen.
Het doel van de teelt van pootaardappelen is aan de gebruiker van het pootgoed
een produkt te leveren dat aan de eraan te stellen eisen voldoet. Deze eisen kunnen
uiteenlopen. Aan het uitgangsmateriaal voor de pootgoedteelt zullen hogere eisen
gesteld worden dan aan het pootgoed dat bestemd is voor de teelt van fabrieks- of
consumptieaardappelen.
Aan de andere kant zullen de resultaten voor de pootaardappelteler ook lonend
moeten zijn. De prijs van het pootgoed moet zo laag mogelijk zijn. Voor hem is het
daarom van veel belang dat de produktie zo groot mogelijk is.
Bij de opzet van dit onderzoek hebben wij ons als doel voor ogen gesteld dat de
studie onder andere antwoord zal moeten geven op de navolgende vragen:
a. of de teelt van pootaardappelen in het Keuringsgebied Veenkolonien beantwoordt aan het gestelde doel van deze teelt,
b. in hoeverre bij de teelt en keuring.rekening wordt gehouden met de factoren
waarvan bekend is dat zij een gunstige invloed hebben op de resultaten van de
pootgoedteelt. Deze factoren kunnen deze invloed ieder voor zich of in onderlinge
samenhang uitoefenen.

FIG. 1. Lagging van het
Keuringsgebied Veenkolonien van de N.A.K.
FIG. 1. Situationof the inspection areaof thePeat Colonies of
N.A.K. (General Netherlands
Inspection Servicefor Seeds of
FieldCropsandforSeed-Potatoes)

Het onderzoek berust op een uitvoerige enquete, waarbij isnagegaan op welke wijze
de pootgoedteelt plaats vindt. Met behulp van gegevens uit de literatuur en van
resultaten van eigen waarnemingen en proefnemingen wordt daarbij getracht aan
te geven waar veranderingen in de teelt noodzakelijk zijn om tot het gewenste doel
te geraken. Hierbij hebben wij ons niet beperkt tot de teelt en de selectie van pootaardappelen,maarisookdeveldkeuring aan eenkritischebeschouwingonderworpen.
Achtereenvolgens zullen de volgende onderdelen worden geanalyseerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

het gebruikte pootgoed (Hoofdstuk 2)
de teeltmaatregelen (Hoofdstuk 3)
de selectie en de keuring (Hoofdstuk 4)
het oogsten (Hoofdstuk 5)
de plaats van de teelt op het Veenkoloniale bedrijf (Hoofdstuk 6)
de Veenkolonien als teeltgebied in verband met grondsoort en klimaat
(Hoofdstuk 7)

De methode volgens welke deze analyse geschiedde gaat in paragraaf 2 van dit
hoofdstuk vooraf.
De studie wordt afgesloten met een samenvattende kritische beschouwing over
de resultaten van het onderzoek, waarbij getracht zal worden aan te geven op welke
wijze verbeteringen in de teelt en de keuring van pootaardappelen in de Veenkolonien kunnen worden aangebracht waardoor het resultaat van de pootgoedteelt
zowelin kwalitatiefalskwantitatief opzicht verbeterd kan worden (Hoofdstuk 8).

1.2.

1.2.1.

G E V O L G D E METHODE VAN ONDERZOEK

Uitwerking gegevensvanteelt enveldkeuring in deperiode 1955-1958

V o o r de verwerking v a n d e gegevens van de teelt en d e veldkeuring w e r d gezocht
n a a r eensysteem d a tdoelmatiger was d a nhetsteeds weer d o o r n e m e n v a nd e gegevens
v a n d e aangifteformulieren en uit d e veldkeuringsboekjes. W e kozen hiervoor het
P a r a m o u n t Naaldsorteersysteem v a n P a m c o N . V . te V o o r b u r g . Dit systeem berust
o p het sorteren v a n k a a r t e n m e t een gewone breinaald. E e n voorbeeld v a n d e ten
behoeve v a n ons onderzoek ontworpen k a a r t is in figuur 2 weergegeven.
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FIG. 2. Perceelskaart, gebaseerd ophetParamount Naaldsorteersysteem
FIG. 2. P/of chart, basedon theParamountSortingSystem
Langs deranden vaniedere kaart staan de gegevens vermeld diebetrekking hebben ophet perceel
waarvoor dekaart geldt. Deze gegevens slaan zowel opde teelttechnische als de keuringstechnische
factoren dieopdepootaardappelteelt vaninvloed zijn.
Deindelingvaniederefactorisdaarbij gecodeerd.Dezecijfercodering isopeenvoudigewijzeover
tebrengen opderandgaten. Zoisbijvoorbeeld bij deindelingvanhetgebruikte pootgoed aaniedere
klasseeenbepaald cijfer gegeven enwelalsvolgt:
Klasse
code
cijfer

S
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A

B

G

eg
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Wanneer ieder randgat direct met een bepaalde codering zou corresponderen moeten er alleen voor d e
factor klasse van het gebruikte pootgoed reeds 14 gaatjes beschikbaar zijn. O p deze manier zou er
echter slechts voor een zeer beperkt aantal factoren een plaats op d e kaart zijn, of d e kaart zou erg
groot moeten worden. Indien men echter werkt met een systeem waarbij aan ieder gat een bepaalde
waarde toegekend wordt en wel 1,2, 4 of 7,dan kan het aantal benodigde gaatjes per factor belangrijk
verminderd worden; in dit geval van 14 tot 4. Is op een bepaald perceel pootgoed van de klasse B
gebruikt dan geldt hiervoor de cijfercode 5. Het cijfer 5 ontstaat uit de cijfers 1 + 4 . Door nu met behulp van een zogenaamde conducteurstang de gaatjes behorende bij de cijfers 1en 4 open te knippen
geeft men aan dat, wat de factor gebruikt pootgoed betreft, op het o p de kaart vermelde perceel 1 + 4
= 5 oftewel pootgoed van de klasse B werd gebruikt.
Wanneer opdezemanier allefactoren opdekaarten zijnvermeld en derandgaten in de coderingen
zijn geknipt, kan het sorteren beginnen. Dit geschiedt als volgt.
Eerst wordt nagegaan of alle kaarten met de goede zijde naar boven liggen. Hiervoor wordt een
stapel kaarten op elkaar gelegd en wordt door de rechterbovenhoek een breinaald gestoken. Wanneer
deze wordt opgetild worden alle kaarten meegenomen die ondersteboven of achterstevoren liggen.
Het principe van het sorteren berust hierop, dat indien een breinaald door een van de gaatjes van
een stapel kaarten wordt gestoken en de kaarten daarna aan de naald worden opgelicht, die kaarten
uitvallen waarvan het betrokken gaatje isopengeknipt. Wanneer bij het sorteren eerst denaald gestoken
wordt door het gat 1zullen alle kaarten uitvallen waarvan het gaatje met nummer 1is opengeknipt.
Dekaarten worden aldusin tweeen gesplitst, namelijk 66n stapel waarbij de nummers 1,2,4 en 7 opengeknipt kunnen zijn en de andere waarbij alleen de nummers 2, 4 en 7 kunnen zijn geknipt. Beide
stapels worden daarna op nummer 2 gesorteerd. Er ontstaan dan vier stapels met mogelijkheid van de
nummers 1,2,4 en 7; 1, 4 en 7; 2,4 en 7 en 4 en 7. Bij deze stapels wordt weer een splitsing gemaakt,
door te sorteren op nummer 4, zodat er 8 stapels ontstaan. Deze 8 stapels kunnen nog weer door het
sorteren op nummer 7worden gesplitst. Er ontstaan dan uiteindelijk 16groepen. In iedere stapel komt
dan 6in bepaalde codering voor, namelijk van 0 tot en met 14. De 16e codering is de codering 1,2, 4
diegelijk isaan de codering 7 en dus niet gebruikt is.Achteraf gezien had het systeem een 1,2,4,8 systeem kunnen zijn. Met 14 sorteringen zijn de kaarten in de 15 groepen te splitsen. Indien iedere
codering zijn eigen gaatje had gekregen zou even vaak gesorteerd moeten worden. Met behulp van
het 1, 2, 4, 7 systeem hebben wij de kaart kleiner kunnen houden. Bovendien zullen, wanneer ieder
nummer door de gehele stapel heen gesorteerd moet worden, steeds alle nog niet gesorteerde kaarten
verwerkt moeten worden, terwijl nu direct in onderdelen gesplitst wordt die gemakkelijker zijn te
verwerken.
Bij de codering werd zoveelmogelijk getracht de grootste aantallen met deIaagstecijfers te coderen
omdat dan het sorteren van de kaarten vlugger gaat. Het sorteren van de kaarten vraagt een zekere
handigheid. De beste manier is om te werken met een 100-tal kaarten tegelijk.
Enigbeleid bij het sorteren kan veel werk besparen. Wanneer alle kaarten bijv. op het gebruikte
pootgoed zijn gesorteerd, zal het uitsplitsen van alle sub-groepen die in verband gebracht worden met
het gebruikte pootgoed gewenst zijn en daarna bijvoorbeeld een hoofdsplitsing van pootwijze met d e
verschillende sub-groepen.

In het midden van de kaart wordt denaam vandeteler vermeld. Het nummer van de
teler, dat sinds 1952 voor iedere teler vast is, wordt daarbij in de linkerbovenhoek
van de kaart geplaatst. Het is dus mogelijk om de kaarten per teler te groeperen.
Eveneens is opgenomen het routenummer dat betrekking heeft op het gebiedsdeel
waarin de betrokken teler woont. Deze gebieden zijn vrij willekeurig. Zij berusten op
deindelingvanhet gebied Veenkolonien gedurende develdkeuring 1956toen dertien
keurmeesterswareningeschakeld.Deindelingvandekeuringsroutes wasin de andere
jaren iets anders. Voor onze verwerking werden de gebieden, om de verschillende
vergehjkingen zo goed mogelijk te kunnen trekken, echter gelijk gelaten.
De verdeling van het gebied is als volgt:

No. gebiedsdeel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Plaatsen in de verschillende delen
Alteveer en Stadskanaal
Bellingwolde, Blijham, Bourtange, Hebrecht,
Rhederveld en Vriescheloo
Annerveensekanaal, Kiel, Kropswolde en
Zuidlaarderveen
Eexterveen, Gieterveen en Wildervank
Laudermarke, Mussel, Musselkanaal en Ter Apel
Borgercompagnie, Muntendam en Tripscompagnie
Drouwenermond, Gasselternijveensemond,
Nieuw Buinen en de venen
Engelbert, Harkstede en Middelbert
Sellingen en Sellingerbeetse
Hoogezand, Kolham, Sappemeer, Schildwolde,
Siddeburen en Slochteren
Oude Pekela, Meeden en Winschoten
No. 13, Ommelanderwijk, Veendam en Zuidwending
Nieuwe Pekela

Naam waarmee
dit gebiedsdeel
wordt aangeduid
Alteveer
Blijham
Zuidlaarderveen
Wildervank
Musselkanaal
Borgercompagnie
Nieuw Buinen
Harkstede
Sellingen
Slochteren
Oude Pekela
Veendam
Nieuwe Pekela

Naast het telersnummer en het routenummer werden op de kaarten 24 factoren opgenomen die praktisch steeds volgens het 1, 2, 4, 7 systeem in 15 delen te splitsen
waren, terwijl 7factoren met een lettercodering waren opgenomen.
Van het gebruiktepootgoedisopgenomen de rasnaam, de gebruikte klasse, de klasse
waarin het perceel inverband met het afkapsysteem geplaatst kan worden (de maximale klasse), de herkomst en de gebruikte sortering, alsmede het al of niet voorkiemen. De teelttechnischegegevenshebben betrekking op de pootafstand (het plantverband), de pootwijze en de pootdatum. Deze gegevens zijn alle afkomstig van het
aangifteformulier, waarop deze gegevens door de teler ten behoeve van ons onderzoek werden ingevuld.
De gegevens over de gezondheidstoestand van het perceel tijdens de keuring, de
classificatie en de andere gegevens werden uit de veldkeuringsboekjes overgenomen.
Voor zover dit exacte gegevens betreft zijn zij als basisgegevens goed te gebruiken.
De gegevens over stand, onregelmatigheid en dergelijke bleken somssubjectief te zijn.
Ook de omschrijving van bepaalde waarnemingen verschilde per keurmeester. Het is
ons helaas niet gelukt hierin op korte termijn verandering aan te brengen.
Naast de hierboven genoemde cijfercode werd, zoals reeds vermeld, ook van een
lettercode gebruik gemaakt voor die factoren waarbij alleen onderscheid gemaakt
wordt tussen het al of niet aanwezig zijn, zoals bij het voorkiemen, het optreden van
aucubabont.
De verwerking van de gegevens van ieder jaar geschiedde op 45 manieren. Uit
de hieruit ontstane tabellen zijn over 4jaar verzameltabellen gemaakt die afhankelijk
van de verwerkte factor, werden gemiddeld. Voor de overzichtelijkheid hebben wij
in deze publikatie alleen de belangrijkste gegevens vermeld. Groepen of sub-groepen
waarvan het aantal te klein werd zijn doorgaans buiten beschouwing gelaten.

Het aantal percelen waarvan gegevens in de jaren 1955 tot en met 1958 werden
verwerkt, bedroeg respectievelijk 1382, 1493, 1407, 1347. Tezamen 5629 percelen.
Het aantal verwerkte percelen lag in ieder jaar in dezelfde orde van grootte. Het
vaststellen van gemiddelden over deze vier jaren kan daarom zonder bezwaren
geschieden.
De vraag kwam naar voren of het aantal percelen als basis voor de vergelijkingen
kon dienen. Het areaal zou namelijk heel anders verdeeld kunnen zijn. Wij gingen
daarom na welk percentage de verschillende rassen innamen, indien het areaal als
norm gold, en welk percentage als het aantal percelen werd aangehouden:
% vanhetaantalpercelen
Voran
Record
Sientje
Ultimus
Noordeling
Overige rassen

28,7
23,3
11,3
7,7
9,2
19,7

% van de oppervlakte
29,2
28,3
13,5
5,6
7,3
16,1

Ofschoon de percentages iets uiteenlopen, menen wij toch het aantal percelen als
basis te mogen nemen. Het verwerken van de gegevens wordt hierdoor veel eenvoudiger en gaat veel vlugger. Het tellen van de oppervlakte van iedere groep en
iedere sub-groep zou veel tijd in beslag nemen. Bovendien zijn verschillende onderdelen van onze studie gericht op bepaalde methoden en gewoonten. Daarbij is het
geval belangrijker dan het areaal.
1.2.2.

Verder onderzoek

Het in de vorige paragraaf genoemde onderzoek geeft eigenlijk alleen een analyse
van de teelt van pootaardappelen zoals deze in de genoemde jaren in de Veenkolonien plaats vond. Met behulp van diverse gegevens uit de literatuur is van verschillende onderdelen na te gaan in hoeverre de aangetroffen situatie goed isen waar
eventueel verbeteringen zijn aan tebrengen. Vele gegevens die in de literatuur voorkomen hebben echter geen betrekking op de Veenkolonien. Wij hebben daarom,
naast de verwerking als genoemd in de vorige paragraaf, naar enkele onderdelen een
speciaal onderzoek ingesteld.
a. teelttechniek. Op vijf bedrijven, respectievelijk liggende in Harkstede, Borgercompagnie, Winschoterzuiderveen, Annerveensekanaal en Alteveer, werd in 1958
en 1959 een onderzoek ingesteld naar de meest gewenste plantafstanden in de Veenkolonien voor de rassen Record, Voran en Sientje. In 1958 vond dit onderzoek ook
nog op enkele andere bedrijven plaats. De resultaten van dit onderzoek zullen in
hoofdstuk 3aan de orde komen.
In 1959 werden op deze bedrijven praktijkproeven genomen met de grondbedekkingsdikte bij het poten, de hoeveelheid stikstofwaarmee bemest moet worden

enz. Door de enorme groeiverschillen die door de grote droogte ontstonden, zijn deze
proefnemingen niet geslaagd.
Met deze telers bespraken wij regelmatig in groepsverband een onderdeel van de
pootgoedteelt dat op dat moment actueel was. Uit deze gesprekken bleek duidelijk
dat de verschillende bodemtypen waarop deze bedrijven liggen hun eigen problemen
geven. Verschillende gesprekken gaven aanleiding tot beproeving van nieuwere
methoden.
b. Pootmethode en kiembeschadiging. In samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor Zuidelijk Groningen, de Veenkoloniale Boerenbond, het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten werden in 1957 en 1958 te Zuidwending proeven
opgezet, om na te gaan op welke wijze gebruik gemaakt kan worden van automatischepootmachines enopwelkewijze het pootgoed danvoorbehandeldmoet worden.
Ons aandeel in deze proef betrof in hoofdzaak het onderzoek naar de beschadiging van de kiemen bij de verschillende pootmethoden. In hoofdstuk 3 wordt het
resultaat van deze proeven vermeld.
Uit de resultaten van het onderzoek in 1957 bleek dat de oorzaak van een lagere
opbrengst bij machinaal poten waarschijnlijk niet veroorzaakt werd door de kiembeschadiging. Een orienterend onderzoek, dat wij in 1958 bij Voran instelden naar
de invloed van kiembeschadiging op de sortering en de opbrengst, versterkte deze
mening. In 1959werd daarom in het Alteveer een kiembeschadigingsproef genomen
met de rassen Record, Voran en Sientje. Het verslag daarvan is eveneens in hoofdstuk 3 opgenomen.
c. Pootgoed, pootdatum enproduktie. In de Centrale Veenkolonien werd in 1956 op
initiatief van de Nederlandse Kalimaatschappij en de Aardappelmeelfabriek „de
Toekomst" begonnen met een fabrieksaardappelenquete. Hieraan werkten diverse
instanties mee. Wij verleenden aan deze proefmedewerking, speciaal voor het onderdeel pootgoed en gezondheidstoestand. Uit de enquete 1956 bleek dat het pootgoed
de uiteindelijke produktie beinvloedde. Wij gingen daarom in 1958 na welk verband
er bestond tussen de voorbehandeling van pootgoed, de pootdatum, de opkomst en
de produktie bij rijp rooien. Deze gegevens worden in hoofdstuk 3 bij de beschouwingen over de produktie verwerkt.
d. Controlevelden, keuringsresultaten en luizen. Van vele jaren beschikken wij over de
resultaten van het controleveld. Van diverse jaren zijn ook de veldkeuringsboekjes
nogaanwezig.Het isdusmogelijk om degegevensvan develdkeuring ende resultaten
op het controleveld van ieder perceel met elkaar tevergelijken. Dit zalin hoofdstuk 5
plaats vinden. Eveneens zijn beschikbaar de gegevens van de luizentellingen op de
plant sinds 1939 en in de vangbakken sinds 1951. In hoofdstuk 4 en 5 zullen deze
gegevens in deze studie worden betrokken.
e. Bedrijfseconomische zijde vandepootgoedteelt. Tezamen met NEUTEBOOM stelden wij

in 1958een onderzoek in naar de plaats diede poterteelt inneemt op de verschillende
Veenkoloniale bedrijven waar de teelt regelmatig wordt beoefend.
Zeventien bedrijven werden hiervoor uitgezocht. Ze liggen regelmatig verspreid
over het gehelegebied. De aangifte in 1958Hepop dezebedrijven uiteen van 1,51 ha
tot 7,47 ha; de gemiddelde afgeleverde hoeveelheid per goedgekeurde hectare in
1957van 7400 kg tot 17000 kg per hectare. Zoals later zal blijken, kunnen we deze
bedrijven beschouwen als bedrijven waar regelmatig voor de verkoop pootgoed
wordt geteeld. Vijf bedrijven beschikken over een met buitenlucht gekoelde bewaarplaats, vier leveren het pootgoed direct na het rooien af aan een centrale sorteerinrichting waar het pootgoed ook met luchtkoeling wordt bewaard, terwijl acht bedrijven zonder luchtkoeling werken en ook zelfsorteren. Het aantal planten dat per
hectare werd uitgepoot loopt uiteen van 36000 tot 55500 planten per hectare.
In deze enquete zijn dus bedrijven van uiteenlopende aard opgenomen.
In de herfst van 1958 hebben wij de verschillende bedrijfsgegevens opgevraagd.
Dit betrof: indeling grondgebruik, veebezetting, arbeidsbezetting, rooien, bewaren
en sorteren. Enkele aanvullende gegevens werden nadien opgevraagd.
Om een inzicht in enkele bedrijfsgewoonten te krijgen werd ook nog gei'nformeerd naar dewijzevanvoorkiemingen de bemesting.
Aan het einde van het boekjaar werd door de telers een opgave verstrekt van de
opbrengsten van de pootgoedpercelen. Zij gaven hierbij op de sortering en de bestemming van het pootgoed. Zo mogelijk werd de verkoopprijs van het pootgoed en
derooidatum vermeld.
De bedrijfsgegevens werden nadien omgewerkt met behulp van normen die door
NEUTEBOOMin eenvroegereenquetewaren vastgesteld. Wij stelden op deze wijze van
ieder bedrijf een arbeidsfilm op, die later met iedere teler persoonlijk werd besproken
(Hoofdstuk6).
De gegevensoverde bemesting en de produktie zullen respectievelijk in hoofdstuk
3en5inonzebeschouwingworden opgenomen.
/ . Het klimaat. Voor zover de poterteelt met klimatologische omstandigheden in
aanraking komt, werden hierover op het K.N.M.I. gegevens verzameld. Daar in de
Veenkolonien buiten de verschillende neerslagwaarnemingen geen officiele waarnemingen worden verricht, moesten de waarnemingen van Eelde voor dit gebied
worden aangehouden. Uit een vergelijking tussen de neerslag op de verschillende
stationsbleekdat de fout die hiermee gemaakt wordt waarschijnlijk niet erggroot is.

2. HET GEBRUIKTE POOTGOED
2.1. INLEIDING

Het welslagen van de teelt van pootaardappelen zal in hoge mate afhangen van het
gebruikte uitgangsmateriaal, omdat daarin grotendeels de gezondheid en de ontwikkeling van het gewasliggen opgesloten.
Bij ons onderzoek naar de pootgoedteelt in de Veenkolonien werd dan ook aan
dit onderdeel aandacht geschonken. Hierbij werden niet alle factoren betrokken die
de gebruikswaarde van het pootgoed bepalen. Van enkele factoren beschikten wij
niet over gegevens, andere factoren lieten wij, gezien de ondergeschikte rol die zij
spelen,buiten beschouwing.
Na onstehebben georienteerdoverdeindeVeenkolonienvoor dekeuring tevelde
aangegeven rassen, zullen wij achtereenvolgens de verschillende factoren, die in hoge
mate de gebruikswaarde van het gebruikte pootgoed bepalen, behandelen.
De Masse die voor de uitpoot wordt gebruikt bepaalt gedeeltelijk de klasse waarin
het perceel zal worden geplaatst, omdat in de gebruikte klasse, op grond van het
classificatiesysteem („afkapsysteem") van de N.A.K., de hoogst te bereiken klasse
(maximale klasse) van het perceel vastligt. Van de hoogste klassen worden de beste
resultaten verwacht.
De gezondheidstoestand van het gebruikte pootgoed is van betekenis. De resultaten
van de teelt houden hiermee eveneens verband, omdat een gezond perceel gemakkelijker enbetrouwbaarder iste selecteren.
De herkomstvan het pootgoed kan daarbij een rol spelen, ofschoon daar tot nu toe
weinigvan bekend is.Aangezien onzebeschouwingen betrekkinghebben opde Veenkolonien zal, wat de gezondheidstoestand betreft, alleen een vergelijking gemaakt
worden tussen het Veenkoloniale pootgoed en het materiaal dat van buiten het gebied is aangekocht.
Over het voorkiemenvan het gebruikte pootgoed isreeds velejaren in de literatuur
een overvloed aan gegevens te vinden. Daarin wordt steeds gewezen op de gunstige
invloed van het voorkiemen op de selectie en op de produktie. Wij hebben daarom
nagegaan in hoeverre en op welke wijze in de Veenkolonien wordt voorgekiemd.
De invloed van de sortering van het gebruikte pootgoed op het kwantitatieve en
kwalitatieve resultaat van de pootaardappelteelt is ook door velen bestudeerd. Hierover zijn door onseveneensgegevens verzameld.
Enkele van de hierboven vermelde onderdelen zullen tevens in de volgende
hoofdstukken aan de orde komen. In dit hoofdstuk zullen wij in hoofdzaak aangeven
welk pootgoed in de Veenkolonien gebruikt wordt bij de teelt van pootaardappelen.
2.2. D E RASSEN

Van de aangifte, waarbij isinbegrepen de stamselectiekeuring, isover dejaren 1955/
1959een overzicht samengesteld. Alleen die rassen zijn met name genoemd, waarvan
inenigjaar lOhaofmeerwerdenverbouwd. (tabel 1)
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TABEL 1. Rassen dievoor de keuring te velde in de Veenkolonien werden aangegeven
Aantal hectares / Number ofh lectares
Ras
Variety
Voran
Record
Sientje
Noordeling
Ultimus
Froma
Prof. Broekema
Libertas
Erdgold
Prefect
Prudal
Ambassadeur
Gineke
Rest rassen
Other varieties
Totaal gekeurde oppervlakte
Area inspected

1955

1956

1957

1958

1959

225
178
88
41
50
14
14
12
7
5

200
160
76
49
50
17
2
15
16
10
11

144
154
73
37
30
15
31
7

116
187
114
20
24
7
38
5

—

—

10
18

3
19

174
179
83
52
30
17
11
6
8
7
8
2
2
23

662

628

602

—

—

—*

9
8
25
2
34

10
10
90
3
36

569

660

TABLE 1. Field inspectionsof variousvarietiesin thePeatColonies

Het blijkt dathetareaaldelaatstejarenbetrekkelijk constantisgebleven,terwijlin
het rassensortiment verschuivingen zijn opgetreden. HetrasRecord heeft langzamerhand deVoran vandeeerste plaats verdrongen. DeopkomstvanhetrasSientje iste
danken aan de mogelijkheden die dit raskreeg voor pootgoedexport naar het Middellandse-Zeegebied. Langzamerhand nemen de rassen Noordeling en Ultimus in
betekenis af. Het eerste omdat dit ras in het binnenland grote concurrentie van
nieuwe consumptierassen kreeg en het tweede omdat het buitenland er minder belangstelling voor toonde. Verwonderlijk is het dat het ras Libertas steeds minder
wordt verbouwd, terwijl er landelijk een grotere vraag is ontstaan. De rassen Prof.
Broekema en Ambassadeur zijn in korte tijd sterk naar voren gekomen. De oorzaak
hiervan zal in hoofdstuk 6 ter sprake komen. Daarbij zal ook nagegaan worden
welke arealen in de loop derjaren voor de keuring te velde werden aangegeven.
Figuur 3 toont welk percentage van de aangegeven oppervjakte in de loop der
jaren door eenbepaald raswerd ingenomen. Hetblijkt dat het rassensortiment in de
Veenkolonien delaatste tijd aanzienlijk isvermimd. Tussen dejaren 1948en 1955
werd ongeveer 75% ingenomen door derassen Record enVoran. De laatstejaren is
dit teruggelopen totongeveer 50%. Opvallend isdegrote plaats diederassen Sientje
enAmbassadeurin 1959zijngaan innemen.
Doordat indeVeenkolonien alleen maar rassen worden verbouwd die onvatbaar
zijn voor wratziekte ontbreken in deze overzichten verschillende rassen die landelijk
een grote plaats bijdepootgoedteelt innemen. Hetisdaarom ookniet interessant om
een vergelijking tussen deVeenkoloniale enlandelijke gegevens temaken. Wei ishet
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FIG. 3. Overzicht van de rassen die in de Veenkolonien tevelde gekeurd werden in procenten van de
totaal gekeurde oppervlakte per jaar
FIG. 3. The varieties inspected in thePeat Colonies aspercentages of the total areainspectedperyear

van belang na te gaan waarom verschillende nieuwe rassen, die onvatbaar zijn voor
wratziekte en dus in de Veenkolonien verbouwd mogen worden en die landelijk al
een belangrijke positie in het areaal innemen, in de Veenkolonien niet of nauwelijks
worden verbouwd. Hierop zal in hoofdstuk 6 worden ingegaan. Verder blijkt uit
het overzicht dat in de Veenkolonien geen zogenaamde smetstofdragers worden
verbouwd.
2.3. D E KLASSE

De N.A.K. voerde na 1952 het zogenaamde „afkapsysteem" in. De classificatie van
een perceel wordt mede bepaald door de klasse van het uitgangsmateriaal. Uit de
gebruikte klassen isdaarom na te gaan ofin het algemeen gestreefd wordt naar hoge
klassen of naar lage. In tabel 2 is een overzicht gegeven in welke richting men het in
deVeenkolonien zoekt.
Het valt daarbij op dat dejaarlijkse schommelingen per klasse bij de hogere klassen vrij groot zijn. De hogere klassen blijken bovendien de voorkeur te genieten. Op
ongeveer 60% van de percelen wordt S, SE ofE-pootgoed uitgepoot. Op 20% wordt
gebruik gemaakt van A-pootgoed en op ± 20% van ander pootgoed. De wisselende
aangifte van de klasse B/max. A is afhankelijk van het in het verkeer komen van
nieuwerassen. HetrasSientjewerd na 1955afgekapt, terwijl derassen Prof. Broekema
en Ambassadeur later zijn opgekomen. Ook deschommelingvan de klasse Origineel/
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