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WOORDVOORAF
Opdinsdag12januari i960werd teRoermond eenvoorlichtingsdaggehoudendie gewijdwas aandemogelijkhedenvandeteelt
vanconsumptie-aardappelen opdelichteregronden.Het initiatief
hiertoewasuitgegaanvandeProvincialeRaadvoordeLandbouwvoorlichting.Deorganisatie ervanwasinhandenvandetwee
rijkslandbouwconsulentschappen,insamenwerkingmetdeL.L.T.B.
Hetginghierbijnietalleenomdeteeltinengere zin,maarmet
name ookomhetkwaliteitsprobleem,devooruitzichtenvoorde
afzet,derassenkeuze,debestrijdingvan ziektenenplagen,de
toepassingvanmechanischewerkwijzen,debeschadigingbyhet
rooien endebewaring.
Dezedaghadvoordebetrokken streek — het zuidoostelijk
zandgebied — eenbijzonderaspectinverbandmetmogelijkheden
vanuitvoernaarhetnabijgelegenRuhrgebied.Overigenskwamen
hiervraagstukken aandeorde dieookvoorandere strekenvan
onslandvanbelangzijn.De organisatorenhebbendaaromhetplan
opgevathetverslagtedoenuitgeven insamenwerkingmethetProefstationvoordeAkker-enWeidebouwteWageningen.
Wysprekengaarnedewensuitdatditverslag,datthansvoor
Uligt,magbijdragentoteengezondeontwikkelingvandeteeltvan
consumptie-aardappelen opdelichteregronden.

Ir.J.M.H. ZEGUERS,
Rykslandbouwconsulent teRoermond
Ir.G.VELDMAN,
DirecteurvanhetP.A.IV.teWageningen
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INLEIDING
Onderauspiciënvanderijkslandbouwconsulentschappente
Roermond enHorst,insamenwerkingmetdeL.L.T.B,endeProvincialeRaadvoordeLandbouwvoorlichting,werdop12januarii960
teRoermond een "aardappeldag"gehouden,diewerdbijgewoonddoor
een350-tal belangstellenden.
Debedoelingvandezedagwasomdepuntendievanbelang
zynvoordeteeltvankïraliteitsaardappelenopdelichte gronden
endelössgronden,aandeordetestellenendaarmee depraktijk
eenrichtsnoer te geven bijdeverbouwvan consumptie-aardappelen,
speciaalmethetoogopexportmogelijkheden naarhetnabijgelegen
endichtbevolktewestduitseRuhr-gebied.
In zijnopeningswoord weesdevoorzittervandeProvinciale
Raadvoor deLandbouwvoorlichting,ir.G.A.A.Horsmanserop,dat
degunstige ervaringenmet een "graandag"inhetvoorjaarvan
1959» deorganisatoren ertoehadgebracht thanseenaardappeldag
teorganiseren endaaimea depraktijkopdehoogtetebrengenvan
wenselijkhedenenmogelijkhedenophetgebiedvandeteelt,deverzorging endeafzetvande aardappel.Debedoelingvandezedag
isniet ompropagandatemaksnvoor eengrootscheepse uitbreiding
vandeproduktievan aardappelen,omdathetnietmogelijkisvoorspellingen tedoenomtrent afzetkansen,waarvanmenaltijdnogmaar
weerdereëlemogelijkhedenmoet afwachten.Welzijnerbepaalde
omstandighedendieeropwijzendathetverstandigisook aande
aardappel denodige zorg tebesteden.Aldusir.Horsmans.
Nadeopeningkwamenvijfsprekers aanhetwoord,t.w.ir.
G.A.A.Horsmans (overde afzet),dr.ir.D.E.vander Zaag (over
de teelt),ir.H.J. deBruin (overziektebestrijding),C.Lugt
(overkwaliteitseisen)enir.P.W.BakkerArkema (overdemechanisatie).De inleidingvaniedervandeze sprekers isindit
verslag opgenomen,alsmede datgenedatnaiedereinleidingbyde
discussienaarvorenkwam.
Aanhet eindvandedaggafir.J.M.H. Zeguers,Rijkslandbouwconsulent teRoermond,eensamenvattingvanhetgesprokene.
Ookdeze samenvatting isinditverslagopgenomen.
In zijnslotwoord dankte ir.Horsmans desprekersvoorhun
inleidingen ende aanwezigenvoorhunbelangstelling enhundeelnemen aandediscussies.Hijmeende temoetenvaststellendatmet
dezeaardappeldag eenzeergelukkigekeuzewasgedaan endatdit
alleszins aanleidingwasomvoor 1961 reeds tedenkenaaneen
dergelijkedag,waarbijdan weer eenanderbelangrijkonderwerp in
deschijnwerperzoumoetenstaan.

-9DEAFZETY M CONSÏÏMPTIE-AARDAPPELEN
Ir.G.A.A.Horsmans

Watbetreftde afzetvanaardappelenmoetikbeginnenmet
eerst iets tezeggen overdeteeltinLimburg.Wemogendan
vooropstellendat eropditgebied'weleengrootverschilis
tussen Zuid-,Midden-enNoord-Limburg.InZuid-Limburgvinden
de aardappelennormaliter afzetalsconsumptie-aardappelenin
het gebied zelf.Zelfsgrotehoeveelhedenblanke aardappelenuit
Midden-Limburgvindendaarhunbestemming.InNoord-Limburgligt
ditanders.Daarkonmenalleendandeaardappelenkwijtwanneer
erexportkansenwarenvoorzandaardappelen.
Vóórdejaren1930-'33vondenLimburgseaardappeleneengoede
afzetopWest-Duitsland.IkwilUenkelecijfersnoemen.Tussen
192Oen193Owasernormaal eenexportvanNederlandnaarWestDuitsland,van200000tonperjaargemiddeld.Vanaf 1931is.dit
teruggelopentot1 5 a 20000tonentenslotteishetpraktisch
totnihilteruggelopen.De exportbetrofhaastenkelhetras
Industrie,eenronde aardappeldieniet altediepogigisenvast
indekook.Nadeoorlogwareneralleenincidenteel exportkansen
voor de zandaardappelen.
De afzet in eigen land
InNederland zelf iserslechts eenbeperkte belangstelling
voor zandaardappelen,tenminstevoordie zandaardappelen dieeen
minofmeerdonker gekleurde schilhebben.Inhetnoordenvanhet
land is ereenduidelijkebelangstellingvoordeaardappeldie
bloemigkookt.ViaLibertasisgeprobeerd eenbloemige zandaardappeltepresenteren enniethelemaal zondersucces.Ingrote
lijnenkomtiüjechterdanpas aanbod wanneerdeklei-aardappelmarkt eenbepaalde schaarstekent.Sommige stedenenvooralde
consumptie-centra inhet zuidoostenvanhetland tonenechter
reedslangbelangstellingvooreenminderbloemige aardappelen
menmag stellendatin Zuid-LimburgdebelangstellingvoorEigenheimer,Libertas enzelfsIJsselster ofPimpernelbepaald gering
is.Mengeeftdevoorkeur aaneenvastereaardappel indekook.
Hiermee isreeds gesteld datdeconsumptie-aardappel ingedeeld
kanwordenintwee grote groepen;teneerste:hetmelige,gedeeltelijkafkokende typemet eengewoonlijkhoog zetmeelgehalte enten
tweede:devastere,indekookgaafblijvendeaardappelmeteen
gewoonlijkietslager zetmeelgehalte.Eenverderebijzonderheidis
dat eenzelfderasnogal groteverschillenkanvertonennaarmate
hetkomtvandekleigrond ofvande zandgrond.Ditjaarvaltdit
bijzonderSterkop.Inhetkortmagmenstellen,datmenbloemige
aardappelenbijvoorkeurop zwaardere gronden zalaantreffenen
vastere aardappelenwaarschijnlijkinhoofdzaakopdelichteregronden.Ikheberreeds opgewezendat ook alinNederland tweegroepenvanconsumenten zijn,de eendiedemeerbloemige aardappel
verlangt,deanderdie eenvastere aardappelwenst.Hoe ligtdit
inhetbuitenland?
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De afzetnaarhetbuitenland
Ookinhetbuitenland iserwelvanverschil sprake,alkomt
hetnogaleensvoordatdeafzetvanzandaardappelen eenkanskrijgt
doordat deprijsvandeklei-aardappelenaanmerkelijkhogerligt.
SpeciaalinDuitsland echtertreftmenook eenduidelijkverschil
ineisen aan.Zuid-Duitsland enhetoostengevendevoorkeuraan
bloemige aardappelen.West-Duitsland envooralhetRuhrgebied
heeft eenuitgesprokenvoorkeurvoordevastere aardappel.Een
verderebijzonderheid isnogdatV/est-Duitsiandgeenbezwaarheeft
tegenzandaardappelenmeteendonkere schil.HetRuhrgebiedmet
zijndichteindustrieiseen zeergrootconsumptiegebied.Vooreen
betrekkelijkkleineoppervlakte ishier alcirca1.000.000ton
consumptie-aardappelen perjaarnodig.Bezietmende gegevens
vandetotaleproduktievanDuitsland,danzoumenkunnenstellendatWest-Duitsland voldoende aardappelenteeltvoor eigenbehoefte,maartyperend Merbij'is,datcentraal"7est-Duitslandeen
groottekortgebied is, terwijlhetuiterstenoordenenhetuiterste
zuidengrote overschotgebieden zijn.Hiernaast speeltnoghetfeit
datmenin Zuid-Duitsland vooralbloemige rassenteeltdiebeslist
mindergeliefd zijninhetRuhrgebied enpasinlaatste instantie
.aanbodkomen.
Nu echtersinds 1januari 1959âeE.E.G.inwerking isgetreden— althans inzijnbeginstadium — , zalditmeebrengendat
hetvrijereverkeer tussen zuid-oostNederland en.West-Buiisland
envooralhetRuhrgebied zaltoenemen enhiermee zijnLimburgen
Oost-Brabant in.de gelegenheid eenconcurrentiepositie inte
nemenopdemarkt inhetRuhrgebied,met alsconcurrerendepartners,hetnoorden (Sleeswijk-Holstein enanderegebieden)enhet
zuiden (Beierenenandere streken).Resumerendmagikstellen
datdeze ontvrikkelingindeE.E.G.onzekansopafzetvankwaliteitsaardappelen inhetRuhrgebied,belangrijkheeftverhoogd.Het
Ruhrgebied steltbeslisthogeeisenaande consumptiekwaliteit.
Dit integenstelling totbeweringen als zoueenfatsoenlijke
voeraardappel — endenkdanmaar aanVoran— daareenkans
maken.Opdezevooronsweernieuwemarkt staanwijom tweeredenen
ineengunstigepositie nl.vanwege onzegrondsoort enopdetweedeplaatsvanwege degunstigeligging tenopzichtevanditgrote
verbruikscentrum.Dehistorievanhetnajaar 1958enookdievan
najaar 19.59wyzenbeslist indezerichting.Eenbelang-rijkevraag
isofmenonsvanDuitse zijdebelemmeringen indewegzalleggen.
Dit isnogniet te zeggen.Afgelopennajaarheeftmen tot circa
half oktoberinvoerheffingen geheven.Wasditinstrijdmetde
E.E.G.?Nietmetdelettervanhetverdrag,misschienwelmetde
geestvanhetverdrag.Persoonlijkbenikechtervanmeningdatin
detoekomst depessimist enookdeoptimistv/atbetreftdeE.E.G.
er'weleensbeidenaast zoudenkunnen zijn.Zoalshetwelmetmeer
zakenindezeE.E.G.-ontwikkelingzalgaan,zullenervooralin.
deovergangsperiode welmeermoeilijkhedennaarvorenkomen.Deze
belangrijkeomschakelingvanzesnationale economieënopé"é*nE.E.G..economiebrengt zekerinde overgangvelemoeilijkhedenmee,waarvoorwynaarmijnmeningbegripmoetenhebben.IkmeendatonderlingbegripvoordemoeilijkhedendebasisvoorhetverderY/erken
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moeten zijn.Persoonlijk— enikgaopditpuntmisschien ietste
•ver— hoopikdatde scheldpartijenoverenv/eervandeBeneluxpartnersniet zullenoverslaanopdeE.E.G.-partners.Hetzal
noodzakelijk zijn,dat straksdeE.E.G.-boerenen-tuinders samen
optrekken.Datkanwel eensergmoeilijkwordenwanneerwe elkaar
nualindeharen zitten« Hettot.ontwikkelingkomenvaneen
gezondemarkt inhetE.E.G.-gebied achtikbesliste«ngroot
winstpunt,speciaalvooronsLimburgersvoorwiedegrensmet
hetbuitenland buitengewoonlangis.Ikbenvanmeningdatin
derealiteitvandeze zichontwikkelendeE.E.G.,dekansenop
deelnamevooronsaandeze aardappelmarkt inhetRuhrgebied —
alofnietmet tijdelijkehindernissenofbarricades — zeergroot
zijnendatwijeralsgoede zakenluiverstandigaandoendeze
kansenhier tebenutten.
KanLimburg aandevraagvoldoen?
Wanneerwy even terugkomenopLimburgenzienwathieraan
aardappelen geteeld wordt,danbeslaat inZuid-Limburgdeoppervlakte circa 2000ha.InNoord-Limburg,waarinookbegrepenhet
Ryk vanNijmegen,6000ha,dusintotaal 8000ha.
Wathetpercentage vanderassenbetreft,zienwedatde
vroege aardappelen ca.10^vanhetareaal innemen.Daarnaast
hebbenweBintjedie inZuid-Limburg ï6fo beslaat eninNoord-en
Midden-LimburgJ1^.Endankrijgenwenog diverserassendieallemaalvanbeperkte omvangzijnsIJsselster diein Zuid-Limburg
nog7fóbeslaat eninMidden enNoord 1 1 ^ we zieninNoord-LimburgLibertasnogop10foenGinekeop 17$,maar allesbijelkaar
ishet sortiment — al zijnernogenkele andererassen — toch
niet zodanigdathierdirect groteconclusiesuit getrokken
kunnenworden.
Welkerassen zijngewenst?
Derassenlijstmet eenlijstvan tientallenbladzijdenwaarop
ca.70rassenvoorkomen,geeftons geen antwoord opdevraag
welke aardappelwijinLimburgmoetenhebben.Bekijkikdein
Limburggeteelderassenenvraagikmijafwatwijmoetenhebben
voorhetRuhrgebied,danblijktdatdeDuitsersnaast eenEersteling,inhoofdzaak belangstellinghebbenvooreentype alsBintje
enooknogvoor eentypeaardappel alsonzeTedria.Ineentekortperiodewilmenooknog vel eensVoran,maarvoorderestbeslist
niet,enwanneermenoverandereaardappelenkanbeschikkendan
komtook deVoranbeslistnietindevraag.EeninDüsseldorf,
indecember1958metdeDuitsehandelgeorganiseerde "Frobe-essen",
weesuitdatwijaanhunvraaggoedkunnenvoldoenmetBintjeen
ookwelTedria.
Enkelepuntendievoor de afzetvanbelangzijn
Vooruitlopend opdemededelingen vandesprekers zouikU
inhetkortmijnvisiehierwillenvoorleggen.Omspeciaal deaandacht opdiversepunten tevestigen zalikhetwaarschijnlijkiets
scherper zeggendanmisschiengewenst is,maarikhoophiermee
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Uwbelangstelling tewekken voorenkele zeerbelangrijkepunten.
1.Ik zou.ten-eerste•willenstellendatdekansenoponzedeelname aandévoorzieningmet aardappelenvanhetgroteconsumptiegebied inhetRuhrgebieddank zijdeontwikkelingvan
deE.E.G.zeerreëel lijken.Inconcurrentiemethetnoorden
vanDuitslandhebbenwijeenpraewatbetreftdeafstand.In
concurrentiemethet zuidenvanDuitsland hebbenwijeenprae
watbetreft afstand enkwaliteit.
2.VoorlopigkunnenwijmetBintjeenookmet Tedriaeen "Konkurrenz-fahige"aardappelpresenterenaandeDuitsers,al
zullenwijde'ontwikkelingvandenieuwerassen inDuitsland
zelf,nauwlettend moetenvolgen.
3»Deheden inNederland toegepastekeuringdoordeP.D.byexport aandegrens geeftonswat sorteringenpresentering
betreft eengoede waarborgtenopzichtevandeinDuitsland
verhandeldehandelspartijen.Daarnaast zaldeverzorgingende
sorteringinLimburgbeslistmeer aandachtmoetenkrijgen.
4»De teeltvanBintje ismetdehuidige standvan zakenende
nodige zorgenbehoorlijkgoedtevolbrengen;hetgrotegevaar
vandePhytophthoraisdoelmatig tebestrijden.Opeenproduktieverrasbijgoedeverzorgingisnaarmijnmeningnogweinig
uitzicht.Ookdeaanhetrasklevendeknolgebreken zijnbij
:goedeverzorgingminimaaltenoemen.
5«Dehuidige standvandemechanisatieheeftnaarmijnmening
reedsvelemoeilijkhedenvandeaardappelteeltbehoorlijkgoed
opgelost.Eenbijzonderbelangrijkpunt isdebehandelingvan
de aardappel tijdensenookspeciaalnahetrooien.Daarna
wordtinLimburgbeslistveel teweinig aandacht besteed.
6.Naeenoptimale teeltverzorgingmoetvolgeneenoptimale-bewaring.Limburgkentnogmaar zeerweinigbewaarplaatsen.Het
verledengafookweinigstimulans indierichting.Nuwijde
kanskrijgenopeenregelmatigevraag zaleenlangere aanbodkana gezochtmoetenworden.Zowelparticulierals coöperatief
initiatief zullenweindezemoetenontwikkelen.
7.Hetprijsverschil tussenklei-aardappelenengoedverzorgde
zandaardappelen zieikdank zijonzeexportkansnaarWestDuitsland indénaaste toekomst'minderworden,hetgeendit
jaaralisgebleken.
Deteeltvanaardappelen oponzebedrijvenmoetenmagweer
meer aandachtkrijgeneneenpogingomde aardappelvannoodgewas
inhétverledenop onzebedrijvenomtebuigentotkwaliteitsprodukfrindenaaste toekomst enliefsthetvolgend jaar al,acht
ikdanooknietalleenwenselijkmaarookbeslistnoodzakelijk.
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Dr.ir.D.E.van.derZaag
RijkslandbouwconsulentvoordeAardappelen

Ineentamelijkkorte tijdzullenweenkele onderdelenvan
de teelt,debewaringenhetklaarmakenvoordeafleveringmoeten
"bespreken.Daarbijmoetenwegoedvoor ogenhouden,dat gestreefd
moet wordennaareengoedeopbrengst vangoedekwaliteit tegen
redelijkekosten.
Welke eisenstellenweaanhetpootgoed?
Wekunnen aannemen,dathetpootgoedmaximaal 10$viruszieke
plantenmagbevatten.Uitproevenisduidelijkgebleken,datieder
procentviruszieke planteninhetgewas eenopbrengstderving geeft
van-g$.Deeerste 10$doenechterweinigofgeen schade,orndat
delagere opbrengst vandeziekeplantenvooreengrootdeelwordt
gecompenseerd doordebuurplanten.Wanneerüb.v.eenconsumptiegewashebtmet 50$ernstigvirusziekë planten,danmoetUrekenenmeteenopbrengstdervingvan50-10=40,gedeeld door2=20$
opbrengstderving. AlsUzogaatbeginnen,danwordthet almoeilijkomeengoede opbrengst tekrijgen.Dussmaximaal 10$virusziekeplanten.Voor i960zouikevenweleenuitzondering willen
makeninverbandmet demoeilijkheden,diewein1959hebben
gehadbijdewinningvangoedpootgoed.Ini960kuntUgaantot
maximaal 20à30$,virusziekeplanten.Voordit speciale jaar
geldtvoortsdateenbeetje extrastikstof gewenst isinverbandmetdevele ziekten,dieinhetgewas zullenvoorkomen.
Verderishetvanbelangeen.beetjedichter teplanten.Umoet
ernaarstrevenor@~veerhetnormale aantalgezonde plantenover
tehouden.T/anneerUeindmeimerkt,daterveel ziekeplanten
inhetgewasvoorkomen,dusplantendie achterblijveningroei,
dankuntUdezeplantjesuitschoffelenalsereengezondeplant
naaststaat.Hetheeftuiteraard geen zinom,wanneererdrie
ziekeplantennaast elkaarstaan,deze alledrieuit teschoffelen,maaralsertwee ziekenaast eengezondeplantstaan,
schoffeldieziekeplantendanweg,waardoordegezondeplant
meerruimtekrijgtom eenbetere opbrengst tegeven.Maarditis
dus eenspeciaal advies,dat alleengeldtvoor i960zullenwe
hopen.
Inde tweedeplaats zalhetpootgoed geenrotteknollen
mogenbevatten,tenminsteniet inmassaenzekergeenknollen
die dooraardappelziekte (Phytophthora)zijnaangetast.
Indederdeplaats zaldebewaringvandepoters zodanig
moeten zijn,dat zeinhetvoorjaar stevigzijn,dusgoedaanvoelen,endat ze,wanneer zev/ordenvoorgekiemd,goedestevige
kiemengevenen geen dunne slappespruiten.Dat stevigaanvoelen
vandepoterskunt U alleenmaarbereiken alsUdepotersgoed
bewaart,datwil zeggenineenglazenpoterbewaarplaatsofin
eenmetbuitenlucht gekoelderuimte.
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zeófmoetvoorkiemenófeenwarmtestootgeven,zodanigdatde
wittepuntjesnet zichtbaarworden.
WanneermoetUnuvoorkiemen enTiranneerkuntUvolstaan
metdiewittepuntjes?Umoetaltijdvoorkiemen,datwilzeggen
mooieflinke stevigekiempjesopdeaardappelen zientekrijgen,
wanneerüaanpoterteelt doet,maar ookbijde teeltvanzeer
vroegeaardappelen,latenwe zeggenEersteling,enbijallerassendie zeervatbaar zijnvoorde aardappelziekte,b.v.Bintje.
Dit iseenras,datnaarmijnmeningmoetwordenvoorgekiemd.
Rassen,dieeenonregelmatige opkomst gevenofdeneigingdaartoehebben,b.v.Libertas,komenook.inaanmerkingvoorvoorkiemen,omdatmenhet euveldaarmee,althans tendele,kan
verhelpen."';..::' v
AlsUzeernatte,koudegrondheeft,danishet geloofik
onderalleomstandighedengewenstomvratvoor tekiemen..In
alle andere gevallenkuntUdusoverwegenomtevolstaanmet
eenwarmtestoot, zodanigdatdewittepuntjes,netdoorkomen...
IngeengevalmagUdeaardappelen zouiteenkoudebewaarplaats indegrond stoppen;datisaltijdafkeurenswaardig.
Welke eisenstellen we.aanhetpootbed?
Indeeersteplaats zaldebemestinginordemoetenzijn.
Het ismijnbedoelingniet,uitvoerig opdebemesting integaan;
alleendestalmestmoet evenworden genoemd.Hetiseengoede
gewoonte omstalmest aanzandgronden te geven. Daarbijheeftverweerde stalmestdevoorkeur,maarhetmerkwaardige is,datin
depraktijkdit'weinigvoorkomt.Het schijnterglastigtezijnen
veelwerk tegeven. Ikgeloofniet,daterzoveelbezwaartegen
isomstalmest omstreeksfebruariuit testrooien endaarnahet
land teploegen,maar zeerafkeurenswaardigishet omverse
stalmest tegevenvlakvoorhetpoten.Aanaardappellandmoet
de stalmestminstensvierweken"voorhetpotengegevenzijn,
wantmetverse1stalmestvlakvoorhetpotenhebtUkansopknollen,diezeerweekvanbinnen zijnbijhetkoken.Zulkeaardappelenkomen zekerniet inaanmerkingvoorexport.
Debemestingmet stikstof,kali enfosfaatmoetnatuurlijk
voldoende zijn.Inditverband wil ikevenwijzenop.kaligebrek,
datnietalleen eenopbrengstderving geeft,maar ook eenkwaliteitsvermindering.Ealigebrek isdusdubbelnadelig.Kaligebrek
geeft in.de.eerste plaats aardappelenmeteengroteregevoeligheidvoor stootblauw eninde tweede plaatskrijgende aardappelen
dandeneigingnahetkokengrauw op tetrekken.Het isduszaak
te zorgenvooreengoedekalibemesting.
Demagnesiumvoorzieningmoetnatuurlijkookinorde zijn. :'
Mocht IJinhet seizoen alvroegmagnesiumgebrekwaarnemen,dan
moet Uzekeroverwegen omnogmagnesiumsulfaat toe tedienen.
De snelstewerkingheeft dit,wanneerUhetoplost inwaterjb.v.
20kgbitterzout (magnesiumsulfaat)oplossenin1000literwater
endatoverhet land verspuiten.Inveel gevallen gaandegebrekssymptomendanweerverdwijnen.
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Opde zandgrondenkànhetpotenbeginnen zodradegrondeen
redelijketemperatuurheeft;dusnietinkoude grondpoten.Verderdientdegrondgoedbezakt tezijnofeventueelaangedrukt.
Maaralte-vaak zienvreechter,dataardappelengepoot\irordenin
lossegrond,dieweinigvochtheeft,waardoor zetraagopkomen.
Ombezakte grond tehebbenbijhetpotendientUminstensvier
wekenvoorhetpotenhet land geploegd tehebben.
Devirijzevanpoten
Byeenras,datmoetwordenvoorgekiemd,dusb.v.Bintje,
zultUervoormoeten zorgendatdekiemen zoonbeschadigdmogelijkindegrondkomen.Indetweedeplaatsmoeterniet tediep
wordengepoot,Maaraltevaak stoptmenopdezandgrondende
aardappelen tediepindegrond,omlatergoed tekunnen eggen
voordeonkruidbestrijding- H?tisechterbeteromondiep tepoten.
AlsUïïwaardappelen gepoothebtenUgaatdegrondmet dehand
eveneenbeetjevlak strijken,danmoetdebovenkantvan'depoter1-3 cmonderdievlak gestrekengrond liggenjduseigenlijk
vlakaandeoppervlakte.Indepraktijkwordt depoterechter
meestal 5&8cmweggestopt endatisper senietnodigalsU
ookverderdeverzorging juistuitvoert.Ik zoualleennogdit
voorbehoud willenmakendat'ü,wanneerütemakenhebtmet een
zeerdroge zandgrond,misschienverstandigerdoetomtot3à
5 omdiep tepoten.Ookpootmenvaakniet altijdevendiepen
dankrijgtmengrotemoeilijkhedenmethetrooien.Hetisduszaak
ondiepenzogelijkmatigmogelijktepoten.Verdermoetdeaardappelinvochtigegrondliggen,ofalthans opvochtige grond,
wantwanneerüondieppoot enhetland isergdroog,danzal
zo'npoternietsdoen,want eenspruitgaatpasgroeienwanneer
hijworteltjeskanvormen enhijkanpasworteltjesvormenwanneer
ervocht aanwezigis.WanneerUdusUwlandhebtbewerkt ende
grondisergdrooggeworden,danmoetUweldiepergaanpoten,
wantinelkgevalmoet degroei snelverlopen.
Derjienafstandbedraagt inLimburg 50,55?hoogstens 60cm.
Inverband metdemechanisatie vande teelt zullenwijmoeten
overgaan toteenrijenafstandvan65of67cm.Datgeeftvele
voordelen enikgeloofdatUzekermoet overwegendittoete
passen.Er zijnhierinLimburgtelers,die dezerijenafstandal
eenpaarjaartoepassen enmetveel succes. Velehiergebruikelijkerooimachineshebbenechtereenrooischaar,die isafgestemd op eennauwererijenafstand,maar datisgemakkelijkteverhelpen;Opdezeerdroge zandgronden ishetwaarschijnlijkvoorlopigbeteromop60cm aantesturen.Inhetalgemeenmoetenwe
evenwel65cmalsdeminimalerijenafstand zien;bovendienmoetmen
ineengroot gebied strevennaareenuniformerijenafstand,dit
isvan'grotebetekenis,vooralvoor deloonwerkers.
Bijhetpotenkunnenwegeulentrekken,daardepotersinleggenendanweerdichtrijden.Dit iseenzeereenvoudigemanier,
maar arbeidsintensief.Een tweedemanier isgebruik temakenvan
eenhalf-automatischepootmachine,watookprimagaat,vooralbij
voorgekiemde aardappelen.Dederdemanier isdemeestgemechani-
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seerdemethode,waarbijeenvolautomatische machine\?ordtgebruikt.
Devolautomatischemachinesvoldoenuitstekend,maarwanneerde
aardappelen goed zijnvoorgekiemd isdekansopkiembeschadiging
groot,luvaltdat,wanneervoorzichtigwordt gewerkt,ookwel
weermee,vooralvanneerisgezorgdvoor goede,stevige spruiten.
WanneerUb.v.Bintje teelt endusmoetvoorkiemen,kanhet
echter tochvoorkomendat Uwbedrijfzodanig is,datUvolautomatischmoetpoten.Ukomt danindeverleidingomtedenkendat,
geziendemogelijkekiembeschadiging,maarnietmoetwordenvoorgekiemd.Uitproeven isevemyelduidelijkgeblekendat,ookal
pootUvolautomatisch,het tochbeterisomgoedvoortekiemen.
WanneerUvoorgekiemde aardappelenpoot,kuntUdekiembeschadigingvoorkomen dooreenhalfautomatischemachine tegebruiken,
maardathangthelemaal vanUwbedrijfaf;datmoetUzelfuitmaken.
Deverzorgingvanhetgewas
Wanneerdeaardappelen indegrond zitten,dankomtdebewerking,deverzorging.Deze heeftinde eersteplaats totdoel
om.tezorgendat:de aardappelen ineenmooierugkomen omze
straks goed tekunnenrooien.Inde tweedepl'aatsisdiebewerkingomhet onkruid tebestrijdenennuisdemethode,diehier
enopvele zandgrondenwordt toegepastdevolgende:menpoot
diepenvervolgensmaaktmenruggen.ïla14dagenkomtmenmet
eenzvrareegomderuggenweervlak te trekkenendanmoetwel
diepgepoot zijn,want anderswordendepotersweernaarboven
getrokken.Dangaatmendaarmee eenpaarkeer zooverhetlandheen
enlaatdeaardappelenopkomenindevlakke grond.Menegteventueel
nogeenkeer endanzienvrevaak,datmengaat schoffelenmetde
hand,terwijldeapparatenindeschuurblijvenstaan.Enwanneer
hetgewasongeveerhetlandvolheeft,gaatmennogeens eenpaar
keer zwaar aanaardenom toch eenrugtekrijgen.Vaak zietmendan
datdestolonenblootkomenteliggenendatkannooitgoedzijn.
Daarom zouikUwillen advisereneenanderemethode:toetepassen;niet eenmethode die inWageningen isuitgevonden,maareen
methode dieindepraktijkisontwikkeld endieookdoorverschillende telershierwordt toegepastenook eldersenmetveelsucces.Dezemethode isdevolgende:Upootdusondiep,enzorgt
daarbijdat depotersineenruggetje liggen.DankuntUtweemanieren toepassen.
Indeeersteplaatskunt Unahetpotenallesrustiglaten
liggen.Wanneerdeaardappelenbijnabovenkomen,gaatUhetland
bespuitenmet5kgDSComdeonkruiden tedoden.HiernalaatU
deaardappelenrustigbovenkomenenbehandelt eendergelijkperceelopdezelfdemanier alshiernabijde tweedemethodewordt
besprokennadeopkomst.
By de tweedemethode wórdthetonkruid ookvoordeopkomst
mechanischbestreden.Ugaatalsvolgt tewerk:eenweeknahet
poten,dathangt trouwenshelemaalvanhetweerenvanhetland
af,gaatUeenskijkenofhet onkruid albegint tekiemen.Zodra
Uwittekiempjesvanhet onkruid zietdanmoetUbeginnenmèthet
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.landheellicht afteegsen,oflicht afteslepenmet een
balkjeofladder,enwel zodanigdatde topvanderugevenin
bewegingkomt endegrond ereenbeetje afvalt.Daarnawordt
weer lichtaangeaard, zodatweerdezelfderugwordtverkregen
alsvóórdietijd.Dekiemplantjes gaandandood,alsIJervroeg
genoegbijbentgeweest.HaeenweekmoétUditmisschiennog
eensherhalen.Opdezewijzekanhet zomeronkruid goed wordenbestreden,alsIJmaar zorgtoptijdte zijn.DaarnalaatUdeaardappelenbovenkomenineenvrijvlakke rug,wanthet ishelemaal
nietdebedoeling omdepotersverindegrond te stoppen.De
aardappelenmoetenhoogenwarm zitten.Zodrazebovenkomengaat
U ereventueel eensmet eenhelelichte egoverheen.Hetmooiste,
datikgezienheb iswel,datmenachterdetrekker eensoort
raamhad,waareenonkruideginwerd gehangen,die eenbeetje
doorzakt.Dielaatmendusheellicht overhetlanddansen.Daarnaaardtmenweer aan.Hetaanaardenheeftnunietalleentot
doelomde afgeëgde grondweerop tewerken,maarookomderug
ietshogertemaken.'5FaeenweekherhaaltUdatnog eens.Eggen
zaldanwaarschijnlijknietmeermogelijkzijn,maardangaatUweer
eenbeetje aanaarden,.zodatdebovenkant ende zijkantenvande
rugtelkensbedektwordenmetdegrondvandeaanaarders.Opdeze
wijzekuntUhetonkruid inderugofinderijooknogbestrijden
enbovendienwordt derugzogeleidelijkopgebouwd.Wanneerde
aardappelenhetlandvolhebben,iseenmooierugaanwezig,waar
deaardappelenhooginzitten.Misschien zultUernogweleens
metdehakdoormoeten,maarondernormaleomstandigheden innormaallandkuntüopdez.ewijzezeereenvoudigenookgoedkoopde
aardappelenverzorgen engebeurthetbovendiennietdatdestolonenblootkomenteliggenendatbijhetrooienmoeilijkheden
ontstaan.
Hetrooien
WanneerUopdezewijzeUwlandhebtverzorgd,danisde
'wegvrijomdeaardappelen gemakkelijktekunnenrooien.Hierop
zullenwijnu nietverderingaan;alleenwillenvreUwaandacht
nogeensvestigen opdebeschadiging.Umoetertochvooralop
lettenomrooibeschadigingtevoorkomen.Erkomen tegenwoordig
opde zandgrondenpartijenvoormet /\.0°/orooibeschadiging.Endan
isallewinstverdwenen.
Debewaring
De oudekuilbewaring isuitde tijd.Wijmoetenovergaantot
eenmodernebewaring.Inhet zuidwestelijk zeekléigebied isvolgensrecente cijfersdebewaarcapaciteit 10tonperha.Datwil
dus zeggen,dat1/3 vande totale opbrengst ineenmodernebewaarplaatskanworden opgeslagen.VoorLimburgisditmomenteel
1,2 tonperha.
Waaropberustnudiemodernebewaring?Het eersteprincipe
is,dataardappelengestortwordenineenruimte,die zodanig
geïsoleerd is,dat indeherfst (september enoktober)dewarme
luchtvanbuitennietnaarbinnendringtendat 'swintersals
hetvriestdekoude luchtbuitenblijftendeaardappelenop
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temperatuurblijven.Het tweedeprincipe is,datdoorventilatie,
alsde temperatuurhetlaagst is,koude luchtdoordehoopaardappelenteblazen,de temperatuur indepartijongeveerovereenkomtmetdeminimum temperatuur.Uit:onderzoekingenvanhet
I.B.V.'L.teWageningen isgebleken,dathet opdezewijzemogelijkisineenpartijaardappelen indemaandenaugustus t/mnovembereentemperatuur tehebben,die overeenkomtmetdedagelijkse
minima, terwijlineennormalekuilde temperatuur gelijkisaan
demaximum temperatuurbuitendekuil.EnalsUweet,dathet.
verschil tussendeminimum enmaximum temperaturen inaugustus
enseptemberongeveer 8g- Ciseninoktoberongeveer7^ »àa"isIJhet groteverschil tussendebewaringopmodernewijzeen
deouderwetsemanierwaarschijnlijkwelduidelijk.De temperatuur
tijdensdebewaringisvan essentieelbelang,vooralbijeenras
alsBintje,wanteenaardappelheeftnahetrooienweliswaareen
zekerekiemrust,maardiekiemrustisbetrekkelijkkort;delengte
vandeze"kiemrusthangt afvanhetras envanandereomstandigheden.RassenalsBintje envooralEigenheimer zijnbij'bewaring
inkuilenvaakreedsvóó*rdewinterbegintuithunkiemrusten
gaanduskiemen;Ditmaakt omzettennodig,enz.enbetekentbovendiengewichtsverlies.WanneerUechterdemodernebe?ra.ringtoepast,danblijftde temperatuur zolaag,datinnormale jarende
aardappelen indekiemrus-tblijventotnovember,dustotdietijd
niet gaankiemen.Indewintermaandenkanmende temperatuur
goed laaghouden,zodat zelfstotongeveermaartkiemlustige
rassenkiemvrijkunnenblijven.Omeenkwaliteitsprodukt afte
leverenisditvanessentiëlebetekenis.Eenbelangrijknevenvoordeel isdatUdoorteventileren deaardappelen,alszenat
indebewaarplaats zijngebracht,ineenzeerkorte tijddroog
kuntmaken.Eenpartijaardappelen,die droogis,ziet erstraks
veelmooieruit engeeftminderverliezendaneennattepartij,
omdat erminderPhytophtborainvoorkomt enomdatde schileen
mooierekleurheeft.Eenvoordeel van demodernebewaringis
ook,datdeaardappelen teallentijdeafgeleverdkunnenworden,
dusookbijvorst.Ookkanmenbijregenachtigweerdeaardappelen
sorteren enklaarmaken.
Omdezevoordelenvanmodernebewaring tebereiken,zultU
ervooralvoormoeten zorgen,datdeventilatievoldoende is~
evenalsdeisolatie.Deventilatiecapaciteit moet zijn:100m
luchtperm aardappelenperuur,bijeentegendrukvan 15mmwaterkolom.Dankunt Ude aardappelen3,50mhoogstorten.Vfanneer
Uvanplanbentomde aardappelen inzakkenopteslaan,watby
pootaardappelennogal eenswordtgedaan,danmoetUeen tegendruk
hebbenvan 20mmwaterkolom omdatde zakkenmeerweerstandgeven.
Ook aandeisolatiemoetvoldoende zorgwordenbesteed.Dat
isnietnodigwanneer Uaardappelen opslaat envoordewinteraflevert.DankuntUdesnoodsvolstaanmet eennormale schuurom
daarinde aardappelen op teslaanmet daarondereenkoker,een
zijkokereneenventilator.Door teventilerenkanmen de.tempe*ratuurlatenzakkenendeaardappelen goeddroogmaken.'Wiltïï
echter eenblijvendebewaarplaats,danmoetookdeisolatievoldoende zijn.Mengebruikt daarvoorvaakvlasscheven,inaariUkunt
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ookkafgebruiken.
IndederdeplaatsmoetUeropbedacht zijndat,wanneer aardappelen3,50mhoogworden gestort,ereenenormedrukopdewand
ontstaatvanbijna1000kg/m^.Dus alsUeennormale schuurhebt
met eennormalemuur,dankuntIJniet ongestraft deaardappelen
3,50mhoogstorten,wantdangaatdemuureraan.Demuurmoet
dandusgestutworden.
Devoordelenvandemoderne bewaringzijn:
1.Nattepartijenkunnenbinnenenkeledagendroogzijn.Ditis
vooralvanbelangvoor.rassen*die zeervatbaar zijnvoor
Phytophthoraindeknol (b.v.Bintje)
2.Weinigofgeenkieming
3.De sohilkleurblijftmooier
4» Geenrisico'svanbroei,vorstachade,inregenen,enz.
5.Onderalleweersomstandigheden kandepartijworden afgeleverd;
bovendien zijndezeopmodernewijzebewaardepotersbeterklaar
temakenvoorde aflevering.
.
Dekostenvanmodernebewaring.
Inhet consulentschapEindhovenheeftdeheerMaasuitgerekend datdekostenvandeopslagvan aardappelenvolgensdemodernewijze'nietmeerbehoeven tezijndan f 25»-perton,terwijl
bewaring ineenkuilkwamopƒ 28,-per ton.IndeN.O.P.heeft
menookuitvoerigeberekeningen gemaakt;daarkomtmenbijeen
moderne bewaringvoor',aardappelen,opgeslagen totinhetvoorjaar (Bintjes)opƒ 27,50tot.37,-per ton,alnaargelangde
uitvoeringvandebewaarplaats-meerofminderduurwas.DekuilbewaringkwambijBintje inde,.N.O.P.opƒ 51»-per ton.Uzult
dus zekermoeten overwegen,wiltUhier eenafzetkrijgen,over.
tegaantoteenmodernebewaring,6fcentraalingrotebewaarplaatsen,ófopUweigenbedrijf.
Dannogenkelewenkenvoordebewaring.Umoetoppassenvoor
stortkegels,dieontstaanwanneerdeaardappelen telkens opeenzelfdeplaats in-de celworden.gebracht.Het isnl. zo,datde
luchtmoeilijkdoor deze stortkegels gaat.De stortplaatsmoet
dusregelmatigveranderen.Verdermoet UervoorzorgendatU,
vooralonderdroge omstandighedenzoalsdezeherfst,alsdeaardappelennogalgauwbeschadigen,,de aardappelenniet directsterk
gaatkoelenmetdroge lucht,wantdeverkurkingverloopt dantraag,
zodatgewichtsverliezenoptredendoortesterkeverdamping.De
eerstepaarvrekenkuntüindeze gevallenbeterweinigventileren:laat eerstdewondengenezenengadaarnapaskoelen.
Klaarmakenvoorde aflevering
Dan tenslottehetklaarmakenvoordeaflevering.Bijeenonderzoek indewinkels inNederland'naardekwaliteit vandeaardappelenbleek,dat slechts 26fóvanallepartijenaanredelijkenormenvoldeed watbetreftdesortering.Ikzoudaarom eenlanswillen
brekenvooreenbeterklaarmakenvanhetprodukt.WanneerUaardappelen teelt,danmoetUhetprodukt ookgoed sorteren,enz.Voor
goed sorteren zijnhelemaalgeenduremachinesnodig;datkanop
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zeereenvoudigevrijzemet eeneenvoudige sorteei'machinemeteen
leesbandje.Het is.nu zo,datdetelersdeschuld geven aande
handelarenendehandelarengevenophunheurt de schuld aande
telers overhetslechteklaarmakenvandepartijen.Ikgeloofdat
het tijdwordtdat.telersenhandelarendehandenineenslaanen
dat zedeNederlandsehuisvrouwen enookhet"buitenlandeenaardappelwetenaantebieden,dieaande tegenwoordige eisenvoldoet.
Nogeenzeerbelangrijkpunt isdat,alswordt overgegaan
totde'moderne'bewaring,ervooralvoor gezorgdmoet wordendat
deaardappelennietkoudwordenverwerkt.Wanneer detemperatuur inzo'nmodernebewaarplaats ongeveer4gradenis— dat
iseenmooietemperatuur omaardappelentebewaren — danmagU
dergelijkekoude aardappelenniet gaansorteren,wantdanisde
kansgroot,datveel stootblauwgaat optreden.Voordatmethet
klaarmakenwordtbegonnen,moetdetemperatuur indepartijenkele
dagen tevorenworden verhoogd tot.ongeveer12 C.De aardappelen
zijndaninelkgevallangniet zogevoeligvoor stootblauwdan
wanneer zekoud worden gesorteerd.
Indeze lezing zijnniet.allevraagstukkenbehandeld.Ik
hebvooraldieonderwerpenbesproken,dievolgensmijvoorU,als
telers inLimburg,momenteelvooralvanbetekeniszijn.
Discussie
Yr-.- Wanneerineengrotebewaarplaats dejuistebewaartemperatuurvan4 Cheerst enüwilteendeelvande aardappelen
afleveren,moet dandetemperatuur indegehele bewaarplaats
omhoogtot12 C,ofkanditin afdelingen?
Antw.:Allereerst zouikwillenopmerken,dathetniet juistis,
om aardappelenvanverschillende percelen iné"é*nbox opteslaan.
Umoet altijdaardappelenvanverschillende percelen zoveelmogelijkapartopslaan,omdatvaniederperceel deaardappelener
andersuitzienenook eenanderekwaliteithebben.Vandaardat
partijen,ookvanhetzelfde ras,nooit gemengdmogenworden.In
detweedeplaats ishetinderdaad zodat,wanneerUgaatafleveren,Ubijvoorkeurdegeheleceltegelijkmoetklaarmaken.Het
isdaarom aanbevelenswaardig,dat decellenookonderlingredelijk
geïsoleerd zijn.Ditgeeftnatuurlijk extrakosten.InNederland
komenbewaarplaatsenvoor,waarmende cellenniet geïsoleerd
heeft,maarerzijnookbewaarplaatsen,waarmende cellenonderlingwelheeftgeïsoleerd.Danmoet iedere celapart geventileerd
kunnenworden.Inbewaarplaatsen,diebestemd zijnvooreetaardappelen,moetende cellenonderling eigenlijkzogeïsoleerdzijn,
dat zondergrotebezwarenelkecel apart enkeledagen opgewarmd
kanworden totca.12 C.Dematewaarinstootblauwvoorkomt,
speelt ook eenbelangrijkerol.WiltUevenwel eenkleindeelvan
eencelafleveren enderestpasov>reenpaarmaanden,danis
datnatuurlijkongunstig endanmoetUuittweekwadendebeste
kiezen.WanneerUerzekervanbentdatstootblauwgeengevaar
betekent,danzouik zeniet altehoogopwarmen,b,v.tot f C.
Wijzoudenerdaaromnaarmoetenstrevenniettegrotecellente
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maken,vooral ook omgeenvermengingvanpartijentekrijgen.
Vr. Ishet,nudeprijsvanhetpootgoed hoogligt,nietheter
testrevennaarminderplanten,inplaatsvannaarmeer?
Antw.:Uitproevenisgebleken,dathijmeerplantenperhade
opbrengsthogerwordt.Maarergens zitnatuurlijkeenoptimum;
nietwatbetreftde opbrengst,maar-Y/at:betreft'derentabiliteit.Dushoeduurderhetpootgoed,hoe:minderplantenperha.
Maarwaarligtdegrens?.Latenweaannemen,datinnormale jaren
hetoptimumbij40000planten ligt.Danmoethetnuinelkgeval
onderdie40000liggen.Dat isopzichzelf zekerjuist enik
geloofdat,wanneer eentelerpoterskooptenhy'iserzeker
vandat er geen ziekeknolleninvoorkomen,ofzeersporadisch,
enhet pootgoed is ergduur,hetdan te overwegenzouzijnom
maar ietsminderdicht teplanten.Maar ikgeloofdatwemoeten
aannemendatditjaarindeklasseBof Caltijdnogwelenige
procentenvirusziekeplanten zullenvoorkomenendanzouiker
tochbangvoor zynomminderdicht tegaanpoten.Ismen er,zeker
vandat er 10-20%virusziekeknolleninhetpootgoed zullenvoorkomen,danmoetmen tochdie40000planten ongeveeraanhouden.
Maardatisnatuurlijkonmogelijkpreciestezeggen,-wantdanzou
menpreciesmoeten vretenwatdepotersnukostenenwathetconsumptiegewas straks zalopbrengen.
Vr. Wat isnueigenlijkdereden,om toteenbredererijenafstand
van65tot70cmovertegaan?
Antw.sEenrijenafstandvan JOcmisdoormijnietgenoemd,hoewel
ïkïnprincipegeenbezwaarheb tegendie70cm.Hetgrotevoordeelvan eengrotere rijenafstand isindeeersteplaatsdatalle
machinalebewerkingen snellerverlopen. Zowelbyhetrooienals
bijdeverplegingheeftmeneengrotere werkbreedte.Vooralby'
veelvuldig aanaardenbetekent dittelkens weer,datUietseerderklaarbent.Inde tweedeplaatsishetby'eenkleinerijenafstandvan 50cmveelmoeilijkereenbehoorlijkerug temaken,
danwanneer<derijenafstand groteris.
Vooral opde zandgrondenwordtbijhetrooiendikwijlsgebruik gemaaktvan trekkersmet zeerbrede banden.Hoebredernu
derijenafstand is,hoeminderschade dezebanden aanrichten.Het
ismijgebleken,dat deprofielenvandebandendeknollen alkunnenbeschadigenvoordat deaardappelen degronduit zyn.Daarom
moétUvooral trekkers gebruikenmet smallebanden, die,bovendieneenbredererijenafstandhebben.
".
Vr. HeeftDNCinvloed opdesmaak?
Sntw.:Inhet algemeenmoetmenergvoorzichtig zijnmetdebeweringdatchemischemiddelen geensmaakbeïnvloeding geren opaardappelen.VanD1ICisevenwel zoveelbekend,datwemogen aannemen
datdeze stof geen invloed opdesmaakvanaardappelenuitoefent.
Vr. HeeftVorangeenbetere toekomst danhierisgesteld?Eris
steedsgoedvraagnaar.En alsdat somstegenvalt,danishet
altijdnogeengoedevoeraardappel.
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Antw.:HetrasVoranheeftvoorde teler allerleiprettigeeigenschappen.Zolangdekans opde zandgronden groot is,dateengewas aardappelenuiteindelijkbestemd zalwordenvoorveevoer,is
Voran eengoedras.Bovendienkomtditrasnoginaanmerkingom
injarenmetveelexport dezebestemmingtekrijgen.Het isdan
ookgeenwonderdatmen,nudeexportkansengunstigerworden,
hiervoorVoranwilgebruiken.U,alstelersinLimburg,moet
echtergoedbedenken,dathetvoorUalleszinswaardevol iseen
vastemarkt tekrijgeninhetRuhrgebied.Indatgebied wordt
Voranbeschouwd alseenslechteeetaardappel.Hetisdusgeen
aardappelomdaareenmarktmeeoptebouwen.DaarvoormoetU
aardappelen gebruiken,dieeengoedenaamhebben.Vooral injaren
methogeprijzenzulleneraltijdmensen zijndieaardappelentegen
lagereprijzenwensen.Hiervoor,komtVorandaninaanmerking,maar
het zalgeengoeddoen aandeNederlandsenaam.
Vr. Isbewerkingnahetplantenookgeschiktvoordeloss?
ïntw.:Mijnverhaalwas toegespitst opde zandgronden,maarwat
gezegdisoverdezandgrondengeldtingrotelijneigenlijkook
voordelössgronden.Alleen zijnvoor deloss-enkleigrondende
kluitenhetgroteprobleem.Menwil graageenmooie rughebben
waaringeenkluitenvoorkomen enwanneermenlössgrondheeftdie
moeilijktebewerken is,dankanmendezelfdemethode toepassen
alsop dekleigrond wordt gebruikt.Daarbegintmenalspoedig
nahetpotenmet schoffels,egjesofmetverende tandendegrond
indegeulenlostemaken.Telkenswordt eenlaagjevastegrond
losgemaakt enmet aanaardersopderuggedeponeerd.Indegeul
moetechteraltijdeenbeetjelossegrond achterblijvenomtevoorkomendatdevaste grondhardwordt.Dooropdezemanier eenkeer
öfvijfhetperceel tebewerken,heeftmeninvele gevallenbijde
opkomstmooieruggen zonderkluiten.Watbetrefthet ondiepepoten,derijenafstand endeonkruidbestrijdingkuntUopdelössgrondendezelfdemethode toepassen alsopde zandgronden,alleen
nogveel gemakkelijker,wanterisgeenkans opstuivenenz.Lössgrondmagvakerwordenbewerkt danvele zandgronden.
Vr. Hoekrijg jeeentemperatuurvan 12 Cindebewaarplaats
alsdebuitentemperatuur laagis?.
Antw.:Looptdetemperatuur overdagop tot12à15 C,danzijn
ergeenmoeilijkheden;immers,dewarme luchtlaatmendandoor
departijblazen.Bijlagedagtemperaturen ismenechterverplicht
eenverwarmingsbron tegebruiken.Een elektrischekachelofeen
oliebranderkunnenhiervoordienst doen.De verwarmingsbron
wordt dusvoordeventilator geplaatst.Het spreektnatuurlijk
vanzelf,datdetemperatuurnauwkeuriggecontroleerd moetworden.
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Hetismijopgevallendatdevorige sprekersnogaldenadruk
ophetrasBintjehebbengelegd.Het ismijookopgevallendat
daartochookwelenige oppositie tegenis,gezieneenvande
laatstevragen.Ik zalmijduswatde ziektebestrydingbetreft
vooralbezigmoetenhoudenmetdeBintje,maarôokmeteventueelandererassenb.v.deVoran,wantmenkannatuurlijkwelbepaalde wensennaarvorenbrengenwatbetreftdegewenstheidvan
eenbepaalde teelt,maardie teeltmoetvanuiteenoogpuntvan
ziektenookmogelijkzijn.EnwanneerwijdanoverdeBintjepratendandenkenwenatuurlijkdirect,aandeaardappelziekte die
indatras zeerlastigkanzijn.
Goeduitgangsmateriaalkiezen
- Eerstwilik eropwijzendatmenbijdeaardappelteelt inde
eersteplaatsmoetuitgaanvangezonduitgangsmateriaal.Het
zalUookniet onbekend zijn,datdevirusziektebesmetting in
1959 zeergroot isgeweest endatdebesmettingvanhetpootgoed ook.nietgeringisgeweest.Daarom zouikoverditpunt
nogditwillen zeggen:LaatUzichondanksdehogeprijzenvan
hetpootgoednietverleiden omnaardekuil testappen endaar
hetpootgoed tehalen«.AlsUdaartoeverleid wordtdanmisleidt UUzelf,omdatdebesmetting inhetnormale gewaa zeer
groot isgeweest tot aan80à $Ofotoe.Enikhoefderekensom
vandevorige sprekerniet teherhalen omaantetonenwelke
grote schadedaardoorontstaat.Neem inelkgeval in B-ofCgekeurd pootgoed ofwatdaaraangelijkstaat.
IndetweedeplaatsmoetUvoor eengoede startbijdegroei
zorgen,wantwanneer eengewas zichinde jeugdvlot engoedkan
ontwikkelenishetookveelbeterbestand tegenziekte.Deze
twee algemenepuntenwilde ikallereerst aandeorde stellen
omdat zebelangrijk zijn.Zodrahet gevi/asbovendegrond isbegintdemisère al,wanthet jonge gewaskrijgtalmetdeaardappelziekte temaken.
Debestrijdingvande aardappelziekte
VooraldeBintje wordtheelgemakkelijkaangetast endeschade
die optreedt isdikwijlsgroot.Menmoetdusmaatregelennemen,
datwilduszeggendatwanneermenBintjewiltelen,mende
aardappelziektemoetbestrijden.Wanneermennietbereid isom
deze ziekte tebestrijden,danmoetmen geenBintjeofaanverwantevatbare rassen telen.Bintje telenbetekent aardappelziektebestrijdenenikkandaarnogaantoevoegen,dathetbestrijdenvande aardappelziekte inBintje altijdrendabel is,onder
elke omstandigheid.
Om teKunnen zeggenhoe de ziektebestredenmoetwordenmoet
ikeerste ietsvertellen overdeziekte zelf,omdatmennueenmaal
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opdehoogtemoet zijnmetdegedragingenvandevijandomhem te
kunnenbestrijden.Deze aardappelziekte iseenschimmelziekte.
Zo'nschimmel iseendoodgewone plant;nietsmeerennietsminder.Uuisdevraag:waardeze schimmel inhetvoorjaarvandaankomt.Wanneervrijdatvretenenwe zoudenhem dankunnenbestrijden,
danhaddenweerhethele jaarnietsmeermee temaken.Uitonderzoek isgeblekendatdeze schimmel overwintert indeknol.De
aardappelziekte overwintert dusnietindegrondmaarindeknol
enwelinde.licht aangetaste knollen.M e t natuurlijk indeknollendiewegrotten,wantdaargaatdeschimmel ookmeeweg.De
licht aangetasteknollenherbergen indewinterdusde schimmel
enwanneermeninhetvoorjaar zo'nknoluitpoot dangaatmet
dekiemen,ookdeschimmelmeegroeien.Deze schimmeltastdushet
jongekiempjeaan,eventueeldejonge stengel.Opdejongeaardappelplant.gaatdeschimmel "zaad"vormen endat zaadverspreidt
zichmet dewind,Opdiemanierkrijgtmeninhetvoorjaarenin
devoorzomer dus eenverspreidingvandeze ziekte.Wanneermen
nudeoverwinteringsmogelijkheid vandeschimmelwegkannemen
zouditeenbelangrijkevooruitgangbetekenen.Hetligt..echter..
nietgemakkelijk,maar eriswelveelaantedoenomdeoverwinteringsmogelijkheid vande schimmeldekopintedrukken.
Wantwaarkrijgenvrijinhet voorjaardeeerste ziekeaardappelplanten tezien?Indeeerste plaatsopdeveldenzelf,waarde
plantjes-gegroeid zijnuit zeerlicht aangetastepoters.Datbetekentdus datmennooit ziekeknollenuitmoetpoten.Hetis
nietgemakkelijk om.die ziekeknollen te-ontdekken,maardaaromis
hetwelzodatmenhier zeerscherpopmoetletten enelkeknol
waariets aanmankeertniet indegrondmag stoppenomdat daarmee
deaardappelziekte degelegenheidkrijgtom zichtevermenigvuldigen.Indeomgevingvankuilenkanmen somsinhetvolgende
voorjaar eenprachtiggewas aardappelen zien.Maarhet zijnmeestalnietdebestediemenweggegooidheeft.Opdieafvalhopen,
kanmendanookalvroeg inhet jaardeaardappelziekte vinden
vanwaaruithijzichweernaardeveldenverspreidt.Menmoetdus
ookdezeopslagopdeafvalhopenvernietigen.Erzijndustwee
belangrijkepuntenomdestartvandeziekte zogeringmogelijk
temakennl. gezondpootgoed gebruiken? verdachteknollendie
Uontdekt tijdenshetpoten indezak stekenenonschadelijk
makenenopslag opafvalhopenvernietigen.
Hetvoorgaandewil echternogniet zeggendatUdaarmee de
zaakgeredhebt.Menmoet de ziekteookgaanbestrijdenmet chemischemiddelen.Ikheb Ustraksgezegd datdeziektezichverspreidt doormiddelvan "zaad";mennoemt dat ookwelsporen.
Die sporenkomenopdegezonde plant terecht,gaandaarkiemen,
dringendaarbinnenenvernietigenhetblad.Aandeonderkant
vandebladeren zietmen,bijvochtigweer,schimmelpluisenin
datschimmelpluis zittenweernieuwe zaden,diezichopnieuwver~
spreiden.Endiespoelenookdegrond inwaar zeeventueelde
knollenkunnen aantasten.Het isnuzaakdatmendatbinnendringenvandeze sporeninhetbladvoorkomt,WantisdeschimmeleenmaalbinnendankuntUspuitenwatUwiltmaarUraakthemniet
meer;hy zitveiligenwel inhetblad enhetmiddeldoetde

