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De laatste groeiweken van het aardappelseizoen zijn
aangebroken. Vandaag begint Peter de Bruin met het
proefrooien van de frietaardappelen die nog moeten
worden gerooid. Samen met zijn collega’s geeft hij
hiermee een verwachting van de opbrengst en kwaliteit.

Weinig tal en grof

Minder dan vorig jaar

10:00 uur - Eerst even een bakje kofﬁe bij
bedrijfsleider Adri Kaashoek en zijn zoon
Cees van de Warnaarthoeve in Moerkapelle.
Kaashoek is benieuwd en heeft wel even tijd
om mee het land op te gaan voor de allereerste proefrooiïng. Wanneer De Bruin de eerste
aardappelen met zijn riek uit de grond haalt,
geven de Innovators direct een typerend
beeld voor dit seizoen. Aan één aardappelplant zitten veel, maar kleine aardappelen.
„Normaal heeft de Innovator weinig tal en
grove aardappelen”, vertelt De Bruin. „Nu
zijn er juist veel aardappelen gevormd met
een kleine sortering.” Hoe dat precies komt,
heeft volgens hem te maken met verschillende factoren. „Onder ‘normale’ omstandigheden laten meerdere knollen makkelijk los
van de plant bij droogte. De overige knollen
die nog vastzitten, hebben dan ruimte om dik
genoeg te worden. Dit jaar kwam de regen
te laat. Blijkbaar waren de weersomstandigheden gunstig om de aardappelknollen te
behouden.”

12:15 uur - In het ras Ramos in HazerswoudeDorp is juist regelmatig doorwas te zien. Een
andere tegenvaller is weer de te kleine maat
van de aardappelen. „Het is zeker dat deze
aardappelen kortere frieten gaan geven. Het
is nu 16 augustus en deze aardappelen zijn
nog veel te klein”, wijst de specialist naar de
vier tot zeven centimeter grote aardappelen.
„Een minimale maat is acht centimeter en
het liefst hebben we frietaardappelen van
boven de 10 centimeter.” Veel kilo’s zullen
ook hier niet van land af komen. Na twee
keer twee meter rug te hebben gerooid,
wordt de hoeveelheid die onder de grond
groeit op 34 ton geschat. Het middel-late ras
heeft nog kans om één maand te groeien,
maar de 65 ton die teler Paul Voets vorig jaar
rooide, verwacht hij niet te halen.

Tien procent minder
11:00 uur - Kaashoek neemt de zak met
gerooide aardappelen mee naar de boerderij. De Bruin heeft een blauw briefje met
gegevens achterin zijn broekzak die straks
ook mee moeten met de aardappelen. Later
kunnen laboratoriummedewerkers op dit
briefje de afkomst van de aardappelen zien.
17 kg geeft de weegschaal op de boerderij
aan. Na een correctie van 15 procent voor de
spuitsporen en hoeken van het perceel blijft
er 14 kg over. Het is gerooid van drie vierkante meter. Dit betekent dat er nu ruim 40 ton
per hectare in de grond zit. De Bruin: „Als je
vijftig ton oogst, mag je blij zijn. Dat is zo’n
tien procent minder dan andere jaren.”

Nog even groeien
11:45 uur - In Benthuizen belanden we bij
Farm Frites’ grootste frietras, Asterix. Nadat
De Bruin de aardappelen van twee meter rug
heeft bovengegraven, is duidelijk dat het ras
niet gevoelig is voor doorwas. De kleine ronde aardappelen vertonen geen enkele kiem.
Toch valt het gewicht van de aardappelen die
hij rooit hem tegen. De actuele opbrengst
schat hij op 40 ton per hectare. Hiermee loop
het ras 10 ton achter op de opbrengst van vorig jaar. „De Asterix’en kunnen nog maximaal
anderhalve maand groeien, maar een goede
opbrengst zal er niet komen.”
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Veel kleine Bintje
13:30 uur - Dat Bintje bekend staat als een
doorwasgevoelig ras bewijst de teelt bij de
buren in Hazerswoude-Dorp. Her en der
bloeien de aardappelen op het perceel voor
de tweede keer. Aan de knollen zijn kiemen
met secundaire aardappelen te vinden. De
erg ﬁjne sortering van de Bintjes verbaast De
Bruin. „Moet je kijken, dit zijn de grootste
knollen”, wijst hij enkele van 6 centimeter
aan. „Die halen vast geen 8 centimeter.
Zoveel tal als de aardappelen hier hebben, is
trouwens dramatisch. Ik tel wel vijfentwintig
aardappelen aan één plant.”

Te klein voor friet
16:00 uur - In het laboratorium van Farm
Frites in Oudenhoorn worden de aardappelen onderzocht. De Bintjes zijn al aan de
beurt. Hierbij wordt de gemiddelde lengte
van grootste knollen (groter dan 50 millimeter) automatisch bepaald. Een elektronisch
oog stelt die lengte vast op 7,3 centimeter.
De Bruin herhaalt dat deze zeker niet aan
de juiste maat komen. Het gewicht van 5 kg
knollen wordt onder water gewogen op 417
gram. „Met dit hoge onderwatergewicht
zullen de knollen niet meer doorgroeien. Het
onderwatergewicht is immers een maat voor
de afrijping van een aardappel. Deze maat is
rasafhankelijk. Zodoende geeft de combinatie van onderwatergewicht, gewasstand en
ras een indicatie van de nog te verwachten
groei.” Duidelijk dit jaar is dat veel aardappelen een te kleine maat krijgen voor de
reguliere frietverwerking. n
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