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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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Rijkslandbouvroonsulentvoor Plantenziekten
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
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Schimmelnietsmeer.Hetmiddelmoetdusophetbladliggenvoordatde sporenvande schimmel arriveren.Wanneermoetenwenu
"beginnenmetdebestrijding?Yfeldatisheeleenvoudig.Menmoet
de eerstebespuiting opdevatbare rassen— endannoem ikmaar
weerBintje — uitvoerenvlakvoordathetgewaszichsluit,dan
heefthetgewaszich al-redelijkgoedontwikkeldmaarükuntdan
hetmiddelooknoggoed onderinhet gewaskrijgen.Enwanneer
nudevolgendebespuitingen?Dezemoetenwordenuitgevoerd telkens
kortvoordat eennieuwe hoeveelheid sporen arriveert.Ennuis
dusdevraagofhetbekend iswanneerdesporenvande schimmel
aankomen.Alsjedaarvoor gewaarschuwd wordt,dankunjekort
van tevorenhetmiddel ophetblad spuiten.Isdaarnuiets
vanbekend;wanneer treedtnudeze infectie op?Het isergmoeilijkdattevoorspellen.HetishLzo,dathetontstaanvandeze
zadensterkafhangtvanhetweer.Yifanneerhetweervochtigen
warm isdanontstaandesporen.Dusmenmoetbespuitenvoordat
hetvochtig,warmweerwordt.AlsUduskans zietomditvast
testellen,dankunt Udebespuitingengoedrichten.Er zijnverschillende boeren,o.a.inhet zuidwestenvanhet land inde
kleigebieden,diegeenrisiconemen enelkeweek spuitenvoor
de zekerheid.Demiddelenwerken zeven tot14dagenenwanneer
duselkeweekgespotenwordtdangebeurt erniets.Maardatloopt
uitoptienofmeerbespuitingen.Ik zouUechternietTallen
adviseren zovaak te spuiten.'IIkunthet aantalbespuitingen
belangrijkverminderen,maardanmoetUdie afstemmenophetweer.
Umoet ditzienalsdeoogstvanUwgewassen,waarbijUooksterk
afhankelijkbentvandeweersomstandigheden.V/anneererwarm,
•vochtigweeropkomst ismoetUgaanspuiten.Menkandatbeluisterenvandeweerberichten.Wanneerhet aanhoudend droog
weerisdankanmende'bespuitingenrustigomdetwee tottwee
eneenhalveweekuitvoeren.Menmoethetwel zonuendandoen
omdat 'snaohtsdedauwb.v.nogweleensroetinhet etenkan
gooienendeschimmeleenkansje geeft.Iahetwisselvalligweer
danmoetmenomdeachtànegendagen spuiten.Dat isongeveer
delijndieikUkangeven.Yoordeze strekenkomtmenbijditschema,wanneerdebespuitingenvoortgezetworden totbeginaugustus,op4à6bespuitingen.Ik-zouwillenstellendat wanneer
menvatbarerassenwil telen,danmoetmentochbeslist 4tot
5keer spuiten.AlsUdatnietwenst danmoetikUadviserenom
geenvatbarerassentetelen.Menmoetvolhoudenenophetgoede
momentblijvenwerken.MistüeenenkelekeerdanzitIJverkeerd;
danis alhet andere spuitwerkookvoornietsgeweest.Het spuiten
moetmenopdezevatbare rassenvolhouden totongeveer deeerste
helftvanaugustus.
Wehebbentwee typenmiddelendievoordebestrijdinginaanr
merkingkomen,ni.dekoperbevattende middelen aande enekant
endezinebbovettendemiddelen aande anderekant.Erzijneenheleboelmerkenvan,maardie zalikUnietnoemen;datheeftookgeen
zin.WelkemoetUkiezenvandietwee?Koperbevattende middelen
geven eenuitstekend resultaat,vooralookvoordebestrijdingvan
de ziekte indeknol. Zehebbenechterhetbezwaardat zehetgewas inzijnontwikkelingminofmeer afremmen.Datkannogwelwat
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opbrengstkostenhier endaar.De zinebmiddelenremmenhet gewas
niet;daar zietmenaanhet gewasverderniets,hetgroeit rustig
door.Hetmiddel"bestrijdtde ziekteookgoed,maarde aantasting
indeknolwordtEinder goed tegengegaan.Hiermoetenwedusdeze
conclusieuit trekken:Degenendienogallasthebbenvanknolaantastingmoeten zich op koperinstellen,maardan zouikwillen
adviserenom eersteenpaarkeermet zineb tespuiten;daniser
tochnoggeenknoldie ziekkanworden;daarnaovergaanopkoper.
Dus,tweekeer zinebendaarnakoperopdegrondenwaarmennogallastvanknolaantastingheeft.Heeftmendaarentegenweinig
lastvanknolaantastingdankanmenuitsluitend zineb gebruiken
enprofiteertmendusvan degunstigewerkingvanditmiddelop
hetgewas.Maarhethangt erdusvanafwelke grondsoort Uhebt.
De zwaardere grondenmoeten watmeerkoperhebbenendelichtere
grondenkunnenmet zinebvolstaan.HebtUteveelloofdankunt
U eventueel eendankbaar gebruikvankopermakenwantdieremt
hetgewaswataf.
Uhoudthet spuitendusvoltotongeveerhalf augustus.Ukunt
natuurlijklangerdoorspuiten alsUvalt;daaris geen enkelbezwaar
tegen.Maardatlevert geenvoordelenop.Meestalishet zodatde
ziekte zoindeeerstehelftvanaugustus ookindebespotengewassenbegintop tetreden,wanthoemenook spuitenhoemenzijn
bestdoet,de ziektekomt;hetgaat eralleenmaaromdatogenblik zolangmogelijkuit te stellen.Wanneerdeziekte eenmaal
inhetgewas zitdankanmen zoindeeerstehelftvanaugustus
opdelichtere gronden,waarmengeenofvreinigknolaantasting
heeft,stoppenmet spuiten enlietgewasmaardoodlatengaan.
Maaropdie grondenwaarmennogallastvanknolaantastingheeft,
daarmoetmenbeslistnietdoorgaanmet spuiten.Daarmoetmen
hetgewasopdekortstmogelijketermijndoodspuiten.Wanneermen
opde zwaardere grondmetnogalwatknolaantastinghet gewasook
uitlaat zieken,dangaande sporendie opdat ziekegewas zitten
indegrond endanworden,deknollen aangetast.Ukrijgtmassaal
rot.Ukunt datvoorkomen dooraandiehele infectiebroneeneind
temaken enhetloofdood te spuitenmetDHC inolie.Wanneermoet
mennudoodspuiten?Heelvaak zienY/edatmenpasgaatdoodspuitenalshet gewas albijnadoodis.üvoeltweldatdat geen enkele
zinmeerheeft,j'.ienmoethet gewasdoodspuitenwanneerongeveer
20%vandeplantenhier endaar ziekeplekjes gaatvertonen.Dat
wilzeggen\vanneerhetgewas erzoophet oognoggroenenvolkomengezond uitziet.Kenmoet erdoorlopen omdeziekte tekunnen
ontdekken.Wanneer jeniet doodspuitkrijgjeweliswaarnog steeds
alledagenmeeropbrengst,maarmenverliest aandeanderekant
aanrotteknollenevenveel als erbijgroeit aangezonde.Dankunt
Uveelbeter eeneind aande zaakmaken,deknollengezondhouden
enopdiemanierdeoogst zekerstellen.Maarooknahetdoodspuitenkunt UnogPhytophthoraindepartijkrijgennl.wanneerdegerooide aardappelenworden afgedektmet aardappelloof.Eventueel
aanwezige sporenspoelennaarbenedenenUwproduktwordt tochnog
het slaEhtoffervandeaardappelziekte.Dusnooitkuilen afdekken
met aardappelloofmaarmet stro ofriet.
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Heefthetook'zinomdeaardappelziekte opminder vatbare
rassenalsb.v.eenVoran,tebestrijden?Naargegevens dieverkregen zijnop zand-endalgronden isgebleken,datmenmettwee
bespuitingenopdezelatere,mindervatbarerasseneennetto-geldelykvoordeelkanhalendatligt tussendeƒ 100,-enƒ 200,-per
ha.DatUmettweebespuitingen opdezemindervatbare rassen
ditvoordeelkunthalenlijktmerkwaardig,maarhetiszo.Decijferswijzenhetuit.De eerstebespuitingnoetplaatsvindenwanneermen indevatbarerassen— dusb.v.Bintjes — deeerste
verschijnselenvande ziekteopziettreden,endetweedeongeveer
veertiendagenerna.Dus dat iserggemakkelijkuittevoerenen
demeeropbrengsten zijnaantrekkelijk.
Dierlijke aantastingen
Inde eersteplaatswiliknoemendecoloradokever,nietdat
dezenu altijdUwaardappelenopvreet,maarükunt ereenbekeuringmeeoplopen.
Een anderpuntwaarUookevenaanmoetdenkenisdevruchtwisseling.Dewetopdebestrijdingvande aardappelmoeheid zegt
datUéénkeerindedrie jaaraardappelenmagverbouwenopeen
perceel.AlsUzichdaarniet aanhoudt,dandreigtookweerdie
bekeuring.Degenedie alteenthousiast BintjesofVorangaat
telen,zouhierdusmoeilijkhedenkunnenkrijgen.UdientUdus
tehoudenaaneenvruchtwisselingvan 1op3« '
Dannogeenpunt dat ikUwilnoemenenwaarIJwellichthier
ookweleensmeetemakenhebt;datis eenaantastingvandeknollendoorritnaaldenofkoperwormen,die eenconsumptiepartij waardelooskanmaken.De ritnaaldenboren zich'somrsvrijdiep inde
aardappel enkunnenbeschadigingen aanrichtendieophet oogniet
zobijzonderlijkenmaarwaarmee IJtochbijeenkeuringvoor export
degrootstemoeilijkhedenkuntkrijgen.Dezeritnaaldenwarentot
voorkortmoeilijktebestrijden.Menkon ereigenlijkbetrekkelijk
weinigaandoen.Zetredenvooralopopgescheurd grasland ofop
gescheurdekunstwei ofop anderepercelenwaarnogalwatruigte
isgeweest.WanneerUritnaaldenschade verwacht,dankuntUdeze
parasiet vrijeenvoudigdekop indrukkendoor eenbespuitingmet
10litervanhetmiddelheptachloor of 10litervanhetmiddel
aldrin 25°/o,Datkostüongeveerƒ 90,-aanmiddel.Eetmiddel
dient gespoten tevrordenvlakvoorhet poten,üspuithet gewoon
overhet land,daarnapootUUwaardappelen.Hetlooptmetde
ritnaaldendanslechtaf.
Aardappelschurft
Dannogeenénkele opmerkingover eenvrijondankbaaronderwerp;de schurft.Aardappelschurftiseenlastigekv/aal,naarde
oplossingwaarvanwealeenlange tijduitzien.IkmoetU zeggen
datdie oplossingergdichtbijleek.Erisnamelijkeenpoedervormigmiddel datineenhoeveelheid van 50kgindegrond gebracht
voorhetpoteneenredelijkgoedebestrijdingvandeschurftgeeft,
zodanigdatvanveel partijendieandersmoeilijkacceptabel zouden
zijn,redelijkepartijengemaaktkunnenworden.De schurft wordt
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welongeveer tot dehelft ofmeer teruggedrukt.Ditmiddelkost
ongeveerƒ 2,50perkgdus ongeveerƒ 125»-perha,maarhet
lijkttochwel aantrekkelijk.j;jrisechtereenbezwaar endat
geldt speciaalvoor deconsumptieteelt,wantde smaakvande
aardappelwordt erdoorbeïnvloed; ookkanopbrengstdervingoptreden..VoordeconsumptieteeltkanikhetUbeslistnietaanraden.Misschien komt erbinnen afzienbare tijdeenbetere.,
oplossing.
Debewaririi
Danwilikbesluitenmet eenenkeleopmerking overdebewaring,endanvanuit eenoogpunt vanziektebestrijding.Debewaringvanaardappelenmoetkoel endroogzijn.Eenvochtige
kuilgeeft aanleiding totallerlei ziekten.Dievochtigekuil:
bevordert nl.hetnatrot zeer sterk.U zultdatwellichtook
weleenservaren'hebben.Ditnatrotvliegtvande eneknolnaar
deandere entast eenhelekuil aan.Wanneermenkoel endroog
bewaartdankrijgtditnatrotnauwelijkseenkans.Bovendienis
het zodathetuiterlijkvandepartijvelemalenbeterenaantrekkelijkerwordt doordezekoele endrogebewaring,watvermoedelijkmeeveroorzaakt wordtdooreenafremmingvandezilverschurft.
Ikheb zoinhetkort eenaantalpunten overdeziektebestrijdinginaardappelen aangestipt waarvanikdus speciaalin
Uwaandacht wil aanbevelendePhytophthorabestrijding..Ditis
vakwerk,rnaarUdat zondermeerrealiseren.Deritnaaldenbestrydingisheel eenvoudig;ümoet alleenbereid zijnom'een.bepaald
bedrag aanmiddel:uit tegeven endantenslottedebewaring.
WanneerUdeze drie puntengoed indegatenhoudtdanishet:
beslistmogelijkom eengoed enaantrekkelijkprodukt tetelen.
Discussie
Vr. Hoemoet:men10literheptachloor ofaldrinover1haverdelen?Welkeverdunning isdaarbijnodig?Welkemerken zijner?
Antw.:Menkanhetmiddelverspuiten ineenelke gewenstehoeveelheidwater,alsmenmaareengoedeverdeling overhetperceel
krijgt.Duslatenwe zeggen3à4OO'literperhamaarhetmagook
200liter zijn.Hetgaat ermaar omdeze 10literhandelsprodukt
gelijkmatigteverspuiten.Er zijnook strooimiddelen,maardie
zijnbewerkelijkerenookietsduurder.Dusdevloeibaremiddelen
verdienenweldevoorkeur.Dandenaamvanhetschürftmiddel.
Hetmiddelheeft alswerkzame stofPCNB(Pentachloornitrobenzeen).
..Handelsnamenzijno.a.Brassicol-supercone,ofhetmiddelAafuma.
V.r. Ishetniet wenselijkombijadviseringomtrentde toepassing
vanchemischemiddelensteedsdevereisteverdunning opte
geven'?
Antw.:Indetuinbouwwerktmenvaakmetpercentages endanzegt
men zoveelprocentbijvoorbeeld.Y/ijzijnerindelandbouwmet
opzetvan afgestapt.Het is.ooknietnodigindelandbouw.Daarom
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stellenwijaltijdeenbepaaldehoeveelheidmiddel inkgofliters
perha.Endiekanmendanverdunnennaarmenwenst,alsdehoeveelheidmiddelmaar ophet gewas terechtkomt.Alleendehoeveelheidwatergaatweleenrol speleninbepaaldegevallen,
wanneerdespuittechniek bepalend wordtvoorhetresultaat,Bij
debestrijdingvande aardappelziekte doethet erniet toehoeveel
watermengebruikt.Methetvliegtuigkrijgtmenmetveertig
literperhaevengoederesultaten — mitsgoeduitgevoerd — ,
alswanneer"men1000literwaterverspuit.Het doeterallemaal
niets toeofmen latdoetme'jfijnedruppelsofmetgrovedruppels, alshetmiddelmaarregelmatig overdeaardappelenwordt
verdeeld.
Vr. Watishet effectvandebespuitingbijregenachtigweer?
SJït'w.:Dat is,natuurlijkeenvandevervelende zaken,maarwannéérdebuieenpaaruurnadebespuitingkomtdankanhetniet
veelkwaadmeert ?«'anthetmiddelblijft,alshet opgedroogdis,
goed ophetgewas zitten;daariahet opgefabriceerd.V/anneer
hetmiddel echternognatisenniet opgedroogd enerkomtdan
eenbui,dangaathet ervooreengrootdeelaf.Dus alshet
middel opgedroogd is,danhebtUvanneerslagniet zoveelte
vrezen.
Vr. Wordtmethetdoodspuitenvanhetloofdesmaakvandeaardappelenbeïnvloed?
Antw.:Opdekleigrondenwordtdaarvoornogal eensnatriumarsem ë t gebruiktmaar opdezandgronden bevelenwebeslist alleen
DNCinolie aan.Vanditmiddel isniet tevrezendathetsmaakbeïnvloedinggeeft.
Vr. Hoeveelmiddelmoet ergebruikt wordentegendeaardappelziekte?
Antw.:De tegebruikenhoeveelheden staansteeds aangegevenop
deverpakking.Opdieverpakking staatookwaarUvoor opmoet
passen inverbandmeteventuelegevaren.
Vr. Welkverband is ertuseenpHenschurft?Heeft eenperceel
waaropvaak aardappelenwordenverbouwd erookmeerlast
van?
Antw. '•Erisinderdaad verband tussen schurftenpH.De algemene
lynis,datnaarmate depHlagerishet schurftpercentageook
kleinenwordt,Bijhoge pEkomt echter ookv/eleensweinigen
bijlagepHveelscherftvoor.i-laarderegelis,datmenmeteen
lagepH— envoer zandgronden ligtdieindebuurtvande5en
lager— metdeschurftmindermoeilijkhedenkrijgt.Erisdus
eenbepaaldruwverbandmaardatiamoeilijkaantegeven.Maar
Umoet echterniet telaaggaanmet depH,wantdankrijgtUeventueelmet anderegewassenvreermoeilijkheden.
Isdevrucht-wisseling ookvan invloed ophetoptredenvan
schurft?Ivïenheeft wel eensgemeend eengeringe invloed teconstateren.Bijintensieve aardappelteelt— latenwe zeggenelk
jaar aardappelen — :JOUditweldenkbaar zijn,maarwehebben
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straks afgesprokendatvrenietvaker dan één keerinde3jaar
aardappelen zouden telenenikgeloof datdanhetschürftgevaar
hierdoornietvergrootvrordt.
Vr. Helpthetontsmetten tegenrhizoctoniaook tegenPhytoph.thora?
Intw.:Alsdit zowas,danzouhet erggemakkelijk zijn.Wantdan
zöu-jemaarbehoeven téontsmettenmet eenkwikhevattendmiddel
ende aardappelziekte zouuitdepoterverdwenen zijn.Helaasis
datnietwaar,wantdeaardappelziekte zitbinnenindeknol,
terwijlde rhizoctonia aandebuitenkant zit.Menkan alleen
deze aardappelziekte indeknolbestrijdendoor eenwarmwaterbehandeling.Het isechtereenmoeilijke zaak,wantwaarligtprecies
degrens;wanneerbeschadigenwede aardappelen enwanneerdoodt
mende schimmelvoldoende.Hetis theoretischmogelijkeninkleineproefjeslukthet ook.wel,maarvoordepraktijkisheteen
methodedienietuitvoerbaar is.Daaromblijfthet een zaakvan
uitkijkenenzoveelmogelijkverdachte knollenuithetpootgoed
halen.Meerisereigenlijkniet aantedoen.
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HetisdebedoelingdatikUvanmiddagietsvertel overde
kwaliteitseisen-die aanconsumptie-aardappelengesteldkunnen.•.,
worden,speciaal inverbandmet exportnaarhetRuhrgebied.
Wanneerweoverdekwaliteitvanaardappelenpratendanmoetik
ditbegriponderverdelen ineenaantal eigenschappen alsbloemigheid,heelblijven,vochtigheid, smaak,structuur.Wanneerik
eenaardappel doordeeneconsument laatbeoordelen,dankrijg
ikvaakeenanderoordeel,danwanneer.ikdiezelfde aardappel
door eenandere consument laatbeoordelen.Kwaliteitsonderzoek
omvatdaaromniet alleenhet onderzoek vanhetproduktzelf,
maar alshetwareookhetonderzoekvandeconsument.
Wijzijngenoodzaakt,eenstrenge scheidingtemakentussen
produktonderzoek enconsumentenonderzoek.Opeen.landbouwkundig
onderzoekingsinstituut zalmen zichinhoofdzaakmoetenbeperken
totproduktonderzoek. Teneindedepersoonlijke invloedvande
beoordelaars opdebeoordeling zogoedmogelijkuit te schakelen
komtmen toteenzoobjectiefmogelijke omschrijvingvaneenaantal
kwalitatieve begrippen,b.v.t.a.v.dekleur: wit,lichtgeel,
geel;t.a.v.debloemigheidsnietbloemig,ietsbloemig,bloemig
enzeerbloemig, e n z . H i e r n a a s t ishetnoodzakelijkdat
wijdeconsument onderzoeken,teneinde aandeweet tekomen
welke eisenaanaardappelengesteld wordenineenbepaalde streek
ofland.Ditkânechtermoeilijkdetaak zijnvan eenonderzoekinstituut oplandbouwkundig gebied.Daar zijnandere instanties
voor.Iknoemhiervoor dePropagandastichting Consumptie-aardappelen,die zogenaamde aardappelproefdagenorganiseert.Hierbij
gaathet erniet indeeersteplaats omhoeisditofdatras,
maarhoereageert de consument opdit ofdatras.InDuitsland
wordennogalwatvandezeaardappelproefdagen gehouden.Jaarlijkswordtb.v.inHamburg eenaardappelproefdaggehoudenwaar
200huisvrouwen aandeelnemen.De Propagandastichting Consumptieaardappelenheeftverleden jaareendergelijkeproefdaginDüsseldorf georganiseerd voorDuitse groothandelaren inaardappelen.
Hier zijnachtNederlandse rassenmeteenenkelDuitsrasals
vergelijkingsobject, aanhet oordeelvan dedeelnemersonderworpen.
Eenanderemogelijkheid omietsvandeconsument inhetbuitenland,teweten tekomenishetonderhoudenvan internationale
contacten.Erisonder onderzoekers opkwaliteitsgebied vanaardappeleninderdaad een innig internationaal contact.Dit geschiedt
vooral omeenuniforme methode.vanonderzoek enbeoordelingte
ontwikkelen opdatmen,wanneer.'menresultatenbekendmaakt,door
een anderbegrepen wordt.Hierbijkomtmen echterveel teweten
omtrent eisenwelke buitenlandse consumenten stellen enditis
voor onsmethet oog opexportvanconsumptie-aardappelenenvan
pootgoed vanhet grootstebelang.Bijeenkwaliteitsomschrijving
van aardappelenmoetenwe zogoedmogelijkvastleggen watweonder
bepaaldebegrippenverstaan.
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vifeonderscheidenvijfkleuren,ni. 1=Y/it,2=gelig-wit,
3= lichtgeel,4=geelen5=dondergeel.
Latenwenu eenskijkenwelkekleuraardappelenmenwenst,
InGrootBrittannieenIerland wenstmenoverwegend-witteaardappelen,alsmede inenkele delenvan Zwitserland enhierendaar
nogweleensplaatselijk inEuropa.InAmerikaeetmen ookby
voorkeurwitte aardappelen.Vroeger werdenwitte aardappelen
ook inNederland gegeten,b.v.hetrasMagnumBonum,datzeer
geliefd isinZweden endatvroeger ookgeïmporteerd werdin
Nederland.Lichtgele aardappelen wordeninheelEuropageaccepteert,ookinEngeland,alsvoorbeeldnoem ikBintje.Voorbeeldenvangele aardappelen zijnFurore enRode Star.Eigenheimer zittussengeel enlichtgeel in.Vanaardappelenmeteen
donkergelekleurweet ikophet ogenblikniet zogauweenvoorbeeld.Inonsland eningrotedelenvanEuropawenstmendus
eenlichtgele totgele aardappel.InhetRuhrgebied,dusniet
overal inDuitsland,geeftmendevoorkeur aaneengele ofeen
gele totdonkergele aardappel.Alsvoorbeeldnoem ikUdeBona
endeSieglinde.EenNederlands rasdatdezevoorhet Ruhrgebied
idealekleurbenadert isdeAristo.
Hétstukkoken
Tenaanzienvanhet stukkokenkunnenweinhet algemeen
stellendateenaardappelniet stukmagkokenmaar demoeilijkheid isdatmenvooral ingebieden,waarmeneenbloemigeof
melige aardappel wenst — duseen aardappelmet eenhoogdrogestofgehalte — onmiddellijk temakenheeftmethetbezwaarvan
stukkoken.Indemeeste gebiedenvanEuropasteltmenals.eis
dat deaardappelniet stukkookt ofbijnanietstukkookt.Datzijn
degebiedenwaarmen geenbloemige aardappelwenst.Ditbetreft
het grootste gedeeltevanEuropa:Duitsland, Zwitserland,Italië,
Frankrijk,België enZuid-Nederland. OokinEngeland wenstmen
geenbloemige aardappelen.InIerland,Zuid-Duitsland, sommige
delenvanSpanje eninïToordrNederlandwenstmeneenbloemige
aardappel enmenisdaarbereid omwat toetegeven opdeeis
dat eenaardappelniet stukmagkoken.Hoewel eenergstukkokende
aardappel ookdaarniet gewenst is.InhetRuhrgebied wenstmen
eenniet stukkokende aardappel.
De bloemigheid
Erwordenvijfklassenvanbloemigheid onderscheiden:1=niet
bloemig,2=weinigbloemig,3=tamelijkbloemig,4=bloemigen
5=zeerbloemig.InhetnoordenvanNederland wenstmeneenbloemige totzeerbloemige aardappel,evenals inIerland.Denummers
1nietbloemig en 2weinigbloemig geveneensituatie weer,typisch
geschiktvoor exportnaarhetRuhrgebied.
Behalvedeze zichtbare eigenschappenv/ordennogonderscheiden:de smaak,dedroogheid,destructuur endemeligheid.
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Jesmaak
Eenaardappelkansmakeloos,neutraal,mild,uitgesproken
ofsterkvansmaak zijn.SommigeEngelserassenkunnenvrijsmakeloos zijn.Alsneutrale aardappel zouikwillennoemendeBintje.
Dezeheeft eenvrijneutrale,volgens sommige eenflauwe smaak.
Aardappelenmet eenmilde smaak zijnb.v.onzeEigenheimer;die
hebbenwatmeersmaak dandeBintje.Aardappelenmet eennog
sterkere smaakdandeEigenheimer zijnb.v.dePurore endeRode
Star;die eenuitgesprokensmaakhebben.Tenslotte zouikals
voorbeeldvan aardappelenmeteen.sterke,zeeruitgesprokensmaak
deVoranwillennoemen.Eenzeeruitgesproken 3maak ismeestal
onaangenaam.
Droogheid enmeligheid
Dit zijneigenschappendiesterk afhankelijkvan elkaarzijn.
Metdemondmoet geproefdwordenof eenaardappeldroogisof
vochtig.Demeligheid komtovereenmet debloemigheid,maarde
meligheid iseen inwendige eigenschap endebloemigheid iseen
uiterlijkeeigenschap.
Structuur
De structuur is eenvrijmoeilijkeeigenschap omtebeoordelen.
Debeoordelinggeschiedt dooreenstukje aardappel tussentong
enverhemeltefijntewrijven.Libertasheeft eengrove envezeligestructuur;Bintje istamelijkfijnvanstructuur.
Vier typenaardappelen
Internationaal ismengekomentothetonderscheidenvanvier
typen aardappelen.Als eerstenoem ikUtypeA,desla-aardappel.
De sla-aardappeliseigenlijkinNederland onbekend.We zouden
hier onze zeervroege aardappelen alsEersteling onderkunnen
rekenen.Het zijnaardappelendie totaalnietstukkoken,stevig
van consistentie zijn,nietmeligentamelijkvochtig eneenzeer
fijnestructuurhebben.Alsvoorbeeldenvandesla-aardappelnoem
ikUde Sieglinde,die inDuitsland zeergeliefd isen'daarook
altijdeenhogere prijsopbrengtdande andere typen. Verderde
AllerfrühesteGelbedie o.a.inItalië gebruikt wordtvoorhet
makenvanaardappel-salade endeBelledeFontenay,eenFrans
ras,v;aarin•Frankrijk tweemaal zoveelvoorbetaald wordtals
voorBintje.Demarkt voordittype isvrijgeringenikgeloof
ookniet,datmenmet export ietsmet eendergelijktypekanbereiken.
Tot typeBbehoren tamelijkstevige aardappelendievooralle
doeleinden geschikt zijn;datvalzeggensmenkanaardappelenvan
dittypekoken,erpureevanmaken/menkanzeopbakken ener
patatesfritesvanbakken.Degrotevertegenwoordiger vandittype
isdeBintje,diewerkelijkvooralledoeleinden geschiktisen
daaraan ookzijnpopulariteit bijdeconsumenten tedankenheeft.
Tottype Cbehorenmelige aardappelen enalsvoorbeeldhiervannoem ikIJeenbloemige aardappel alsdeEigenheimer,aiezeker
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nietvooralledoeleinden geschikt is.Dezelaat zich.moeilijker
opbakken,doordatde aardappelen gaankruimelenwanneermenze
snijdtingekookte toestand.Hijisnatuurlijk'geschiktervoorhet
makenvanpuree.
Alslaatstehet typeD.Hiertoebehorendezeermelige aardappelenb.v.deLibertas.Zekokenvaak stukenzijnuitsluitend
geschiktvoorkokenendannogalleenvoormensendie eraangewend zijnomzo'nstukkokende aardappel tekokenenteeten.
Welkewensenheeftmeninhetbuitenland?
Eenbelangrijk inzichtindewensendiemen inhetbuitenlandheeft,isverkregendoorinternationale contacten.Deze
winter zijninternationaalmonsters uitgewisseld die indeverschillende landenopdezelfdewijzebeoordeeld worden.Dieuitwisseling isalsvolgt gegaan.Iederland zond eenoftweerassen,
dieindatlanduit eenoogpuntvankwaliteit zeerpopulairzijn.
Tevensmoesten demonsters,naarhet oordeelvanhetverzendende
land,van zeergoede kwaliteit zijn.Dezeuitwisselingheeftons
het eenenandergeleerd.Ikzalüderassennoemendieweuit.
deverschillende landengekregenhebben.UitItalië:deBintje
(type B ) , deAllerfrühesteGelbe (eenslatype,het type A). Uit
Frankrijk;deBintje (typeB)endeBelldeEontenay (een slatype).
Uit'Zwitserlands tweemonsters Bintje.UitOostenrijksdeSieglindë,eenslatype.UitBelgië;deBintje endeElektre.De
Elektre iseenBelgisch ras,dat evenalsBintjewaarschijnlijktot
type Bbehoort,dus eenaardappel die voor alledoeleindengeschikt is.UitWederland:deBintje endeEigenheimer (typeC
of overgangstype C-D ) . UitDenemarken:deBintje endeAlpha
(beide type B ) . Uit L/wedensdeBintje endeMagnum Bonum (beide
type B ) . UitEngeland:KingEdward eniiajestic (beide typeB ) .
Uit Ierland: GoldenWonder enKers Pink (beide typeD ofovergangstype C-D ) . Duitslandheeft geenmonsters gezonden,maar.
als zemonsters gestuurdhadden,danhadden zeBonaenAckersegengestuurd*De Bona (typeB)is zeerpopulairinhetRuhrgebied endeAckersegen (meereentype C)ispopulair inZuidDuitsland.Als.wenudebalans opmaken,danhebbenvandetien
landendiemonsters gestuurdhebben,erzeven.Bintjegezonden.
Ditleert,ons,overduidelijkdatBintje inEuropazeerpopulair
is. OokbijhetproefeteninDüsseldorf enMunsterwerd onze
Bintje afkomstigvan zandgrond zeer goedbeoordeeld,ondanks
hetfeitdatdekleurvoorhetRuhrgebied telicht is.Bintjeis
lichtgeelenmenwenst eendonkerder aardappel,maarderestvan
de eigenschappen is zogunstig,datmengaarnebereid isdaaroverheentestappen* InDuitsland is,inverbandmet dewratziektegevoeligheid,deteelt vanBintjeverboden,maarnietdeimport
voor consumptiedoeleinden.OokinEngeland,waarmenduswitte
aardappelen wenst,neemtdevraagnaarBintje toe.Ookdaar.is
mendusbereid af te stappenvande eisvaneenwitteaardappel,
op grondvan degunstige eigenschappenvanBintje.Bijdegunstige
eigenschapvanBintje dathijvoor alledoeleinden geschiktis,
komt ooknogdathijrauwpraktischnietverkleurt eneengoede
knolvormheeft met ondiepe ogen.Het isdusstelligeenaardappel
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die geschikt isvoormachinaal schrappenofmachinaal schillen,
waarveleandererassenbeslistniet tegenkunnen*;Tenaanzien
vanDuitsland isdevormnogenigszinsproblematisch,omdatmen
inDuitsland devoorkeur geeft aanronde aardappelen.Inhet
Ruhrgebied wordt zeerveelmachinaal geschild endaaromheeft
menvoorkeurvoor eenronde aardappel.Maarondanks datgeloof
ikdatBintje eenrasis,datinDuitsland aande eisenvoldoet.
Resultatenvanrassenproefveldenin1959
Indeafgelopen zomer zijninde oostelijkeenzuidelijkezandgebieden 21rassenproefveldenaangelegd,meteentwaalftalrassen,omnategaanwelkedaarvangeschikt zijnvoorexportnaar
Duitsland.Deze 12rassenwaren:Bintje,Tedria,Sirtema,Climax,
Aristo,Patrones,Xönst48-51,Brands48-1 encLeDuitserassen
Fina,Delös,Industrie enArenza.De Patrones,eennieuwNederlandsras,bleeknogalwatovereenkomst tehebbenmetBintje;
het isalleennoglichtergeelvankleur.Bijhetproefetenin
DüsseldorfheeftmendePatrones inhet algemeenals telicht
vankleurbeoordeeld.De Tedriakwam opdatproefetenzeergunstiguitdebus.Ookbijonzerassenproevenvolgdehijeigenlijk
directnaBintje.Industrie iseenrasdatvroegerinBrabanten
Limburgzeerpopulairwas,speciaalmethetoogopexportnaar
Duitsland,maardat,nadatdie exportwasstopgezet omstreeks
1935» eruitisgegaan enerooknuinDuitsland niétmeerinkan
komeninverbandmetdediepeogen.VerderbevattenenkeleproefveldeneenaantalDuitserassen,diehetnaaronsoordeelbijons
niet zoerggoed gedaanhebben.Deuiterlijke indruk wasweldat
voorexportnaarDuitsland deBintje enmisschiendeTedriàhet
meest geschiktzijn.
DeBintjeinLimburg
Inverband hiermedewilikevennaderingaanopeenvergelijkingdie ikgemaakthebvandekwaliteitvandeBintjesvan
dezerassenproeven,enopeen ^O-tal proefplekken inLimburgmet
dekwaliteitvandeBintjes zoalswijdieuitdeverschillende
landenvanEuropagekregenhebben.Daarbijisopgevallendatde
monstersuitLimburgwat stijverwaren,v/atminderbloemig,wat
mindermeligeneigenlijkookwatnat.Verderviel opdatdesorteringvrykleinwas indemoeste gevallen.Nuisdatnietzo
verwonderlijk,geziendeenormedroogtedieweditjaargehad
hebben.Wehebbenverleden jaarook•— zijhetopveelkleiner
schaal— monstersvanverschillende rassenproeven gekregenen
daarvielook opdat deBintjekleinvansorteringwaseneen
laagonderwatergewichthad.Ikheb ookeenvergelijkingvanhet
onderwatergewichtgemaakt.Dit onderwatergewicht iseenmaatstaf
voorhetdrogestofgehalte vande aardappelenbinneneenraskan
menhet alseenmaatstafbeschouwenvoordemeligheid.Hetonderwatergewicht ishetgewichtvan 5kgaardappelen onderwater.
Isdathoog,danbetekent dat,dathet zetmeelgehaltehoogis,
ishetlaag,danbetekentdatdathet zetmeelgehalte laagis.
Alvorens tevergelijkennoem ikUeveneenaantalonderwaterge-
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wichtenTanBintjes dieweuitverschillende landenvanEuropa
gekregenhebbenendieallemaaldoor ons"beoordeeld zijnmettype
B.Danvondenwedevolgende onderwatergewichten:.Italiës'432,
Frankrijk;416,Lausanne,Zwitserland!407,eenandermonster
uit Zwitserland:413',eenderdemonsteruit Zwitserland:'357,
België:412,eenBintjeuit Zeeland: 381t eenBintjevanzandgronduitDrente:394,e e n BintjeuitDenemarken:356enZweden:
•382.Zokom ikopeengemiddelde datligthij'eenonderwatergewichtvanongeveer400» Wanneerikdatvergelijkmet deBintjes
diehiergeteeld zijn,dan.,kom ikopeengemiddeldevan-354»<iat
ligtdusnogal wat lagerdandatvandeinternationalemonsters.
Het gemiddeldevarieerdevan 320tot 384? erwarenduswelmonstersbijdietegende400aankwamenmaar erwaren ertochook
hijdieniethogerdan 3OOkwamen.Ditkloptwel,wantdeBintjes
vandezeLimburgse proefvelden zijnallebeoordeeld alstypeA,
dushet sla-typev/aarhetrasals zodanignietinthuishoort.
Wekunnenookeenvergelijking'makenmetSieglinde.Opdrie.ZuidLimburgse.proefvelden'kwamditDuitse sla-aardappelrasvoormet
devolgende onderwatergewichte-ns.320, 332en351,dusgemiddeld
ca.335«De Sieglinde dieweuit Oostenrijkkregenhad eenonderwatergewicht van380endeALlerfrtihesteG-elbe(ookeenslaaardappel)uitItaliëhad eveneens eenonderwatergewicht van
380.Menkrijgtweldeindrukdathetmetandererassenookzo
is,datdiehier overdehele linie eenwatlageronderwatergewichthebben.Watdaardelandbouwkundige oorzaakvanis,kan
ik zoniet zeggen.Dit.jaariser,eengegronderedenvoor,nl.
dedroogte,waardoor in.degroeiperiode deassimilatienietis
doorgegaan,maar.hetgekkeisdathet onsverleden jaarook
opgevallen is.Enikgeloofdatwijvoor export eerderbang
moetenzijnvooreentelaagdanvoor eentehoogonderwatergewicht.Ikbenopgrondvandebuitenlandsemonsters toteen
onderwatergewicht voor elktypegekomen.Wemoetendanwelvoorzichtig zijn,wanthet enerasdateenzelfde onderwatergewicht
heeft alshetandereraskanalstypewelandersuitvallen,
maarditisook alsglobaleindelingbedoeld endankom jetot
onderwatergewichten voortypeAvan omstreeks350tot375en
voor typeBdusdeBintje totonderwatergewichten vanomstreeks
de400.TypeCheeft eenonderwatergewicht van425tot475en
typeD — deLibertas•—•komt tegen de500enditjaaropgrondenwaarhijniet gestoord isin zijngroei zelfsruimbovende
5OO.Dehogeonderwatergewichtenvan ditjaarmoeten geweten
worden aan.het zonnigeweer,maardanopplaatsenv/aargeengroeiremmingendoorvochttekort zijnopgetreden.Het isbekend datwarme
zomers overhet algemeenbloemige aardappelen geven.Ik.meener
hier.optemoetenwijzen,datwemoeten trachtendeBintjeinLimburg aandegroeitehoudenomhem eenbehoorlijkonderwatergewicht te geven, opdathijniet tevochtigis.Vooral eentevroeg
afsterven tengevolgevanPhytophthorakandaarbijfunestzijn.
HetvielopdatvandemonstersuitLimburgde sorteringover
het.algemeenvrijkleinwas.Isdiebeterdanisookdeoonsistentie,dusde stevigheid beter enzijndeaardappelennietzo
slap,v/eekennat alswanneerjeuitsluitendmetkleine aard-
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appelentemakenhebt.IkgeloofdatwanneerUBintje teelt,U
ervoormoetwakendathijniettevroegdoodgaat, hetzij door
gebrek aanvocht (waarüweinigaankuntdoen),hetzij doorde
Phytophthora.

Discussie
Vr. Watisdeinvloed vankalienstikstof opdekwaliteit?
Ishet zo,datmeerkalibloemiger aardappelengeeften
meer stikstofminderbloemige aardappelen?
Antw.s Ikheb inde afgelopenjarennogalwatkali-stikstofproevên"genomenopzandgrond inverband metdekwaliteit.Nuhebik
dezeproevennietgenomenmetBintjemaarinhoofdzaakmetLibertas.Ditjaarliggen erinLimburgeenaantalkaliproeven
met o.a.Bintje,maardaarheb iknoggeengegevens over."Wat
mijbijdekali-stikstof opvalt,datis,datereenzeersterke
wisselwerkingis tussenkalienstikstof.Wanneermenvelden
heeftmetkaligebrek enmengeeftdaar geen kali,dankrijgen
we zeerbloemige aardappelen.Dusdatiseigenlijkhet tegengesteldevanwat"Udaarnet stelde.Bijdestikstofishet inderdaad zo,datnaarmate jemeerstikstof geeftjeinhet algemeen
ook eenwatminderbloemige aardappelkrijgt,maarhetligtniet
zoduidelijkalsbijdekali.Verderlijkthetdatbijgebrek aan
kali — b.v.bijLibertas— eensterkeverkleuring optreedt,die
nog sterkerkanwordendoormeer stikstof tegeven.Oorspronkelijkheb ikweleens gedachtdatstikstof eendirecte invloed
heeftopdezeverkleuringnahetkoken,maarwaarschijnlijkishet
zodatdoordestikstof deplantenweligergroeienendatje
daardoorkaligebrekkrijgt.Wanneer jegeenkalienveel stikstof
geeft,dankrijgje,wanneer-jedeaardappeldoorsnijdt,sterke
verkleuringen.Wanneer jedestikstof weglaat enook geenkali
geeft,danisdieverkleuringveelminder sterk.7/anneerjeveel
stikstof geeftenveelkalidankrijgjeeenmatigeverkleuring.
Geef jeveelkali engeen stikstof dankrijgjepraktisohblanke
aardappelen.Bintje reageerthiernietzoduidelijkop,maarLibertasdaarentegenreageertbijzonderduidelijk.Hetmaakt ooknog
eengrootverschil ofjekaligeeft indevormvankalizoutof
patentkali.Deze effectenkomennl. duidelijkertotuitingbij
kalizoutdanbijpatentka^i.
Vr. Issla-aardappelhetzelfde alswatmeninDuitsland Salatkartoffelnoemt?
intw.:Jainderdaad,ikhebhemmaarsla-aardappel genoemd}het
iseenwatrarevertalingmisschien,maardesla-aardappeldie
ikbedoel,isbestemd voorhetmakenwatmeninDuitslandnoemt
Kartof
felsalade.De aardappelwordtdusgekookt eninschijfjes
gesneden endandoordrenktmetolie enazijnenwat alnietmeer.
De eisdatdesla-aardappel stevigmoet zijnenookbetrekkelyk
vochtigmag zijn,isduidelijkinditverband.

Vr. Waarom isdekwaliteitvanLibertashet enejaarzoveel
.beterdanineenanderjaar?
'
intw.!Er zijngrote.gebieden,vooraldezandgebiedeninhetoosïên~eninhetnoordoostenvan onsland,waarveelLibertasgegetenY/ordt,maarwanneerdeomstandighedenvoorLibertasgoed
zijnenhetiseenwarme enzonnige zomerdankanhet zetmeelgehalte zohoogwordendathijnietmeer tekokenis.Datkanzo
ergwordendathijniet alleenstukkookt,maardathijookals
hetwarevanbinnenhelemaal stijfseiachtigis.Hijisdanhele-.
maalnatenindat gevalinderdaad oneetbaar.Verder isLibertas
zeergevoeligvoorverkleuring enhetisopvallend,datnaarmate
het zetmeelgehalte van eenaardappelhoger is,,je ookmeerlast
hebtvanverkleuring,waardoor eenaardappelvoormenselijkeconsumptie ongeschiktkanworden.Deze gevallenkomeninbepaalde
jarenvoorbijdeLibertas,b.v.in1955» In1956daarentegen
heefthetveel geregend,waarbijde Libertasbijzondergoedis
geweest.
Vr. Houdtdesmaakvandeaardappel ookverbandmet.desoort
kalidièjegeeft?
'
•
intw.iMetBintjeheb ikweinig ervaringmaarwelmetLibertas.
Hetisnuzodatnaarmate jemeerkaligeeft,het•zetmeelgehalte
achteruit gaatendatgaatbijeen zelfdehoeveelheidals kali-20
voelsterkerachteruit,danbijkali-40ennogminderbijhet g e bruikvanpatentkali.Duserzijnv/el.degelijkverschillen.Directesmaakverschillen ofandereverschillen tengevolgevanhet
gebruikvankalizout ofpatentkaliheb iknooit ergduidelijk
kunnenvinden.
Vr. Yifatisdeinvloedvaneen.bredererijenafstand opdesor..ytering?vfenstmeninhetbuitenland eengrove sortering?
Antw.:Datde-sorteringzouveranderen,wanneerUderijenafstand
gaatvergroten,geloof ikniet.Het isb.v.helemaalnietzo,
datY/anneerUeenrijenafstand:hebtvan 55 omenUgaatdaarna
over op65cm— metbehoudvanhet aantalplantenperha,—
datdande sortering ergzalveranderen;datis zekerniethet
geval.Endaninde tweedeplaats:welke sorteringwenstDuitsland?Alsjedehandelmaggeloven,danheerst daareenspraakverwarring over.Wij".leverennual35™ opwaartsvoorbinnenlands gebruik.en'ook.naarhetRuhrgebied.Voorhetbinnenland
ishetophet ogenblik zoverdatde-grens35Himeigenlijktelaag
ligt.Menstreeftnaar40mm enmen streeft erzelfsnaar45nun.
Inelkgevalishet wel zekerdatde sortering35m m opY/aarts,
eenfoutieve sortering is.Dergelijke aardappelenkunjeniet
verkopen;datisgeengoedepartij.Volgensdegoedegrossiers
indegrote stedeninhetwestenvan onslandmaghetverschil
binnen'eenpartijniet groter zijndan 25mm.Dathoudt dusindat
we eigenlijkonze aardappelen intwee sorteringen zoudenmoeten
afleveren.We zullenonsprodukt dusmeermoeten afstemmenop
dewensenvandeconsument.
Wijzijnindertijd inhetRuhrgebied geweest enhebbendaar
metverschillende grossiers gesproken.Hetisonsniet gebleken
1)
Antwoordvandr.ir.D.E.vanderZaag

39dat zij"bezwaarhebben tegendenormale sortering zoalsvrijdie
ookkennen.Maar zijhebbendezelfdebezwarengeloof ikdieonze
grossiers en.huisvrouwenookhebben,nl.datde sortering,te
wijdligt.InDuitslandmordenvrijveelaardappelenmachinaal
geschildvoorrestaurants,kantines enziekenhuizen,waarbijmen
grotebezwaren ondervindtbijeenpartijvan35opwaarts.Men
heeftveellievereenpartij"met eenveelengere sortering,en
danbijvoorkeur eenpartijvaneengrovere sortering.Wanneer
UBintjesgaattelenvoorhetRuhr
gebiedendaneenpartijzou
hebbendiewatnauwerengrover-gesorteerd is,danverwachtik,
datUdaarzekerbehoorlijkafzetvoor zultvinden.Maardaar
staatweertegenoverdekwaliteit,dushetnietbloemigzijn.
IkhoordepasnogdateengrovepartijBintjesuitdeN.O.F» afgewezenwerd endat eenfijnepartijBintjesuitLimburgaangenomenwerddoordeDuitsegrossier,omdatdiegrove,mooiepartij
uit.deH.O.F,tebloemigwas.Dushierblijktweeruitdatmen
vooraleennietbloemigeaardappel wilhebbenendatdesorteringopdetweedeplaatskomt,.behalvevoordegroteschilbedrijven:waareennauwere sorteringwelvanprimairbelangis.
Vr. In1959waren er\?einighaardenvanPhytophthora.Zaler
..nuin196OookminderPhytophthorazijn?
Antwl':Ditis eentemoeilijkezaakomvoorspellingen'tedoen.
Opdezevraagzalikniet zondermeerjaofnee opkunnenzeggen.
WehebbenditjaarbetrekkelijkweinigPhytophthoragezienenook
betrekkelijkweinigPhytophthora-rot.Je zounukunnenveronderstellendatdie Phytophthoradie eris,van zeerlichte aardis;
dusdatdeknollendiebesmet zijn,zeerlichtbesmet zijn.Maar
dat zijnbijuitstek deknollendiehetvolgend jaar ziekeplantjesleverenenuitgangsmateriaal vooreenbesmetting zijn.Dat
zoueentheoriekunnen zijnmaarikgeloofnietdatwedatvoldoendekunnenmotiveren.Hetisveelmeerzogeloofik,datwij
inons.uitgangsmateriaalvolgend jaarminderPhytophthora zullen
hebbendannormaal.En misschien ookweldatdeafvalhopenminderbesmettingsbronnen zullenleveren danindeanderejaren.
Maardat zegtnogniet,dat erminderPhytophthora zalkomen.
Want enkelebesmettingsbronnen zijnvoldoendeom'eengewastoch
geheel aantetasten.Bepalend voordematevanoptredenvan
deze ziekteisveelmeerhetweerdatwijditjaarzullenkrijgen,
envooralinhetvoorjaarmethetoogopdeuitbreidingvande
besmetting.Enhet luktonsnogsteedsnietomvandeBiltte
wetenkomenwatvoorweerweinaprilenmeienjunizullenkrijgen.Dushetspytmijdatikhet antwoordmoet-schuldigblijven-.
Vr. Zijnermogelijkhedenvoor exportvanVoran?
int?/.:Ikheb oorspronkelijk gemeend datmeninDuitsland graag
Iföranatintegenstelling totNederland enikhebmijeroververbaasd,wantvrijkunnenVoranbeslistniet appreciëren inverband
metdebijzonderslechteuitgesproken smaak.Laterheb ikwel
eensgehoorddatmeninDuitsland zegt,datdeVoranuitHolland
niet goedis,maar alsdeVoraninDuitsland endaninbepaalde
strekenvanDuitsland geteeldwordt,dathijdanwelgoedis.De
1)
J
Antwoord vanir.H.J. deBruin
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laatsteberichten'dieikheb gekregen zijn,datdekennersin
DuitslandVorannet zosterkveroordelenalswijdatdoen,ener
hetzelfdevernietigende oordeel over.hebben.Datneemtnietweg
dat erwel.degelijkVoraninDuitsland gegeten zalworden,maar
ikgeloof datdat zuivereenprijskwestieis.DeVoran zaleen
stukgoedkoper zijndandeBintje'.IkgeloofdatdatdeenigeredeniswaaromVoran gevraagd engegetenwordt.
Vr. Zijnerrasverschillen watbetrefthetverband tussenonderwatergewicht enbloemigheid?
Antw.:Er zijnhier inderdaad groterasverschillen.Menkaneen
räs*"hebbenmet eenhoogonderwatergewicht dattochgeenbloemig
effect geeftnahetkoken,terwijleer.anderrasmet eenlaag
onderwatergewicht eenveelbloemigereffectgeeft.Alstypisch
voorbeeldkanikUgevenoenvergelijkingdiewijeensgemaakt
hebbentussenBintjaenDoré.Wehebbenknollengenomendiehetzelfde onderwatergewicht hadder..Eriseentechniekvooromdat
tedoenmetbehulpvan zoutcplossingen.Danheb jedusknollen
dieinze.tmeelgehal.tepraktisch gelijkzijn.Nahetkokenbleekdat
Dorébijzonderbloemigra:;endeBintjehelemaalniet.DatverklaartduseigenlijkookweldatDoré alheelvroeggeroemdwordt
om zijnbloemigheid,maardat zitnietin.eenhoogonderwatergewichtmaar.inandere eigenschappen.Dat zoub.v.kunnen zijn.omdat
behalvehet zetmeelgehalte ookde celwanddikte eenrolspeelt.
UmoetUvoorstellendatdoorhetkokendezetmeelkorrelsheel
sterk zwellen,waardooru-icellennietkapotgaanmaarvervormd
worden.Doordevervorminglatende celwan-denlos; jekrijgtdan
celpakketten ennaarmate ernu;meerzetmeelinzo'ncelzitzal
die vervorming sterker zijnen zaljeeenmeer stukkokende aardappelkrijgen..
Vr. Zijnerkansenvoorhetras Surprise?Envoor Climax?
Äntw.:De Surprise iseenrasdatheel sterk lijktopdeLibertas.
ïkgeloofniet dat erkwalitatief veelvoordelenvandeSurprise
tenoemen zijntegenoverdeLibertas.Surprisekanmisschieniets
minder stukkoken,ietsminderbloemig zijn,maarhet ispraktisch
eenLibertas.Climax:heefthetgrotevoordeeldathijgrotemooie
knollengeeft,maarhijisnog alvaaknatvanbinnen.Eenander
bezwaar isde smaak,dioevenalsbijVoran afwijktvaneennormale
aardappelsmaak.Climax isduidelijk aandeze smaak teherkennen.
Dit isookinternationaal weibekend.
Vr. MakendeDuitserassen ook eenkansinonsland?
Intw.!Wehebben op sommigevanderassenproefvelden inhet zuidelijkenoostelijk zandgebied jenaantalDuitserassenverbouwd
endat zijndePina,deDelos,de Arenza,deGrata,deLoriende
Augustaenikkan eraandehandvanderesultatenvanvorigjaar
nietveelgoedsvan zeggen.Zezijnzeker aanmerkelijkslechtervan
kwaliteitdandeBintje,ookwatde sorteringbetreft;vaakhele
kleineknolletjes.Inhetveldvielvaakwelopdat zedroogteresistentbleken te zijn.Deproductiecijfersheb iknietmaarop
het oogwarenhetkleine gewassen.Maardat zegtnatuurlijknog
weinigwanthetwas eenvolkomen abnormaal jaar.HaarBintjeheeft
het onderdeze adnonnaleomstandighedentochgoed gedaanendat
zegtweliets.
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DE.MECHANISATIEBIJDEAAKDAPPBLVEKBOUW
Ir.P.W.BakkerArkema
Rijkslahdbouwcons'ulentvoorLandbouwwerktuigen en
Arbeidsmethoden

Grondbewerking
Dejuistevoorbewerkingvoor eengoedeaardappelcultuur
beginthet jaardaarvoor,niet inhet jaar zelf.Endandenkik
aanhetploegen.Ikwilwatbetreftdezwaregrond ernogeens
extraopwijzendathetploegenopwintervoor ofopherfstvoor,
zomoetgeschiedendatüeenaaneengesloten geheelkrijgt.Want
invele strekenwaarmenvanwentelploegen gebruikmaaktkan
hetvooral op zwaregrondvoorkomendatdevorennieterggoed
tegenelkaar aansluitenmaarmeeralseenvisgraat overelkaar
liggen,waardoor Uinhetvoorjaar alsUdedrogegrondgaat
bewerkenhetnietdenkbeeldige gevaaropgeroepenhebtdatde
mullegrond indegatenvaltdie tussendeploegvoren zijnovergebleven.AlsUgoedploegt,danheeftüdaar tijdensdegroei
voordeelvan enookbijhetrooienlater.
Inhetvoorjaarmoetde grond ondiepwordenlosgemaakt,
omdatmenmoetvoorkomendat ernattekluitenkomen/diena.het
opdrogenhard worden.Waarmee Udatdoetissterkafhankelijk
vandestaatwaarindegrondverkeert enookvandeaardvande
bodem.Dekluitenhebbenindè afgelopenjaren eenbelangrijke
rolgespeeldby deverzorgingvanhetaardappelgewas,vanafhet
potentotaanhetoogsten,want "kluiteninderugvindtUin
de zakterug".Endatmoetenweproberen tevoorkomen.Dusrullegrond verwerken.By'hetklaarmakenvanhetpootbed isdat
eigenlijkhetrichtsnoerdatüaltijdmoetaanhouden.
Hetpoten
De aardappelmoet,nadatdegrond inhetvoorjaarineen
behoorlijke toestand isgekomen,wordengepoot.Datisnatuurlijk
machinaalmogelijk,maarik zouhet toch eerstnog evenv/illen
hebbenoverhetpotenmetdehand.Ditkanuit eensoortpootschort,maareenbeterapparaat isdepootgordel,waarmeeU
gemakkelijkerenregelmatigerkuntwerkenenbovendien tweerijen
tegelijkkuntpotenmethet afleggenvandezelfde afstand.Deze
pootgordel iseeneenvoudigapparaatdatƒ 26,-kost.Voordegenendienogmetdehandpotenkanditeenbelangrijkhulpmiddelzijn.
Hetvoordeelvandepootmachine isdearbeidsbesparing in
deallereerste plaats.Deprestatieperelement is10areper
uurbijnormale omstandigheden,ivïaareenzeergrootvoordeelis
ookdegelijkmatigepootdiepte,omdatwedaarbyhet aanaarden
enbijhetrooien zeer,veel gemakvanhebben;danvoorkomenwe
beschadigingvan de aardappel.Ookgaathetrooiensnelleren
danbenikhet eensmetdeze grotererijenafstand.Hetmoetook
watdeopbrengstbetreft geenbezwaar zijnomderijenafstandte

-42vergrotenvan 60,65of67cm,alsümaar zorgtvoor eenvoldoende aantalplantenperhectare.Proevenhebben zeerduidelijkuitgewezendatdanvan eenopbrengstdervinggeensprakebehoeftte
zijn.Natuurlijkmoet ernauwkeurigwordengewerkt.Ik.bedoeldaar
ditmee,datdespoorrijenjuistbijdevorigewerkgangaansluiten.
Alsdatniethet geval isheeftUerlatermetdeverdereverzorgingenhetrooienweerlastvan.
Ofmen eenhalf-ofeengeheel automatischepootmachine
moetgebruikenhangt afvande structuurenarbeidsvoorziening.
De tendens is,datersteedsmeervraagkomtnaar automatische
machinesmet corrector,terwijlzezelfszondercorrectorworden
gebruiktwant eriseenmogelijkheid gevondenomde automatische
machine zoom tebouwendatdekans opbeschadigingvandekiemen tot eenminimumbeperkt is.Hetisookonze indrukdatdeze
beschadigingmeevalt alsdekiemmaarkortensteviggenoegis.
Dus inditopzichtkunnenwehet zostellendat automatische
poötmachines arbeidsbesparend werken entochkwaliteitswerkkunnenleveren.Dekostenvaneen élnrijigehalfautomatischemachinebedragenongeveerƒ 115»— .perjaarendievaneenê*énrijigevolautomatischemachineƒ 140?— perjaarbijeenafschrijvinginachtjaar.
Kunstmest strooien
Bijhetkunstmest strooienisregelmaatvandeverdelingvan
belang.Bijdepraktijkisereensterkevoorkeurvoor.dezogenaamdecentrifugaal-endependelstrooier.Dit zijneenvoudigemachines; zekunnen gemakkelijkdoor een.paard.wordengetrokkenofaan
dedriepuntsophanging vaneentrekkerwordenbevestigd.AlsU
ergoedmee werkt,isderegelmaat bijdeverdeling ookgoed.
DeNederlandse landbouwwerktuigenindustrie, iseringeslaagd
om zeergoede centrifugaal-enpendelstrooiers tebouwen.
Aanaarden
Inprincipe gaathet erhierbijomeenrugop tebouwenvan
lossegrond.Opde zwaardere grondenkuntUditkrijgendoorbij
iederebewerking,metwatkleine eggetandendoorderijheente
gaan,hetzijvoor,hetzijachterde aanaarder.De grondsoort is
inhetalgemeenbepalend of ze.voor of achterdeaanaarder zitten;oplichtegrondworden zevaakvóórgezet;op zwaregrond
ishetbeter om zeachterde aanaarder temonteren,omdatUdan
eenloslaagje indegeulhoudt,watuitdrogingtegengaat.
Spuitwerktuigen
Y/erktuigenvoor ziektebestrijding zijnerinvelevariaties.
IJkuntb.v.gebruikmakenvan eenspuitboom die tussen tweerugspuitenwordt gedragenenwaarmee men toteenheelbehoorlijke'
dagprestatiekomt.Alshet omeengrotere oppervlakte-gaat,zal
ereenmachine aan tepasmoetenkomen.Ditkaneenpaardemachine zijn,ïfaarbijdepompdooreenmotorwordt aangedreven,maar
het isnatuurlijkookmogelijkOm zeergroteoppervlakteninkorte
tijdtebehandelenmet een trekker ofeenandermechanischvoer-
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tuigwaareengrote spuitopisgemonteerd.Dan zijnermachines
die eenspuitboomhebbenvan 20m enmeer.Bijveleloon?rerkers
zijndie ingebruik;erzijnmijloonwerkersbekend die 2000à
25OOhaperseizoenbespuitenop.eenzeerjuistemanier,want
dit zijnvakmensen geworden.Dusinditopzicht ishet alleszins
wenselijkdatmen aandacht schenkt aandeopleidingvoorhet
spuitenindelandbouw.SndanishetveelbelangrijkerdatU
goed opdehoogtebentvandemiddelen eneenbeetje opdehoogtebentvandemachines.Wantdiemiddelenveranderenveelsneller;die zijnook tenopzichtevanhetresultaatnogwel zobelangrijkalsdemachines.
Spuiten
Eentrekkerband van10of11inch isnietgeschiktvoorde
v e r z o r g i n g v a n h e t gewas enooknietvoorhetrooien.Het
isveelbeterdatUeenbandvan7of8inchneemt;maarwel
eenhogeband,dusniet 10of11maal 28,maar"7of8maal36.
Daardoorkrijgtüindezelfdehoogte ongeveerdezelfdediameter.
Het loont zekerdemoeite om,alsUeentrekkerheeft,daar2
stelbandenbijaan teschaffen,wantÙbentdanvoorallewerk
zeergoedgesteld.Het spuitenneemthandoverhand toeendaar
komennogaleensongelukkenvan;wiens schulddatis,isniet
altydevenduidelijk.Thans iserookdemogelijkheidhetcontractuelerisicovanhet spuitenbijeen assurantiemaatschappij
ondertebrengen.Hetkomt eropneer,datdekostenvandeze
verzekeringeenkwartjeperha zijn.illsdeaardappelgerooid
moetworden,ishet loofv/eleensbuitengewoonlastig.U.kunt
ditdoodspuitenmetde spuitmachine,naarerisnatuurlijkook
demogelijkheidvanhetverwijderenvanhetloof doorlooftrekken
ofloofklappen.De strijddaarover is aljarenlanggaande.Een
tijdlangheeftmengedachtdatloofspuitennietmeernodigwas
nadatNederlandse constructeurs eenlooftrekmachinevanbehoorlijkekwaliteit ontwikkelden,maarhetblijktaltydnogzodatde
vormvanderugeigenlijkbepalend isvoordegoedekwaliteitvan
hetlooftrekken.Datwenu zondermeerkunnen zeggendatdelooftrekmachineeengoede oplossing is,ishelaasnogniethetgeval.
Metdeloofklapper isdatnatuurlijkietsanders.Dat ismeereen
kwestie datmenhetloofwilverbrijzelenomlaterby'hetrooien
minderlasttekrijgen.
Rooien
Bijhetmachinale rooiengaathet omtweedingenskwaliteit
enkwantiteit.
Zodrawemet watgroteremachines gaanvrerken,zalgezamenlijkgebruik absoluutnodig zyn.DatkanmetUwbuurman,meteen
combinatie,maarhet gebeurtookveelmeteenloonwerkerdie
echterminderopdebeschadiging let;hijisgericht opdekwantiteit,veeldoen,veelkrijgen;dusdaarmoet opwordentoegezien.
Vandaardatwedenadrukmoetenleggenophetfeitdatergoedgewerktdienttewordenmetdezerooimachines.
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Hetvolgende overzicht geeft eenbeeldvandevoor-en(nadelen,vandeverschillende rooisysteinen,envandekostendaarvan
endebenodigde arbeid.
1.rooienmet 2-rijigelichter,rapen inakkoordloon
voordelen:goedekwaliteit,geringe investering
nadelen: gedurende 20dagen6werkkrachtennodig
erblijvenaardappelenindegrond achter
2.rooienmet1-rijigezeefkettingvoorraadrooier,rapenin
akkoordloon
voordelen: 2manmindernodigdanbijmethode1
erblijvenminder aardappelen inde grond achter
minderkostenperha
aangenamerwerk
nadelen:
meerkansopbeschadiging
investeringvan f 2500,3«rooienmetvoorraadrooier door1oonwerker
voordelen:geentrekkernodig
geeninvestering
nadelen: afhankelijkvan loonwerker
rooienmet 1- rijigevoorraadrooiermet opzakinrichting
voordelen: weinigmanurenperha
minderkostendanbijmethoden 1,2en3
verzamelrooier ookbruikbaaralsvoorraadrooier
nadelen:
arbeiderswerken liever inakkoord
meertarra
5»rooienmet 1-rijigevoorraadrooier op2bedrijven
voordelen:perbedrijfslechts twee arbeiders nodig
weinigkostenperha
nadelen: tarra
werkmoeilijkerte organiseren

Rooimethode

Directe
Manuren
kostenperha perha

Aantal Aantal
arb. dagen

2-rijige lichter

ƒ475

200

6

20

1-rijigevoorraadrooier,eigen

ƒ 420

loonwerker

ƒ 430

122
122

4
4

20
20

verzamelrooier
eigenbedrijf

ƒ 295

56

4

verzamelrooier
2bedrijven

ƒ 225

56

2

Bh
17

Opeenkleinere oppervlakte zullendekosten perhabij
toepassingvanécnderbeide laatstemethoden stijgen,daarde
vastekostenover eengeringer aantalha*swordenomgeslagen.

-45-

Indit schemaisuitgegaanvan:
Oppervlakte aardappelen:6ha
Perha 14000mrug
Tijdmaximaal 20dagenvan 10uur

.• •

,

Dewerpradrooierisindeprijsberekeningnietopgenomen,
omdatdezemaohine naarmijnmeningnietmeerbruikbaaris.Zij
gooitde aardappelen overeenzeerbrede strook,zodatübijeen
opbrengstvan30ton12mensenterbeschikkingmoethebben« Het
gebukt oprapenenheenenweerlopenvergt zeerveelmanuren»
Hetgrotevoordeelvandelichterisnatuurlijkdatde investering
kleinis.Uziethet ookaandekostenwantbijdiekosten (ƒ475,-)
isnatuurlijkveelraaploon.Bijrapeninakkoordkomenweopeen
raaploonvanƒ 4?0,-; dus dekostenvanƒ 5 » - perhavandelichterspelenhelemaalgeenrol.Bijdetweedemethodehetrooien
met eené"é"nrijigevoorraadrooiermet zeefkettingisinbegrepen
deafschrijvingvandemachine,derente,hetonderhoud ehhet
rapen,datin ditgevalƒ 290,-kost.Uzietdathetraaploon
nubelangrijklagerligt,omdatdeknollenopeensmallererij
komen.Bydederdemethode (loonwerker)blyvenderaapkosten.
natuurlijkgelijk,wantuiteindelijkishet zodathijwerktmètYV
dezelfdemachine alsinhet tweedegeval,maarhijberekenthet
tariefvanƒ I40,-perha.Hetvoordeelvandeloonwerker-,is
natuurlijkdatUeenmanextraopUwbedryfkrijgt,datUnietvbehoeft teinvesteren endatUnietdetechnischekennisbehoeft
tebezitten.dievoordebedieningvandemachinenodigis.Bij
eenverzamelrooierwordende aardappelenhetzijinzakken,hetzij
opeenmeerijdendev/agen,hetzijineenvoorraadbak opdemachine
gedeponeerd.Aldezedrieuitvoeringenzijnindepraktijkalaanwezig.Er zijnverzamelrooiers diemet eenzeefkettingwerken,
waareenopzakinrichting aangebouwdkanwordenofalsUhetnog
mooierwilteenleesband ofeenkleine sorteerinrichting endat
zounumijnkeuze zijn,wantdanheeftUtweemogelijkheden.Als
deomstandigheden eensmoeilijk zijnomdaterinderdaad tevoelkluitenzijnofwatdanook enmendeaardappelennietdirect inde
zakkanrooien,dankuntUhem alsverzamelrooiergebruiken.U
hebtdaneenmachinedieoptweeërleiwijzevoorhet oogsten
bruikbaaris.Bijdevijfdemethodewordtdezelfdemachinegebruikt,duseenmachinemet eenopzakinrichtingdie op tweebedrijvengebruiktwordt.Uzietdatdekostendaarbelangrijklager
liggen,wanthoeminderhaUperjaarmetdezemachinerooit,
hoehoger devastekostenperha zijn.Ditisdus eenpogingom
U eenindruk tegevenvandemethodendieerzijn,vranteris
geen universelemethode aantegeven.Menmoetterplaatjebekijkenwatindividueeldebesterooimethodeis.
Beschadigingbijmachinaal rooien
Byde zeefkettingrooier isdebeschadigingbyhetrooieneen
belangrijkpunt.Mendient daarbijtelettenopderysnelheid,de
kettingsnelheid endewijzevanschokkenvandezeefketting.In
hetkort zoumenhet zokunnenstellendatUmoetproberen— hoe
deomstandigheden danook zijn-omgrondbijde aardappelente
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houdentotbijkansaandebovenkantvande zeefketting.ilsde
grondlichtendroogisendusgemakkelijkafvalt,danmoetende
aardappelen zoweinigmogelijkschokken,dooreenlagekettingsnelheid intestellen.Indepraktijkziejenogteveelkettingsnelheden die indebuurtliggenvan1.20mperminuut,terwijl80m demaximale snelheid is.Daarnaast isde trekkereen
belangrijkding»Udientovereentrekkertebeschikkenmeteen
kruipversnelling,dieb*v.1^.à2kmperuurrijdtmetvolmotorvermogen.Ookmoet:Unietvergetendathoeingewikkelderde
machine wordt,hoe langerdewegis.diedeaardappel aflegten
hoe groterdekans opbeschadigingis.Dus alsdatkan,danzou
het zekeraantebevelenzijn,omalledelendiede aardappel
passeert,metrubber af;teschermen.
•• „

Discussie
Vr.. Ishetmogelijkaardappelen telossenmeteenmestverspreider?
Antw.i Uzult'bedoeleneenzelflossende wagenwaarmee jeook
sTJSÏmestkuntverspreiden.Wel,het isdevraagofdieaardappelengenoegafgehard zijnomeendergelijkelosmethode tekunnen
verdragen.Wijwillendie zelflossendewagenzogoedmogelijk
overalvoorgebruikenendanzijneromstandigheden denkbaardat
menmet zo'nzelflossendevragendie aardappelenwelkanhanteren.
Maar ik zounogmaals willenwaarschuwendatstoten,hetbeschadigen,langnietdenkbeeldigis.Die zijnuiterlijknietzichtbaar,
maarwel alsdepartijvoordeconsumptie\irordtgekeurd.Hetwil
erbijmijdaaromnogniet indatmendatzozondermeerkandoen.
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Ir.J.M.ÏÏ.Zeguers
Rijkslandbouwconsulent teRoermond
IkzouUwaandachtwillenvragenvoorenkeledingendie
vandaag aandeordezijngesteld.
Indeloop.vandedagheb ikvanverschillendenvanUgehoordhoemenstaat tegenoverdebehandelingvanhet onderwerp
aardappelen zoalsvrijdatvandaaggedaanhebben.Erwarener
enkelen onderÜdiedevreesuittendateendag alsdezeeen
algemenepropaganda zouzijnvooreenuibreidingvandeaardappelteeltmetderisico's diedaaraanverbonden zijn.Ikhoopdat;het
U indeloopvandedagduidelijkgeworden iadatdatnietinde
bedoeling lag;integendeel,menheeftüalleenwillenvoorhoudendat,alsmendeaardappelteelt bedrijft,erdanpuntenzijn
waarophetverstandig istewijzen;hoe devoortgangvanonderzoek endevoortgangvanteelttechniek Uvandienst zoukunnen
zijn.
IkmagUdanookherinneren aandeinleidende woordenvan
onzevoorzitter,vanmorgen omhalf tiengesprokentoenhijUeen
aantalpuntengafwaaropdediscussievandezedagantwoord zou
kunnen geven enik?/eetniet ofUaldie achtofnegenpunten"
genoteerdhebt,maaralsTJzichvandiepuntendehoofdzaken
herinnert,danhebt Uookindeloopvandeviervolgende toesprakenduidelijkkunnenhorendatdebelangrijkste zakendiein
die achtpuntengenoemd v/erden,telkensweerindeverschillende
toesprakenaandeorde zijngeweest.Daarvan zouikUdehoofdzaakwillenvoorhouden,dieookhetmotief isgeweest omüvandaagtevrageneenheledagoveraardappelen tehorenspreken.
Zoalsvanmorgen gezegdwerd,wasdeachtergrond hiervanaan
de enekantdemogelijkheidvangrotereafzetvan aardappelen
naarhetbuitenland enaandeanderekantdeuitbreidingvande
kennisoverde teelttechniek,die zekernogeenseenkeernaar
vorenmochtworden gebracht.
Bijdieuitbreidingvandekennis overde teelttechniek,
evengoed alsbijdeuitbreidingvandemogelijkheidvanafzet,
komt eenhoofdpunt naarvorendatpraktisch iniedere toespraak
zeerduidelijkgesteld,is,ni.dekwaliteit.
Juistdeaardappeliszeergevoeligvoorgoedebehandeling
engoedekwaliteitsverzcrging.Daarisvertelddatdeexportaardappelwatdatbetreftliet^elukheeft dathijaandegrensgecontroleerd wordtviadeexporteisendiedoordePlantenziektenkundigeDienstworden gesteld.Yoor deaardappelen inhetbinnenland geldtdezeeisuiteraard niet.Insommige gebiedenisde
aardappelgeruime tijdeenzeerriskant consumptiegewasgeweest.
Mendenktdatdaaraandeverzorging vandekwaliteit eenbeperktereaandacht,isbesteed dandeconsument graag zouvallen.Het
isdus'welduidelijkdatheteenbelangis,zowelvoordeboer
alsvoordehandelaar,datdeconsument tevredenwordtgesteld.
Alsdeconsumentregelmatigincontactwordtgebrachtmeteen
consumptie-goed dathem eenzekere afkeerbezorgt,hoedanook,
dan zalongetvrijfeldzowelinbinnen-alsbuitenland debelang-
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Stellingvoorhetproduktdatdooronsnaarvorenwordtgebracht,
verminderen.Wilmendus altijdeenzogrootmogelijkekanshebben
opeenzogoedmogelijke afzetvanzijnaardappelen,danisde
eisdiedeconsument stelt aandekwaliteit,het allereerste
puntdatdeaandachtvandeboerenmoethebben.DeheerVander
Zaagis'vanmorgenbegonnenmetUtesprekenoverdeteelt en
heeft eenaantalbelangwekkende puntengenoemd dievoor iedere
boerbelangrijkzijnom'te zorgendatdaar aandachtaanwordtbesteed.Ookbijhemkwam direct devraagnaardekwaliteitnaar
voren,zowelwatbetreft dekeuzevanhetpootgoed alsdekeuze
vanhetras.Diekeuzevanhetrashebben allevolgendesprekersook ophunprogrammagehad enhetmerkwaardige isdathet
rasBintjedaarbijzeervaakgenoemd is,zowelwatdeexportkansenbetreft alswatde teeltmogelijkhedenbetreft,zijhetdatde
heerDe Bruinspeciaalwatdieteeltmogelijkhedenbetreft erheel
nadrukkelijkopgewezenheeftdatmenaanBintjeookdie zorgmoet
gevendiehetgewasvraagtmetandere woordendatdeboerdePhytophthorabestrijdingbehoorlijkterhand zalnemen.DiePhytophthorabestrijdingismoeilijkmaarmogelijk.DeheerDeBruinheeft
datzeerduidelijkuitgelegd eninonzegebiedenhierhebbenwij
hetvoordeelvandemedewerkingvanhetklimaat.Anderedelen
vanNederland hebbenhetvaak nóg watmoeilijkerdanwij,maar
ondanksdatishet ookhierbeslist zodateengewasBintjedat
nietbehoorlijkdoordeboerverzorgdwordtwatPhytophthorabetreft,gemiddeldbelangrijkminderopbrengstengeeft.
Bijdieverzorgingishetnietalleenvoldoende datdéPhytophthorabestrijding terhandwordtgenomen,maar ookdatwedat
opeenjuisttijdstipdoenenalsmenhetwerkuithandengeeft,
dathet dangebeurt doormensendiehetwaard zijnomUwerkuit
handen ténemen.DeheerBakkerArkemaheeftdatzojuistnog
heelduidelijkgezegd:alsweeenanderlatenwerkendanishet
uiteraarddiensliefhebberijomzoveelmogelijktedoenenzosnel
mogelijktewerken.Merkwaardigisdatjuistdeaardappel,zovrel
watdePhytophthorabestrijdingbetreft alswat oogstwerkzaamheden
betreft,juistdie zogrootmogelijkehoeveelheid envooralde
snelheidvanwerkenvaak alseenremmoetondervinden.
Dekwaliteit vande aardappelheeft tweeduidelijkeaspecten,nl. deuitwendigekwaliteit endekpokkwaliteit.Dekookkwaliteit kandoordeboer slechtsingeringematewordenbeïnvloed,nl.enigszinsdoordebemesting,zoweldoordestalmestbemestingalsdoordekunstmestbemesting,waarbijvooraldekalibemestingnaarvoren isgekomen.Deuitwendigekwaliteit kunnen
weheel sterkbeïnvloeden doordejuiste oogstmethodetekiezen
envooraldoordenodigevoorzichtigheid bijhetoogsteninaanmerkingtenemen.
'Heeftmendeaardappel goedgeoogst,dankanmennogheel
•watvandekwaliteit bedervendoordebewaring.Bijdebewaring
kanmetbetrekkelijkgeringekostenenmetbetrekkelijkweiniginspanningeenbelangrijkeverbeteringvandekwaliteit vanhet
produktwordenverkregen.Juistophet:gebiedvandebewaring
heeft onzeprovincienogweinigmogelijkheden.Ikgeloof danook
dathier eenpuntligtwaarvoor onzeaandachtbijdeteeltvan
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aardappelenkanwordengevraagd.
Er zounogiets tezeggenzijnoverdeafzetmogelijkheden,
maarmijdunktdathetbeterisomhet telatenbijhetgeende
voorzittervanmorgenhieroverheeftgezegd.
Inhet algemeenis,integenstellingmetveleanderelandbouwgewassen,ophet ogenblikde aardappel eenspeculatiefgewas.Velegewassenhebben zeerduidelijkomschrevengarantieprijzen;de aardappelheeftwatdatbetreft altijdbetrekkelijk
weinigaandacht gehad enzoalshet erophetogenblikuitziet
blijftdatvoorlopig ookzo.Dochdeprijsontwikkeling,zoalsdie
ophetogenblik is,zijhetdandatdegeweldige hoogtepunten
vanseptemberhier inonzestrekenophet ogenblik ietsafgezaktzijn,isvoordeboer interessant genoegom teoverwegen
inhoeverrede aardappelteelt voor zijnbedrijfvanbelangis.
Bijdie overweging isvangrotebetekenisdekwestievande
mechanisatie,omdatdeaardappeleenvandemeestarbeidsintensievegewassenvanonzebedrijvenis.Bijdiemechanisatie
speelt eengroteroldeoppervlakte dietegelijkertijddooreen
bedrijfkanworden aangenomen.Het gezamenlijkgebruikenvande
machinesmaakthet ookvoordekleinerebedrijvenmogelijkomeen
hogematevanmechanisatiemetweinig arbeidindeaardappelteelttot stand tebrengen.Hoemendiesamenwerkingtotstand
brengt iseigenlijkbijzaak;menkandatdoenmet eenwerktuigcombinatie,met eencombinatievanpersonen,met eenloonwerker.
Inveelgevallenmoetmenhier eenkeuzeuitdoenwantopeen
kleinerbedrijfmet eenoppervlakte aardappelenvan 1of2ha,
ishetnietrendabel alleenal die werktuigen aanteschaffen.
DeheerLugtheeftmededeling gedaanvandekwaliteitvan
eenaantalproefmonsters die zijningezonden,waaruit gebleken
isdatvanonze lichtelössgrondenenonze zandgrondeneen
kwaliteitBintjeverkregenwordt,die zeergoedkanwedijveren
metwatelders inNederland aangebodenwordt.Ikverheugmij
daar zeerover,omdatdateenvandegrondslagen isomUte
kunnenvoorhoudendatdebehandelingvandeaardappelende
aanbiedingvande aardappelUinelkgevaleenmogelijkheid
biedtvoornieuwekanseninhetbedrijf.
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