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ʻPootgoed niet per ton,
Afnemers van pootaardappelen betalen per ton. Dat geldt voor
vermeerderaars en consumptietelers. Maar het kan voor beide groepen
voordelen bieden als niet per ton, maar per knol wordt afgerekend.
Dan kan de pootgoedteler zich nog meer focussen op interne
knolkwaliteit. Pootgoedteler Sierd Visser uit Wieringerwerf pleit voor
een pilot om dat uit te proberen.
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De klachten van afnemers van pootaardappelen over de kwaliteit waren dit jaar niet
van de lucht. De slechte opkomst op sommige
percelen zorgde voor gemopper, vooral bij
telers van consumptie-aardappelen. Het gaf
veel verwijten over en weer. Tal van oorzaken
passeerden de revue. De een noemt de late en
moeilijke oogst van pootaardappelen in 2015
als oorzaak, waardoor er meer problemen met
erwinia waren, de ander noemt de manier van
bewaren door de pootgoedtelers of juist door
de consumptietelers. Weer anderen wijten
een slechte opkomst aan het late en koude
voorjaar van 2016.
Voorzitter Adrie Bossers van de LTO-werkgroep Consumptieaardappelen pleitte onder
andere voor het ontwikkelen van een vitaliteitstoets voor pootaardappelen. Maar voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep
Pootaardappelen vindt dat eerst onderzocht
moet worden wat de meerwaarde is van een
vitaliteitstoets.
Inmiddels is een groep handelaren en verwerkers het drie jaar durende ‘Ketenproject
Verbetering Pootgoedkwaliteit’ gestart, met
begeleiding van de NAK. Het doel daarvan is
te achterhalen welke factoren tijdens de teelt
en bewaring effect hebben op de vitaliteit van
de knol. Dan is de pootgoedkwaliteit beter
vast te stellen en te verbeteren, waardoor er
minder opkomstproblemen zullen zijn.
Volgens Sierd Visser speelt de vitaliteit van de
knollen een belangrijke rol. Hij is zelf pootaardappelteler in Wieringerwerf. Hij vermeer-

dert drie generaties, vanaf miniknollen tot
de S-klasse. Bij hem is interne kwaliteit een
belangrijk aspect van de teelt. „Wij leveren
aan pootaardappeltelers. Als ons pootgoed
niet goed is, weten ze dat het van Sierd Visser
komt. De kwaliteit moet gewoon goed zijn.”
Visser geeft de eerste generaties miniknollen
geen stikstofbemesting meer in het seizoen.
De knollen rijpen uit zichzelf af. Het loof
wordt pas doodgespoten als de knollen zijn
afgerijpt. De oogst is in augustus.
Zijn stelling is dat pootgoedtelers meer aan
interne kwaliteit kunnen doen als ze niet worden afgerekend op kilo’s, maar op het aantal
knollen. Ze zullen dan bijvoorbeeld minder
snel in juni nog een stikstofbemesting geven
of het gewas dood spuiten als het nog groen
is. „We kunnen als pootgoedtelers bijvoorbeeld sturen op onderwatergewicht”, stelt
Visser. Maar de huidige manier van betalen,
namelijk prijs maal kilo’s, belemmert dat. Een
eerste stap zou kunnen zijn om het onderwatergewicht bekend te maken tijdens het
certiﬁceren. Dan weet de consumptieteler hoe
om te gaan met een partij pootgoed.
Maar afrekenen op het aantal knollen vraagt
wel hele nieuwe afspraken tussen de pootgoedteler en zijn afnemer. Want er zijn bijvoorbeeld grote verschillen per ras. „Het moet
niet zo zijn dat pootgoedtelers dan vooral rassen met veel knollen gaan telen”, zegt Visser.
Afnemers van het pootgoed zullen ook moeten beseffen dat ze minder tonnen krijgen ge-
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leverd, voor dezelfde kosten per hectare, maar
wel met een nog betere interne kwaliteit.
„Consumptietelers zullen moeten bepalen of
ze meer geld over hebben voor een ﬁjnere
partij”, meent Visser. Van zo’n partij hoeven
ze overigens minder kilo’s te planten.
Als consumptietelers dat niet zien zitten, is het
voor pootgoedtelers niet snel interessant om
minder tonnen te telen in een minder grove
sortering.
Visser erkent dat bij een aantal rassen de
grotere knollen meer groeikracht hebben dan
kleinere knollen. Hij pleit daarom voor een
pilot en voor maatwerk per ras. Dat zal leiden
tot een nieuwe manier van afspraken maken
tussen de pootgoedteler en zijn afnemer.
Het gaat Visser er om dat telers van pootaardappelen en hun afnemers de dialoog
met elkaar aangaan. „We moeten kijken hoe
we elkaar in dezelfde aardappelketen kunnen versterken. We hebben elkaar gewoon
nodig. We moeten elkaar niet afvallen, maar
samen werken naar een beter eindresultaat.
We moeten niet alleen naar elkaar kijken en
verwijten maken, dat gebeurt nu te veel, maar
samen naar oplossingen zoeken. Als we nu
niets onderzoeken en uitproberen, blijft alles
hetzelfde.”
Visser pleit daarom voor een pilot waarin
pootgoedtelers en consumptietelers uitzoeken wat er allemaal komt kijken bij betaling per knol en niet per ton en hoe op een
passende manier daarbij afspraken zijn te
maken. 

maar per knol betalenʼ
Uitgesproken
‘Als we nu niets
uitproberen, blijft alles
hetzelfde’

In de rubriek Uitgesproken komen mensen aan het woord met
een uitgesproken opvatting, mening of visie over zaken die in
de akkerbouwsector spelen. Het doel is een podium te bieden
voor nieuwe visies, krachtige pleidooien, opmerkelijke drijfveren,
wringende ergernissen en andere zaken die de akkerbouw ‘in het
hoofd en in het hart’ raken. Wilt u zich ook een keer uitspreken?
Mail de redactie via redactie@akker.nl en wij nemen contact met
u op.
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