
 
 

 

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deze instapproef is uitgevoerd door SPNA Kollumerwaard, in opdracht van meerdere 

opdrachtgevers, waaronder de Pootaardappelacademie Groningen. 

 

Versie verslag: Algemeen/Averis 

 

 

 

 

 

 

Instapproef Moederknol Slijtage 
 

Teeltseizoen 2018 



 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: SPNA instapproef: meerdere opdrachtgevers 

 

Auteur: Carina Rietema 

 

Rapportnummer: 268 

 

Projectnummer: 798 

 

Onderzoekslocatie: SPNA Kollumerwaard 

 

Datum: november 2018  

 

 
 
 

Instapproef Moederknol Slijtage 
 

Teeltseizoen 2018 

 

SPNA 
Locatie 

Kollumerwaard 

Hooge Zuidwal 1 

9853 TJ Munnekezijl 

Locatie Ebelsheerd 

Hoofdweg 26 

9687 PL Nieuw Beerta 

 

Internet

 

ww

w.sp

na.n

l 



 
 
  
 

Inhoudsopgave 

 
 

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

2. Proefaanleg en objecten.................................................................................................................. 5 

 Groeiseizoen .......................................................................................................................... 6 

2.1.1 Grondbewerking ....................................................................................................... 6 

2.1.2 Gewasbescherming .................................................................................................. 6 

2.1.3 Bemesting ................................................................................................................. 6 

 Applicaties ............................................................................................................................. 6 

 Waarnemingen en beoordeling ............................................................................................ 7 

 Oogst en verwerking ............................................................................................................. 9 

 Statistische analyse ............................................................................................................... 9 

3. Resultaten ...................................................................................................................................... 11 

 Stand tijdens groeiseizoen, plant- en stengelvorming ........................................................ 11 

3.1.1 Rassen ..................................................................................................................... 12 

 Moederknol slijtage beoordeling ........................................................................................ 13 

3.2.1.1 Alleen Spunta .......................................................................................................... 15 

3.2.1.1 Alleen RON.............................................................................................................. 16 

4. Conclusie ........................................................................................................................................ 17 

Bijlage 1: Algemene proefveldgegevens ........................................................................................... 19 

Bijlage 2: Proefveldschema ............................................................................................................... 20 

Bijlage 3: Weersgegevens tijdens het groeiseizoen .......................................................................... 21 

Bijlage 4:  Perceelanalyse ................................................................................................................... 24 

Bijlage 5:  Ruwe data .......................................................................................................................... 31 

 

 



 
  

 Instapproef moederknollen slijtage 2018 
 

Pagina 4 van 31 
 

1. Inleiding 
 

Steeds vaker zijn er signalen vanuit de praktijk dat moederknollen minder snel verdwijnen richting het 

moment van rooien, wat het rooimoment vaak niet ten goede komt. De vertering van moederknollen 

is deels afhankelijk van de weersomstandigheden en de vitaliteit van het uitgangsmateriaal, waarbij 

de bewaaromstandigheden een belangrijke rol spelen. Steeds vaker zijn er signalen vanuit de praktijk 

dat er ook andere oorzaken zouden zijn voor de vertragende moederknol afbraak. Zo ontstaan er 

vraagtekens bij het toepassen van verschillende middelen rond het moment van poten (aan de knol, 

aan de grond) en een mogelijk vertragend effect op de moederknol-afbraak. Weliswaar zal het effect 

van verschillende bewaar- en weeromstandigheden groter kunnen zijn, desalniettemin zijn er bi telers 

vragen over de mogelijk slijtage- vertragende effecten van de toepassing van verschillende middelen 

rond het poten. Om dit nader te onderzoeken zet proefboerderij de Kollumerwaard i.s.m. de 

Pootaardappel Academie Groningen een veldproef uit, waarbij er samen met andere stakeholders 

wordt gekeken naar het bestaan van dergelijke effecten van toepassingen rond poten op het slijten 

van de moederknol richting het moment van rooien.  

 

Het betreft een instapproef: diverse bedrijven zijn benaderd voor deelname in deze proef, waarbij er 

door SPNA Agroresearch een vaste opzet van de uit te voeren proef is vastgesteld voor aanvang van 

de proef. Bij aanmelding van objecten zijn afspraken gemaakt over de publicatie van data en 

vermelding van de verschillende objecten in rapportage van deze proef. Aanvullende info over de 

toegepaste objecten in deze proef is via de opdrachtgevers in deze proef te achterhalen. 

 

In dit verslag zijn de opzet, uitvoering, resultaten en conclusies van deze proef gerapporteerd.  
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2. Proefaanleg en objecten 
 

Op een homogene gangbare kavel op de SPNA locatie Kollumerwaard in Munnekezijl is een proef 

aangelegd, om het effect verschillende toepassingen rond het moment van poten op de slijtage van 

moederknollen in de pootaardappelteelt te onderzoeken. In Tabel 1 is het schema met de diverse 

onderzoeksobjecten toegevoegd. Zoals te zien, bestond de proef zowel uit variabelen m.b.t. het 

gekozen ras als de mogelijke (mn. rhizoctonia) gewasbescherming strategieën rond het moment van 

poten.  

 
Tabel 1: Overzicht van de objecten. RON= Ras onder nummer, ON1-6= toepassingen onder nummer. * De moederknollen van 
Averis waren voor aanvang van het poten reeds behandeld door de opdrachtgever. In deze proef waren diverse 
opdrachtgevers, waarbij PAA+firma’s staat voor een combinatie van de PootAardappelAcademie Groningen + diverse firma’s.  

Object Opdrachtgever Ras Toepassing Toepassingsmoment Dosering 

A SPNA Spunta Onbehandeld   

B SPNA Spunta Water Verneveling knol voor poten - 

C Averis BMC Moncereen Pro* Verneveling knol voor poten 0,6 l/ton 

D Averis Festien Moncereen Pro* Verneveling knol voor poten 0,6 l/ton 

E PAA+firmas RON Onbehandeld   

F PAA+firmas RON RON-1 In pootvoor bij poten RON-1 

G PAA+firmas RON RON-2 Verneveling knol voor poten RON-2 

H PAA+firmas Spunta ON1 Verneveling knol voor poten ON1 

J PAA+firmas Spunta ON2 In pootvoor bij poten ON2 

K PAA+firmas Spunta ON3 In pootvoor bij poten ON3 

L PAA+firmas Spunta ON4 In pootvoor bij poten ON4 

M PAA+firmas Spunta ON5 Verneveling knol voor poten ON5 

N PAA+firmas Spunta ON6 Verneveling knol voor poten ON6 

 

Opdrachtgever ‘PAA+firma’s’ bestond uit het team ‘hygiëne en uitgangsmateriaal’ van de 

Pootaardappelacademie Groningen en de firma’s Bayer, BASF en Syngenta en aardappelhandelshuis 

HZPC, waarbij de firma’s ieder garant stonden voor één object en de pootaardappelacademie voor 3 

objecten en HZPC de toevoeging deed van het RON. 

 

Het proefveld is aangelegd op het rijpaden systeem; de grondbewerking voorafgaand aan het poten, 

het ruggen trekken en het aanaarden vonden plaats met en trekker met een spoorbreedte van 3,20 

meter. Op deze manier wordt er niet door de velden gereden. Het pootgoed is gepoot op een 

plantafstand van 20 centimeter. De proef is aangelegd op velden van 10 meter lang. De netto velden 

hebben een afmeting van 6 x 1,5 meter. Het gebruikte proefveldschema is te vinden in Bijlage 2. 

 

Het poten heeft plaatsgevonden op 22 mei, het volvelds loofdood maken op 13 augustus omdat de 

gewenste (pootgoed-) maatsortering was bereikt. Vervolgens is het gewas geklapt op 20 augustus 

2018. 
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 Groeisei zoen 

In het algemeen startte het voorjaar van 2018 koud, in maart waren er nog enkele koude dagen en pas 

in april volgden de eerste echt warme dagen. In april is er veel regen gevallen, wat zorgde dat de 

aardappels relatief laat gepoot werden. De temperaturen waren in mei hoog voor de tijd van het jaar, 

en werden gecombineerd met een aantal regenachtige dagen. Later in mei werd het droog en ook in 

de manden juni en juli viel er nauwelijks regen. De temperaturen waren hoog voor de tijd van het jaar 

in heel Noord-Europa. In het uiterst noordelijke deel van Nederland waren de temperaturen 

gedurende ca. één week extreem hoog, door de invloeden van de koudere zee en wind vanuit deze 

richting is deze hete periode korter geweest dan de overige delen van Nederland. Het overschot van 

regen in mei is helemaal al verdwenen en vele gewassen lieten stress zien door de combinatie van 

extreme droogte en hoge temperaturen. In de tweede week van augustus viel er wat regen, en de 

meeste gewassen waren hiermee in staat hun groei op te pakken en toch nog wat door te groeien tot 

het einde van het groeiseizoen. In de maand september viel nog steeds maar mondjesmaat wat regen, 

welke niet voldoende was om de tekorten die tot dan toe waren ontstaan weer op te heffen. 

Temperaturen bleven nog steeds hoog voor de tijd van het jaar. 

 

Voor een overzicht van de weersgegevens, zie Bijlage 3. 

2.1.1  Grondbewerking  

Het perceel van het proefveld is op 9 januari 2018 geploegd, na de teelt van een TerraLife 

groenbemester na de wintertarwe van teeltseizoen 2017. Op 18 mei is het land klaargelegd, middels 

een kopeg. Landkaarmaken is gebeurt op een 3,2m. spoorbreedte van de trekker, waarna de 

aardappelen handmatig werden gepoot in onbereden grond. De rijentoepassingen zijn middels de 

Gruβe pootmachine aangebracht, waarna de aardappelen direct minimaal werden aangeaard. Het 

aanfrezen van de aardappelen heeft plaatsgevonden op 29 mei. 

2.1.2  Gewasbescherming  

Rond het moment van poten zijn geen andere toepassingen toegepast aanvullend op/anders dan 

weergegeven in Tabel 1. Verdere gewasbescherming heeft plaatsgevonden op basis van reguliere 

algemene landbouwpraktijk, zie Bijlage 1. 

2.1.3  Bemesting  

Bemesting heeft plaats gevonden middels reguliere gangbare landbouwpraktijk. Zie Bijlage 1 voor 

toegepaste bemesting. 

 

 Appl ic at ies   

De applicaties zijn volgens de voorschriften van de opdrachtgevers op het voorgeschreven moment 

uitgevoerd. In Bijlage 2 staat weergegeven welke proefveldjes volgens welke objectcode behandeld 

zijn en in Tabel 1 zijn de toegediende applicaties weergegeven.  

 

De eerste variatie in objecten, zijn de gebruikte rassen. Omdat de oorsprong van het uitgangsmateriaal 

(klasse, rooidatum, bewaring, etc) al variatie in de vitaliteit (en dus slijtage) van de moederknol 

veroorzaakt, is er per ras gekozen voor aardappels uit één partij. Deze partijen komen van 

verschillende telers en hebben dus een andere voorgeschiedenis. Dit geeft variatie die niet 100% aan 

de rassen is toe te rekenen. De verschillen tussen de rassen in de proef worden dus naast het effect 
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van rassen bepaald door de oorsprong van de partij. In onderstaand overzicht zijn van de rassen de 

OWG bepaald, voor aanvang van het poten. Omdat ook de maatsortering van de rassen verschilde, is 

dit ook opgenomen in onderstaande tabel. 

 
Tabel 2: Eigenschappen moederknollen gepoot. 

Ras OWG Maatsortering 

BMC 491,2 35-40 

Festien 559,9 35-40 

RON 334,2 40-45 

Spunta 327,3 40-45 

 

Voor aanvang van het poten zijn de knol-behandelingen uitgevoerd, middels verneveling van de 

objecten over de knollen (‘mafex’). Omdat het proefveld-grootte van partijtjes betrof, is dit gedaan 

middels de speciale rollerband+pieper douche voor proefvelden, om een optimale afgifte te 

garanderen (zie Figuur 1). Dit heeft plaatsgevonden op 25 april 2018, in de veronderstelling dat er 

binnen  Omdat er vervolgens een lange natte periode is geweest, is het poten relatief laat na het 

toepassen van de objecten plaatsgevonden (22 mei). 

 

Bij het poten zijn de (behandelde) knollen, na land klaarmaken en aanbrengen van de pootvoor, 

handmatig neergelegd in de gewenste veldjes. Vervolgens is er middels de in de pootvoor-verspuiting 

op de pootmachine de benodigde pootvoor toepassingen aangebracht (zie Figuur 1). Bij dit toepassen 

is in één werkgang ook de pootvoor gesloten en opgehoogd tot een minimale rug, welke op 29 mei is 

aangefreesd.  

  

Per abuis is één van de proefvelden veldnr. 6 naast de beoogde knoltoepassing ook nog een toepassing 

in de pootvoor aangebracht, wat niet de intentie was van dit veldje. Omdat er verder geen objecten 

gelijkwaardig waren aan deze toepassing, is besloten dit veldje niet mee te nemen in de analyse van 

de data. De waargenomen moederknol slijtage was niet opvallend afwijkend van alle overige objecten, 

ondanks dat het veldje twee keer met toepassing was voorzien. 

 

 Waarnemingen  en beoordel ing  

Gedurende het seizoen is het gewas regelmatig beoordeeld op stand, om te kunnen bepalen of er 

tussen de veldjes verschillen waren m.b.t. ontwikkeling van de planten (wat invloed kan hebben op de 

slijtage van de moederknollen). Dit is gebeurt op 15 juni, 2 juli en 9 augustus. Het beoordelen is 

gebeurd door het geven van een cijfer voor het totaalbeeld van o.a. gewaskleur, egaliteit, hoogte, enz. 

Een 10 is hierbij een goed gewas en een 1 is een slecht gewas.  

 

Het aantal geproduceerde stengels per plant kan ook een effect hebben op de slijtage van de 

moederknol, daarom zijn op 26 juni stengels- en planten geteld over een lengte van 6 meter (2 rijen), 

waarna het aantal planten en stengels per meter is bepaald en tevens het aantal stengels per plant. 
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Figuur 1: Aanbrengen van diverse objecten voor/tijdens het poten en diverse knollen op het moment van poten.  
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De moederknol slijtage is beoordeeld door op zes momenten na 1 juli 10 moederknollen per veldje 

op te rooien, en (per knol) te beoordelen op slijtage van de moederknol. Dit is gebeurt op een schaal 

van 1-10; waarbij 1= moederknol volledig verdwenen en 10= moederknol nog volledig intact. 

Vervolgens is er een gemiddelde score van ieder veldje bepaald, over de 10 beoordeelde knollen van 

dit veldje per tijdsmoment (Figuur 2). Deze waarneming heeft plaatsgevonden met een interval van 

ca. 14 dagen. Er is begonnen op 11 juli, waarna er op 25 juli, 9 augustus, 24 augustus, 3 september en 

21 september ook op bovenstaande wijze moederknollen zijn gerooid en beoordeeld. Het 

beoordelen van de knollen is op alle momenten door dezelfde persoon gebeurt. Omdat de 

waargenomen moederknol slijtage op 21 september al in een vergevorderd stadium was, is besloten 

om geen verdere waarnemingen meer te gaan doen, omdat er dan nog slechts weinig moederknollen 

vindbaar zouden zijn in de veldjes. Op 13 augustus is het loof volvelds doodgespoten en vervolgens is 

het gewas geklapt op 20 augustus, dit omdat de gewenste pootgoed maatsortering was bereikt. Van 

de verschillende beoordelingsmomenten zijn foto’s genomen, van welke een aantal in onderstaande 

Figuur 2 weergegeven zijn. 

 

 Oogst  en verwerking  

Na de zes beoordelingsmomenten zijn er geen verdere knollen verzameld t.b.v. oogst van de gegroeide 

knollen en/of verder verwerkt t.b.v. maatsortering of opbrengstcijfers oid. 

 Stat i s t isc he analyse  

Op basis van de resultaten is een variantie-analyse (ANOVA) uitgevoerd. In het geval de F-prob.-waarde 

van het effect van een factor kleiner is dan de onbetrouwbaarheidsdrempel van 0.05, wordt dit effect 

als significant beschouwd. In dit laatste geval wordt er een LSD-waarde bij de resultaten vermeld. LSD 

staat voor Least Significant Difference. Met deze LSD-waarde kan worden bepaald, welke niveaus van 

de betreffende factor significant van elkaar verschillen. Als er geen sprake is van een significant effect, 

wordt ‘ns’ vermeld. 
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Figuur 2: Overzicht van een aantal beoordelingen moederknol slijtage. De foto’s zijn gemaakt op verschillende momenten van 
beoordeling moederknol slijtage. Wanneer er geen zichtbare restanten van de moederknol vindbaar waren, is er een loofje 
toegevoegd zodat er altijd met zekerheid 10 knollen gescoord worden  per veldje. 
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3. Resultaten 
 

In onderstaande tabellen worden de resultaten van de proef weergegeven. In de diverse secties 

worden verschillende onderwerpen besproken (stand in seizoen, plant- en stengelvorming en 

moederknol slijtage). Tevens is er per sectie een onderscheid gemaakt tussen verschillende objecten 

(rassen, behandelingen). De getallen in de tabellen zijn gemiddelde waarden waargenomen in de 

betreffende veldjes. In Bijlage 5 zijn de ruwe data per veldje weergegeven. Per abuis is veldje 6 

voorzien van een foutieve toepassing (zowel knol- als grondtoepassing), en is daarom niet 

meegenomen in de dataverwerking. 

 

 Stand t i j dens  groeisei zoen,  p lant -  en s tengelvorming  

In onderstaande tabellen (Tabel 3 t/m Tabel 5) is de waargenomen stand op de veldjes weergegeven 

(15 juni, 2 juli en 9 augustus), tevens is het aantal planten en stengels per meter en ook het aantal 

stengels per plant weergegeven. In de eerste tabel zijn alle objecten weergegeven, waarna er in de 

opvolgende tabellen een selectie is gemaakt uit deze objecten t.b.v. de juiste vergelijkingen. 

 
Tabel 3: Stand waargenomen voor de verschillende objecten, op verschillende momenten (15 juni, 2 juli en 9 augustus), waarbij 
10= goede stand en 1= slechte stand), en ook telling van aantal planten en stengels per meter en stengels per plant. 

Object 15 juni 2 juli 
 

9 augustus Planten per 
meter 

Stengels per 
meter 

Stengels 
per plant 

A 6,8 b 6,8 de 7,3 ab 4,9  24,3 bcd 5,0 bcd 

B 6,5 b 6,5 de 7,3 ab 4,9  25,0 bcdef 5,1 bcd 

C 4,5 a 5,8 abc 7,0 a 4,9  26,8 def 5,4 d 

D 4,5 a 5,5 ab 8,0 c 5,0  13,4 a 2,7 a 

E 5,3 a 5,5 ab 7,5 abc 5,0  26,8 ef 5,4 d 

F 5,0 a 5,0 a 7,5 abc 5,0  26,9 f 5,4 d 

G 5,3 a 5,3 a 7,8 bc 4,9  25,3 bcdef 5,1 cd 

H 6,3 b 7,0 de 7,0 a 4,9  24,8 bcdef 5,0 bcd 

J 6,3 b 6,5 cde 7,5 abc 5,1  25,6 cdef 5,1 bcd 

K 6,3 b 6,3 bcd 7,0 a 5,0  25,2 bcdef 5,1 bcd 

L 6,8 b 6,8 de 7,3 ab 4,9  24,4 bcde 5,0 bcd 

M 6,8 b 7,0 de 7,0 a 5,0  22,8 b 4,6 b 

N 6,3 b 7,3 e 7,3 ab 5,0  23,9 bc 4,8 bc 

Gemiddelde 5,9 
 

6,2 
 

7,3 
 

5,0  24,3  4,9  

L.S.D. (P<0,05) 0,81 
 

0,88 
 

0,61 
 

n.s.  2,46  0,49  

 

Zoals te zien in bovenstaande tabel, zijn er significante verschillen tussen de verschillende objecten. 

De significante verschillen in stand tijdens het seizoen worden eerst bepaald door het ras, op 15 juni 

staan de Spunta objecten er significant beter voor als overige rassen. Het gewas ontwikkelde zich 

sneller en regelmatiger als de overige rassen. Later in het seizoen (2 juli en 9 augustus) trekken de 

overige rassen duidelijk bij, waarbij object D (ras Festien) significant nog een betere stand laat zien op 

9 augustus dan het overgrote deel van de overige objecten. De overige verschillen tussen de objecten 

zijn in veel gevallen nauwelijks significant binnen de rassen of objecten. Het is duidelijk dat het 
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onbehandelde object (A voor Spunta en E voor RON) niet significant een andere stand heeft als de 

behandelde objecten op geen van de drie beoordeelde momenten. 

 

Kijkend naar het aantal gevormde planten en stengels, is eenzelfde trend zichtbaar: het ras is bepalend 

voor de stengelaanzet en vorming, waarbij voor ras D (Festien) significant minder stengels per plant 

gevormd zijn. De overige objecten verschillen niet significant van elkaar. 

3.1.1  Rassen 

Wetend dat er significante verschillen zijn tussen de rassen en hun stand en stengelvorming, geeft 

aanleiding om de objecten los van de rassen te gaan vergelijken, om zo een duidelijk beeld te krijgen 

van de variatie binnen de rassen. In onderstaande Tabel 4 is het vergelijk van alleen de objecten van 

het ras Spunta weergegeven. Zoals te zien, zijn geen van deze behandelde objecten significant 

afwijkend van elkaar. Daarnaast zijn dee verschillen tussen de objecten minimaal. Het toepassen van 

de objecten heeft dus geen invloed op stand- en stengelvorming.  

 
Tabel 4: Stand waargenomen voor de verschillende Spunta objecten, op verschillende data (15 juni, 2 juli en 9 augustus), 
waarbij 10= goede stand en 1= slechte stand), en ook telling van aantal planten en stengels per meter en stengels per plant. 

Object 15 juni 2 juli 
 

9 augustus Planten per 
meter 

Stengels 
per meter 

Stengels 
per plant 

A 6,8  6,8  7,3  4,9  24,3  5,0  

B 6,3  6,7  7,3  4,9  25,3  5,1  

H 6,3  7,0  7,0  4,9  24,8  5,0  

J 6,3  6,5  7,5  5,1  25,6  5,1  

K 6,3  6,3  7,0  5,0  25,2  5,1  

L 6,8  6,8  7,3  4,9  24,4  5,0  

M 6,8  7,0  7,0  5,0  22,8  4,6  

N 6,3  7,3  7,3  5,0  23,9  4,8  

Gemiddelde 6,5  6,8  7,2  5,0  24,5  5,0  

L.S.D. (P<0,05) n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  

 

Het tweede ras die in de proef lag met een aantal verschillende objecten, RON, is ook in stand- en 

stengelvorming vergelijkbaar. De resultaten staan in Tabel 5. Net als bij de Spunta objecten (Tabel 4) 

is ook hier geen significant verschil in stand of stengelvorming waargenomen, waarbij object E 

onbehandeld is en objecten F en G voorzien zijn van respectievelijk een rij- of knoltoepassing. 

 
Tabel 5: Stand waargenomen voor de verschillende objecten, op verschillende data (15 juni, 2 juli en 9 augustus), waarbij 10= 
goede stand en 1= slechte stand), en ook telling van aantal planten en stengels per meter en stengels per plant. 

Object 15 juni 2 juli 
 

9 augustus Planten per 
meter 

Stengels 
per meter 

Stengels 
per plant 

E 4,0  5,5  7,5  5,0  26,8  5,4  

F 4,0  5,0  7,5  5,0  26,9  5,4  

G 4,0  5,3  7,8  4,9  25,3  5,1  

Gemiddelde 4,0  5,3  7,6  5,0  26,3  5,3  

L.S.D. (P<0,05) n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  
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 Moederknol  s l i j tage  beoordel ing  

Op zes momenten is de slijtage van de moederknollen beoordeeld van 10 knollen per veldje. Hier is 

een gemiddelde slijtage per veldje van bepaald, welke vervolgens grafisch weergegeven kan worden. 

In onderstaande Figuur 3: Grafische weergave van waargenomen moederknol-slijtage van de objecten 

op verschillende momenten in tijd. Figuur 3 zijn de waargenomen slijtage-getallen weergegeven. Om 

te bepalen of de zichtbare verschillen in de grafiek te wijden zijn aan de verschillende objecten in deze 

proef, zijn in onderstaande tabellen (Tabel 6 tot Tabel 8) de verkregen data in tabel vorm weergegeven 

en voorzien van een statistische analyse.  

 

In bovenstaande tabel is duidelijk dat bij de eerste beoordeling (11 juli) er nog maar mondjesmaat een 

begin zichtbaar was van de slijtage van moederknollen. Alleen object C wijkt af van de overige 

objecten. Het overgrote deel van de objecten laat een duidelijk neerwaartse lijn zien tussen de 

verschillende momenten in tijd, waarbij de verschillen tussen de slijtage met name in het eerste deel 

van de beoordelingen liggen. Een opvallende lijn is te zien bij de objecten E, F en G: allen betreffend 

het ras RON, maar duidelijk is dat object G veel minder snel slijt als object E en object F daar tussen in 

lijkt te zitten. Objecten C en D (rassen BMC en Festien) laten duidelijk een vertraagd slijtage patroon 

zien ten opzichte van Spunta, waarbij pas later in tijd het slijtage proces vergelijkbaarder wordt als de 

Spunta van de overige objecten. Naarmate de tijd vordert lijken de verschillen kleiner te worden, 

temeer omdat het slijtage proces op zijn einde gaat lopen. In onderstaande tabellen zijn de data van 

de grafische weergave uitgezet, om vervolgens te kunnen beoordelen op waargenomen verschillen.  

 

Figuur 3: Grafische weergave van waargenomen moederknol-slijtage van de objecten op verschillende momenten in tijd. 
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Tabel 6: Gemiddelde slijtage van de moederknollen van de objecten op verschillende data waargenomen, waarbij 10= geen 
slijtage waargenomen en 1= moederknol niet meer traceerbaar). 

Object 11 juli 25 juli 
 

9 aug. 24 aug. 3 sept. 21 sept. 

A 10,0 b 9,7 
 

7,1 ab 4,8 a 4,3 bc 2,4 a 

B 10,0 b 10,0 
 

7,7 bc 5,6 abc 3,8 b 2,4 a 

C 9,9 a 9,6 
 

9,1 de 8,1 cd 7,1 d 4,6 d 

D 10,0 b 9,8 
 

9,4 e 7,5 bcd 5,6 c 3,3 bc 

E 10,0 b 9,8 
 

9,8 e 8,1 cd 8,9 e 3,9 cd 

F 10,0 b 10,0 
 

9,9 e 7,8 bcd 9,0 e 5,5 e 

G 10,0 b 9,6 
 

9,6 e 9,3 d 8,4 e 6,0 e 

H 10,0 b 10,0 
 

6,3 a 5,8 abc 2,4 a 2,4 a 

J 10,0 b 9,3 
 

7,8 bc 5,4 ab 3,5 ab 2,2 a 

K 10,0 b 9,9 
 

8,3 cd 6,0 abc 5,4 c 2,7 ab 

L 10,0 b 10,0 
 

7,8 bc 4,9 a 3,3 ab 2,5 a 

M 10,0 b 9,8 
 

6,5 a 4,2 a 3,2 ab 2,5 a 

N 10,0 b 10,0 
 

6,7 a 4,6 a 3,3 ab 2,2 a 

Gemiddelde 10,0 
 

9,8 
 

8,2 
 

6,3 
 

5,3 
 

3,3 
 

L.S.D. (P<0,05) 0,05 
 

n.s. 
 

0,87 
 

2,51 
 

1,24 
 

0,77 
 

 

In bovenstaande Tabel 6 zijn alle objecten opgenomen, en zijn er duidelijk een aantal significante 

verschillen tussen de objecten. Bij de eerste beoordeling (11 juli) is object C (BMC) significant verder 

aan het slijtage proces begonnen als de overige objecten. Deze eerste symptomen van slijtage object 

C betroffen een aantal zacht wordende zinkplekken op de knollen die alleen door de knollen handmatig 

te beoordelen voelbaar waren. Optisch waren er nog geen verschillen te zien tussen de knollen. Op 25 

juli, het tweede beoordelingsmoment waren er al meer knollen zichtbaar met het slijtage proces 

begonnen. De verschillen tussen de objecten is niet statistisch betrouwbaar en zijn (zoals ook 

zichtbaar) ook minimaal aanwezig. 

 

Het derde beoordelingsmoment (9 augustus) laat duidelijk de ras-variatie in moederknol slijtage zien. 

Alle niet-Spunta rassen (objecten C-G) laten een significant verminderde slijtage zien als het merendeel 

van de Spunta objecten. Daarnaast laten Spunta objecten H, M en N significant een grotere slijtage 

zien dan objecten J, K en L. Mogelijk dat deze tweedeling deels bepaald wordt door het verschil tussen 

knoltoepassingen (H, M en N) en in de rijtoepassingen (J, K en L). Omdat geen van de getoetste 

middelen zowel in de knol- als pootvoor toepassingsvorm lagen, kan deze vergelijking niet beoordeeld 

worden op basis van de verkregen data. Feit is dat de beoordeelde toepassingen aan de knol (H, M en 

N) een betere slijtage toonden als de toepassingen in de pootvoor (J, K en L) op 9 augustus. 

 

Voor het vierde beoordelingsmoment lijkt de spreiding tussen de objecten groter te worden; een 

aantal objecten is duidelijk al meer aan slijtage onderhevig (beoordeling rond cijfer 4 (nog net 

oorspronkelijke aardappel-vorm te onderscheiden, maar met weinig tegendruk als erin wordt 

geknepen, objecten A, L, M en N). Een ander deel van de objecten is duidelijk nog minder onderhevig 

aan slijtage (beoordeling rond 7-8: hele knol zichtbaar aangetast met slijtage verschijnselen, objecten 

C, D, E, F, G). Deze duidelijk tweedeling is wederom het onderscheid in rassen; Spunta ten opzichte van 

de overige rassen. Van een  duidelijke tweedeling in de Spunta beoordeling is bij deze beoordeling 
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geen sprake; het merendeel van de Spunta objecten verschilt niet significant van elkaar, met 

beoordelingen rond 4-6.  

 

Het vijfde beoordelingsmoment geeft eenzelfde patroon als het vierde moment (rassen-variatie), en 

daarnaast valt object K duidelijk buiten de boot t.o.v. de overige behandelde Spunta objecten. 

Significant is object K minder versleten als de overige Spunta objecten. Bij het laatste 

beoordelingsmoment trekken alle waarnemingen meer naar elkaar toe, waarbij wederom object K het 

minst versleten is, het verschil met de overige Spunta objecten is deze keer niet significant. Ook binnen 

het RON is er een significant verschil bij dit laatste beoordelingsmoment; het onbehandelde object E 

is significant verder versleten als de behandelde objecten (F en G) van dit ras. 

 

3.2.1.1  Alleen Spunta  

In de bovenstaande tabel zijn alle objecten weergegeven ter vergelijk, echter is het merendeel van de 

objecten gebaseerd op het standaard-ras van deze proef (Spunta). Om het vergelijk van deze objecten 

eenvoudiger te maken, zijn in onderstaande Tabel 7 alleen de Spunta-objecten meegenomen in de 

analyse. 

 
Tabel 7: Gemiddelde slijtage van de moederknollen van de objecten op verschillende data waargenomen, waarbij 10= geen 
slijtage waargenomen en 1= moederknol niet meer traceerbaar). 

Object 11 juli 25 juli 
 

9 aug. 24 aug. 3 sept. 21 sept. 

A 10,0  9,7  7,1 ab 4,8  4,3 bc 2,4  

B 10,0  10,0  7,7 bc 5,6  3,8 b  2,4  

H 10,0  10,0  6,3 a  5,8  2,4 a 2,4  

J 10,0  9,3  7,8 bc 5,4  3,5 ab 2,2  

K 10,0  9,9  8,3 c 6,0  5,4 c 2,7  

L 10,0  10,0  7,8 bc 4,9  3,3 ab 2,5  

M 10,0  9,8  6,5 a 4,2  3,2 ab 2,5  

N 10,0  10,0  6,7 a 4,6  3,3 ab 2,2  

Gemiddelde 10,0  9,8  7,3  5,1  3,6  2,4  

L.S.D. (P<0,05) -  n.s.  1,07  n.s.  1,23  n.s.  

 

Het eerste en tweede beoordelingsmoment geven geen statistisch betrouwbare verschillen, en ook de 

zichtbare spreiding in waargenomen slijtage is minimaal. Op 9 augustus lijken aantal behandelde 

objecten snellere slijtage zien, objecten H, M en N zijn allemaal duidelijk verder versleten als het 

onbehandelde A object. Helaas is dit verschil niet significant. Ten opzichte van objecten B, J, K en L zijn 

deze verschillen wel significant betrouwbaar, en bevorderen objecten H, M en N de moederknol 

slijtage beter t.o.v. objecten B, J, K en L op dit beoordelingsmoment. Object K lijkt qua slijtage achter 

te blijven ten opzichte van de overige objecten, maar dit verschil is niet geheel significant betrouwbaar.  

 Het vierde en ook het zesde tijdsmoment lijken eenzelfde trend aan te geven, waarbij het 

onbehandelde object A en behandelde objecten L, M en N op 24 augustus verder versleten lijken te 

zijn als de overige objecten. Wederom is object K het minst ver versleten (zowel op 24 augustus als op 

21 september). Zoals in de tabel te zien zijn de verschillen met de overige objecten niet significant 

betrouwbaar voor dit beoordelingsmoment, en zijn de waargenomen verschillen tussen de objecten 
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op 21 september weinig noemenswaardig meer; het slijtage proces maakt veel knollen verder 

versleten, wat de verschillen tussen de objecten verkleind. Objecten J en N lijken net een iets verdere 

slijtage te laten zien, echter is het verschil minimaal en niet statistisch betrouwbaar. 

  Op 3 september is object H het verst versleten, waarmee het significant afwijkt van object 

onbehandeld A en B, en ook object K. De overige objecten zijn niet significant verder versleten als 

onbehandeld, met uitzondering van object K welke significant minder ver versleten is als object 

onbehandeld A.  

 

3.2.1.2  Alleen RON 
Tabel 8: Gemiddelde slijtage van de moederknollen van de objecten op verschillende data waargenomen, waarbij 10= geen 
slijtage waargenomen en 1= moederknol niet meer traceerbaar). 

Object 11 juli 25 juli 
 

9 aug. 24 aug. 3 sept. 21 sept. 

E 10,0  9,8  9,8  8,1  8,9  3,9  

F 10,0  10,0  9,9  7,8  9,0  5,5  

G 10,0  9,6  9,6  9,3  8,4  6,0  

Gemiddelde 10,0  9,8  9,7  8,4  8,7  5,1  

L.S.D. (P<0,05) -  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.n.s.  

 

Het beoordeelde ras RON is met een drietal objecten (E-F) in deze proef opgenomen, waarbij E= 

onbehandeld en F en G respectievelijk een rij- en een pootvoor behandeling. De weergegeven 

duidelijke verschillen op 21 september in Figuur 3 zijn ook hier in de Tabel 8 zichtbaar (3,9, 5,5 en 6,0 

beoordelingscijfers, waarbij object G het mist ver versleten is). Helaas zijn deze waargenomen 

verschillen net niet significant betrouwbaar (p=0,06) om daadwerkelijk te mogen spreken van een 

verschil veroorzaakt door de toegepaste behandeling, maar een trend is wel degelijk zichtbaar op dit 

beoordelingsmoment. Bij de eerste drie beoordelingsmomenten was de slijtage nog minimaal om te 

spreken van verschillen tussen objecten, bij het vierde beoordelingsmoment lijkt er wederom een 

vertraagde slijtage voor object G, welke bij het vijfde tijdsmoment juist versneld lijkt te zijn voor dit 

object. Wederom zijn ook op deze momenten geen van de waargenomen verschillen significant 

betrouwbaar. 
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4. Conclusie 
 

De proef is volgens afspraak uitgevoerd. Knollen werden behandeld, vervolgens gepoot en daarna op 

hun slijtage van moederknollen beoordeeld. Per abuis is veldjes 6 foutief behandeld bij het poten, 

welke uit de data-analyse is gehaald om vertekening van data-beoordeling te voorkomen. Daarnaast 

heeft er relatief een lange periode tussen het behandelen van de knollen en het poten van de knollen 

gezeten, dit is veroorzaakt door de tegenvallende weersomstandigheden eerste helft van mei. Het 

poten is daardoor opgeschort tot tweede helft van deze maand, terwijl normaliter er al eerder gepoot 

kan worden. Dit zijn omstandigheden die ook bij in een niet-proefveld setting aan de orde ware 

geweest en behoren dus aan de grillen van het praktijkonderzoek. Mogelijk dat de uitslagen bij een 

vervolg van deze proef volgend jaar andere vergelijkingen opleveren op basis van de praktijk-

omstandigheden van dat moment. 

 

Op basis van de verkregen data in dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken 

m.b.t. moederknol slijtage en het toepassen van verschillende objecten aan de knol of aan de pootvoor 

rond het moment van poten: 

- Stand, stengel- en plantvorming worden niet beïnvloed door de objecten, allen het ras 

Festien vormt significant minder stengels en heeft later in het seizoen een significant 

betere stand. 

- Zoals verwacht, is de variatie in moederknolslijtage tussen de rassen groter als de variatie 

binnen één ras met verschillende behandelingen, waarbij Spunta de meest voorspoedige 

slijtage laat zien. De overige rassen laten een minder eenduidig beeld zien op de zes 

beoordelingsmomenten. 

- Bij de Spunta objecten lijken objecten H, M en N de meest voorspoedige slijtage te laten 

zien (waarmee significant verschillend van een deel van de overige Spunta objecten op 

twee beoordelingstijdstippen), en laat object K op twee beoordelingsmomenten 

significant de minste slijtage zien van de objecten. 

o Hierbij is opvallend dat objecten H, M en N drie knolbehandelingen zijn geweest 

en de overige behandelingen aan de pootvoor waren. 

o Op 3 van de 6 beoordelingsmomenten waren waargenomen verschillen niet 

significant betrouwbaar. 

- Bij de objecten RON (E-G) lijkt er grafisch een duidelijk verschil te zitten, waarbij 

onbehandeld de meeste slijtage laat zien gevolgd door resp. de pootvoortoepassing en de 

knolbehandeling. Deze verschillen zijn helaas niet significant bevonden. 

- Het toepassen van alleen water bij het vernevelen (object B), en daarmee het gehele 

proces van knolbehandeling voor het poten) wijkt niet significant af van het onbehandelde 

object A, waarmee de veroorzaakte verschillen tussen onbehandeld en behandelde 

objecten veroorzaakt worden door de toegepaste middelen en niet de knol-behandeling 

an sich. 

 

Helaas zijn een aantal grafisch zichtbare verschillen in Figuur 3 niet significant gebleken. Een mogelijke 

oorzaak voor dit kan de relatief grote waargenomen spreiding tussen de tien knollen per proefveldje. 

In sommige gevallen waren van de 10 knollen 9 knollen beoordeeld als een 4 of lager (nog net 

oorspronkelijke aardappel vorm te onderscheiden, maar met weinig tegendruk als erin wordt 
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geknepen), en was er 1 knol die werd beoordeeld met een 8 of 9 (eerste (pleks-gewijze) symptomen 

zichtbaar van veroudering) (zie Figuur 4). Dit zorgt er gelijk voor dat het gemiddelde van een dergelijk 

veldje omhoog gaat, en daarmee een verhoogde spreiding in verzamelde data. Deels is deze variatie 

de aanwezige variatie zoals deze ook onder praktijkomstandigheden ook aanwezig is, maar het kan de 

proef wel nadelig beïnvloeden in de betrouwbaarheid van data. Wanneer deze proef wordt vervolgd, 

zou er nagedacht moeten worden voor een variatie op het gestelde protocol, mogelijk het oprooien 

van 10 knollen en dan bv. een selectie te maken van 8 gelijkwaardige knollen (‘ware outlayer effect’). 

Dit om de spreiding in variatie tussen waargenomen knollen te verkleinen. Vraag is echter of dit 

voldoende overeenkomt met de omstandigheden in de praktijk, en/of er wellicht gekozen moet 

worden om te starten met een grotere monstername op ieder tijdsmoment. 

 

 
Figuur 4: Duidelijk grote variatie binnen 10 beoordeelde knollen op één tijdsmoment van één veldje (foto’s betreffen niet 
hetzelfde veldje en ook een ander moment van waarnemen); Figuur illustratief voor grote verscheidenheid in knollen. 
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Bijlage 1:  Algemene proefveldgegevens  
 

proefnummer   798  

Algemeen   

Gewas Pootaardappel  

Bruto/netto veldgrootte 10 m x 3,5m   

Voorvrucht Wintertarwe 

Bodemanalyse Perceel 4b Zie bijlage  4 

Bodemanalyse 7,2 pH ;  

4,0 % O.S. ; 

34 Pw; 

12 September 2017 

25 % lutum ;  

35 % afslib.; 

 

26 K-getal.  

Poten   

Pootdatum 22 mei 2018  

Ras Divers (Spunta en varianten)  

Rijafstand 75 cm  

Pootafstand 20 cm  

Bemesting Volvelds voor poten; blend 

Blend 11:10:28 708 kg/ha 

16 mei 2018 

Stikstof  78 kg/ha  

Fosfaat 71 kg/ha  

Kalium 198 kg/ha  

Gewasbescherming   
30‐05‐2018 Boxer 2,00 l/ha 
  Proman 2,00 l/ha 
08‐06‐2018 Prolong XP 0,30 l/ha 
  Revus 0,60 l/ha 
  Sumicidin  Super 0,20 l/ha 
13‐06‐2018 Prolong XP 0,30 l/ha 
  Revus 0,60 l/ha 
  Sumicidin  Super 0,20 l/ha 
20‐06‐2018 Prolong XP 0,30 l/ha 
  Revus 0,60 l/ha 
  Sumicidin  Super 0,20 l/ha 
27‐06‐2018 Prolong XP 0,30 l/ha 
  Revus 0,60 l/ha 
  Sumicidin  Super 0,20 l/ha 
04‐07‐2018 Prolong XP 0,30 l/ha 
  Revus 0,60 l/ha 
  Sumicidin  Super 0,20 l/ha 
12‐07‐2018 Prolong XP 0,30 l/ha 
  Revus 0,60 l/ha 
  Sumicidin  Super 0,20 l/ha 
19‐07‐2018 Gazelle 0,25 kg/ha 
  Prolong XP 0,30 l/ha 
  Revus 0,60 l/ha 
27‐07‐2018 Chess 0,50 kg/ha 
  Prolong XP 0,30 l/ha 
  Ranman Top 0,50 l/ha 
08‐08‐2018 Ranman Top 0,50 l/ha 
 Teppeki 0,16 kg/ha 
13‐08‐2018 Plantolie  HF 2,00 l/ha 
 Quickdown 0,80 l/ha 

Oogstdata n/a: alleen moederknol beoordelingen 
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Bijlage 2:  Proefveldschema 
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Bijlage 3: Weersgegevens tijdens het groeisei zoen  
   

 
Weergegevens gekregen van dhr. K. Vogelaar (Agrovision), Meetstation Munnekezijl (dd. oktober 2018) 
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1-7-2018 25,8 11,8 19,8 0 0 3016 5,4 43

2-7-2018 24,8 9,9 18,2 0 0 3029 5,3 39

3-7-2018 21,2 8,8 15,4 5 0 2939 5 70

4-7-2018 22,2 7 15,3 4 0 2617 4,5 71

5-7-2018 19,9 12,7 16,2 11 0,4 1018 1,7 81

6-7-2018 21,6 12,1 17,9 5 0 2617 4,5 66

7-7-2018 21,2 8,4 16,1 8 0 2811 4,8 63

8-7-2018 22,9 9,3 16,8 9 0 2765 4,8 69

9-7-2018 18,7 9,1 15,2 12 0 996 1,7 76

10-7-2018 20,8 13,8 17,1 8 0,6 2299 3,9 62

11-7-2018 24,7 11,3 18,3 7 0 2248 4 65

12-7-2018 22,7 14,4 18,1 14 0 2328 4 77

13-7-2018 20,5 12,9 16,7 10 0 1037 1,9 74

14-7-2018 23,5 12,3 18,1 6 0 2566 4,4 61

15-7-2018 27,7 6,9 18,6 7 0 2732 4,8 52

16-7-2018 28,7 11,1 20,9 5 0 2749 5 49

17-7-2018 28,1 11 20,3 7 0 2546 4,6 56

18-7-2018 25,1 9,6 18,9 10 0 2309 4,1 57

19-7-2018 26,3 9,9 18,1 8 0 2337 4,1 54

20-7-2018 26,8 11,4 19 9 0 2446 4,4 53

21-7-2018 28,9 16,5 21,7 2 0 2245 4,1 51

22-7-2018 24,9 13,9 20,4 9 0 2157 3,9 65

23-7-2018 28,4 10,6 20,8 9 0 2632 4,8 64

24-7-2018 31,7 14,1 23,4 8 0 2477 4,7 56

25-7-2018 29 16 22,6 9 0 2539 4,8 62

26-7-2018 35,1 16,9 25,9 10 0 2247 4,4 41

27-7-2018 34,9 19,8 27,6 0 0 2535 5,1 31

28-7-2018 27,3 14 21,9 2 0,2 1117 2,1 62

29-7-2018 27 10,1 18,9 6 0 1545 2,8 52

30-7-2018 29,2 16,8 23,5 0 0 1697 3,2 60

31-7-2018 26,4 14,3 21,4 12 1 1930 3,5 59
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1-8-2018 26,4 8,4 18,8 9 0 2397 4,3 48

2-8-2018 29,7 10,6 20,8 7 0 2448 4,6 50

3-8-2018 29,5 10,4 21,1 6 0 2534 4,8 47

4-8-2018 27 14,9 21,1 7 0 1982 3,7 72

5-8-2018 24,6 13,4 19,9 3 0 2480 4,5 60

6-8-2018 30,2 8,6 19,8 9 0 2464 4,6 46

7-8-2018 33,3 11,7 23,2 8 0 2272 4,4 43

8-8-2018 24,3 13,6 21,1 7 1,6 1262 2,3 70

9-8-2018 26,7 9,4 17,5 18 21,2 1403 2,5 52

10-8-2018 19,3 12,7 15,6 21 17,8 1259 2,1 72

11-8-2018 19,5 11,3 15,3 15 4,8 1765 3 71

12-8-2018 23,9 9,4 16,5 11 0 1245 2,2 62

13-8-2018 22,1 15,8 17,7 22 6,4 471 0,8 83

14-8-2018 21,1 15,6 18,2 13 2,6 1648 2,9 72

15-8-2018 23,9 15,7 19,4 10 0 1174 2,1 74

16-8-2018 21,2 15,4 18,1 7 0 678 1,2 79

17-8-2018 22,3 11,5 17,5 13 0 2104 3,6 60

18-8-2018 21,3 10 16,4 11 0 1137 2 75

19-8-2018 20,6 13,2 17,6 13 1,4 635 1,1 83

20-8-2018 22,8 15,8 19,3 15 0,8 1497 2,6 79

21-8-2018 26,7 13,5 19,5 12 0 1672 3 64

22-8-2018 26,4 13,8 19,8 10 0 1678 3 70

23-8-2018 21,5 14,8 18,5 17 4,2 621 1,1 83

24-8-2018 18,4 10,8 14,6 18 7,8 1494 2,4 73

25-8-2018 17,8 9,7 12,9 20 7 1479 2,4 71

26-8-2018 19,3 8,1 13,5 13 0,2 1591 2,6 60

27-8-2018 18,9 11,6 15,6 15 7,6 1162 1,9 76

28-8-2018 21,5 12,4 16,8 13 0 917 1,6 71

29-8-2018 22,8 11,6 16,1 16 0,8 1079 1,8 70

30-8-2018 19,7 11,4 16,7 4 0,2 1377 2,3 64

31-8-2018 19,5 7,3 14,1 10 0,4 1708 2,9 64
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Bijlage 4:  Perceelanalyse 
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Bijlage 5:  Ruwe data 
 

In onderstaande tabel zijn de ruwe data van de proef weergeven.  

 

 
 

*= veldje 6; per abuis bij poten een foutieve toepassing toegepast; veldje niet meegenomen in data-

analyse. 
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1 A Spunta 1 6 4,9 25,7 5,2 7,0 8,0 10,0 9,9 6,5 3,5 3,4 2,9

2 G RON 1 5 4,9 24,9 5,1 5,0 8,0 10,0 10,0 9,3 10,0 6,6 5,7

3 L Spunta 1 7 4,8 24,8 5,1 7,0 7,0 10,0 9,9 8,1 4,6 2,8 2,3

4 C BMC 2 5 4,9 27,9 5,7 5,0 7,0 9,7 9,5 9,6 10,0 7,7 3,9

5 H Spunta 3 7 4,9 22,7 4,6 7,0 7,0 10,0 9,9 7,3 5,1 1,6 2,5

6 * B Spunta 3

7 J Spunta 3 7 5,0 27,0 5,4 6,0 8,0 10,0 9,2 8,4 5,0 2,8 2,2

8 E RON 4 5 4,9 29,7 6,0 5,0 7,0 10,0 9,7 9,4 4,8 9,1 2,5

9 K Spunta 4 7 5,0 29,3 5,9 6,0 7,0 10,0 9,7 8,7 8,6 6,2 2,5

10 B Spunta 1 7 5,0 26,5 5,3 8,0 7,0 10,0 9,9 7,7 5,7 3,5 2,7

11 H Spunta 1 6 4,8 22,9 4,7 7,0 7,0 10,0 9,9 6,1 10,0 2,6 2,4

12 F RON 2 5 5,1 28,4 5,6 5,0 8,0 10,0 10,0 9,9 9,0 8,8 5,4

13 K Spunta 2 6 5,0 24,5 4,9 6,0 7,0 10,0 9,9 8,3 3,4 5,4 2,9

14 D Festien 3 5 4,8 12,9 2,7 6,0 8,0 10,0 10,0 9,1 8,4 6,3 2,7

15 G RON 3 6 5,0 24,5 4,9 6,0 8,0 10,0 8,9 9,8 8,2 9,1 6,9

16 N Spunta 3 7 5,0 21,8 4,4 8,0 7,0 10,0 9,9 7,2 6,0 2,7 2,3

17 C BMC 4 4 5,1 28,6 5,6 6,0 7,0 9,8 9,7 9,4 7,3 6,5 4,3

18 F RON 4 4 5,0 26,4 5,3 5,0 8,0 10,0 10,0 9,9 2,6 9,3 5,5

19 C BMC 1 5 4,9 26,9 5,5 7,0 7,0 9,9 9,3 8,4 6,5 8,3 4,8

20 J Spunta 1 6 5,2 24,1 4,7 7,0 8,0 10,0 7,9 8,3 5,7 3,5 2,1

21 D Festien 2 5 5,0 12,7 2,5 6,0 8,0 10,0 10,0 9,3 6,2 6,6 3,1

22 H Spunta 2 6 5,0 25,1 5,0 7,0 7,0 10,0 10,0 6,1 4,8 3,2 2,4

23 L Spunta 3 7 5,0 23,3 4,7 6,0 8,0 10,0 9,9 7,8 5,9 4,2 2,7

24 M Spunta 3 7 4,9 22,5 4,6 7,0 7,0 10,0 10,0 6,1 3,5 2,9 2,5

25 E RON 3 5 5,0 25,8 5,2 6,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,8 8,3 3,2

26 L Spunta 4 6 5,0 24,7 4,9 8,0 7,0 10,0 10,0 6,9 3,8 2,3 2,3

27 A Spunta 4 7 4,8 25,3 5,3 7,0 7,0 10,0 9,2 7,2 5,0 5,5 2,3

28 D Festien 1 4 5,0 14,4 2,9 5,0 8,0 10,0 10,0 9,5 7,5 4,9 3,8

29 K Spunta 1 6 4,8 22,8 4,7 7,0 7,0 10,0 10,0 7,5 5,9 4,7 2,3

30 A Spunta 2 7 4,9 20,6 4,2 6,0 7,0 10,0 10,0 7,1 4,8 3,7 2,0

31 M Spunta 2 6 5,1 22,2 4,4 7,0 7,0 10,0 9,9 6,9 5,3 3,0 2,4

32 K Spunta 3 6 5,0 24,3 4,9 6,0 7,0 10,0 10,0 8,5 6,0 5,2 2,9

33 F RON 3 5 4,9 26,1 5,3 4,0 7,0 10,0 10,0 9,8 10,0 9,7 6,1

34 B Spunta 4 6 4,8 24,6 5,2 6,0 8,0 10,0 10,0 7,9 5,2 3,4 2,5

35 G RON 4 5 4,9 27,7 5,6 5,0 8,0 10,0 9,6 9,2 9,7 8,5 6,1

36 N Spunta 4 6 5,0 27,3 5,5 7,0 7,0 10,0 10,0 4,9 4,3 3,6 2,0

37 E RON 1 6 5,0 23,9 4,8 6,0 7,0 10,0 10,0 10,0 9,7 8,3 4,6

38 M Spunta 1 7 4,8 22,5 4,7 7,0 7,0 10,0 9,4 5,6 3,5 2,5 2,3

39 L Spunta 2 7 4,8 24,8 5,2 6,0 7,0 10,0 10,0 8,3 5,1 3,7 2,9

40 G RON 2 5 4,9 24,1 4,9 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 9,4 9,2 5,3

41 N Spunta 2 6 4,8 22,0 4,6 7,0 7,0 10,0 10,0 7,0 4,9 2,4 2,2

42 C BMC 3 4 4,8 23,6 4,9 5,0 7,0 10,0 9,9 8,9 8,7 5,9 5,4

43 J Spunta 4 5 5,2 25,0 4,8 7,0 7,0 10,0 10,0 6,5 5,9 2,7 2,0

44 D Festien 4 4 5,1 13,4 2,6 5,0 8,0 10,0 9,2 9,7 8,1 4,4 3,7

45 H Spunta 4 6 5,0 28,6 5,7 7,0 7,0 10,0 10,0 5,8 3,1 2,3 2,3

46 F RON 1 6 4,8 26,8 5,6 6,0 7,0 10,0 10,0 10,0 9,6 8,2 4,9

47 N Spunta 1 6 5,1 24,6 4,8 7,0 8,0 10,0 10,0 7,6 3,1 4,3 2,3

48 J Spunta 2 7 5,0 26,5 5,3 6,0 7,0 10,0 9,9 8,1 4,9 4,8 2,4

49 B Spunta 2 6 5,0 24,8 5,0 6,0 7,0 10,0 10,0 7,6 5,8 4,5 2,0

50 E RON 2 5 5,0 27,8 5,6 5,0 8,0 10,0 9,3 9,6 9,0 9,7 5,3

51 A Spunta 3 7 5,0 25,7 5,1 7,0 7,0 10,0 9,7 7,5 5,8 4,7 2,5

52 M Spunta 4 7 5,0 24,2 4,8 7,0 7,0 10,0 10,0 7,4 4,6 4,3 2,8


