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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. Ook in 2018 is een vergelijkbaar proefveld 

aangelegd en is er onderzoek op uitgevoerd. 

 

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. de 

mogelijke (mn. rhizoctonia) gewasbescherming strategieën rond het moment van poten aan knol en 

grond en was er ook een object dat uitgaat van de fysiologische verandering van de knol. De proef is 

uitgevoerd in één ras en maatsortering, op basis van praktijkervaringen met moederknol-slijtage rond  

het moment van rooien (Spunta, 40-45). 

 
Tabel 1: Overzicht van de objecten. * De afharding van de moederknol bestond uit het plaatsen in de schuurkas op 5 april, en 
het vervolgens meerdere keren af-kiemen van het product (goed afgekiemd op 25 april en licht afgekiemd op 9 mei). 

Object Opdrachtgever Toepassing Toepassingsmoment Dosering 

A SPNA Onbehandeld   

B PAA+Firma’s  Knolbehandeling  

C 

PAA+Firma’s  Knolbehandeling 

Grondbehandeling bij poten 

 

D 

PAA+Firma’s  Knolbehandeling 

Grondbehandeling bij poten 

 

E PAA+Firma’s  Knolbehandeling  

F 

PAA+Firma’s  Knolbehandeling 

Grondbehandeling bij poten 

 

G 

PAA+Firma’s  Knolbehandeling 

Grondbehandeling bij poten 

 

H PAA+Firma’s  Grondbehandeling bij poten  

J PAA+Firma’s  Grondbehandeling bij poten  

K* 
SPNA Versleten 

moederknollen 

2x afkiemen voor poten  

 

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

Pootaardappelacademie Groningen en de firma’s BASF, Bayer en Syngenta. Object K is gefaciliteerd 

vanuit SPNA vanuit de onderzoeksvraag wat de veroudering van moederknollen doet op 

moederknolvertering, ongeacht de middelentoepassing en wordt mogelijk gemaakt door het project 

‘Living Lab Akkerbouw’, provincie Fryslân.  

 

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. 

 



 
  

 Instapproef moederknollen slijtage 2019 
 

Pagina 6 van 28 
 

Het poten heeft plaatsgevonden op 9 mei, het loofdood maken op 2 augustus 

(loofklappen+loofdouche), omdat de gewenste (pootgoed-) maatsortering was bereikt.  Vervolgens is 

het veld volvelds na-gespoten op 9 augustus). 

 

 Groeisei zoen 

Na een relatief zachte winter, startte het groeiseizoen rond maart met veel regen. In april was het 

lange tijd koud voor de tijd van het jaar, en later aan het eind van de maand volgende er wat warmere 

dagen. Op het eind van april en de start van mei waren er enkele regenachtige dagen, met lage 

temperaturen. Ook was er begin mei nog wat nachtvorst. Na het poten van de aardappelen viel er nog 

wat regen eind mei en gingen de temperaturen geleidelijk omhoog. In juni en juli waren er goede 

temperaturen voor de tijd van het jaar, met af en toe wat regenval. De tweede helft van juli en 

augustus volgde met enkele extreem warme dagen, maar nooit veel aaneengesloten dagen achtereen. 

Augustus en de eerste helft van september verliepen droog, waarna er eind september een periode 

van regenval volgde. Overall, de balans tussen warmte en droogte was beter in balans als in het 

voorgaande seizoen: meer regen en minder aaneengesloten dagen met hoge temperaturen in dit 

teeltseizoen.  

 

Voor een overzicht van de weersgegevens, zie Bijlage 3. 

2.1.1  Grondbewerking  

Het perceel van het proefveld is op 30 januari 2019 geploegd, na de teelt en het klepelen van een 

TerraLife groenbemester na de wintertarwe van teeltseizoen 2018. Op 6 mei is het land klaargelegd, 

middels een kopeg. Landklaarmaken 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 15 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.  

 

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 
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garanderen (zie Figuur 1). Dit heeft plaatsgevonden op 24 april 2019. De gegevens van de gebruikte 

uitgangspartij zijn in onderstaande Tabel 2 te vinden. 

 
Tabel 2: Eigenschappen moederknollen gepoot. 

Ras OWG Maatsortering 

Spunta 380 40-45 

 

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 15 mei is 

aangefreesd.  

  

Het verouderen van het pootgoed is gebeurt door het plaatsen van de knollen in de schuurkas (op 5 

april), onder invloed van licht en temperatuur zullen de knollen alvast aan hun verouderingsproces 

kunnen beginnen. Om te voorkomen dat puur het verouderen van het pootgoed en niet het 

voorkiemen wordt beoordeeld (n.a.v. versnelde opkomst en groei zouden deze plots dan qua groei-

moment van het gewas niet meer vergelijkbaar zijn met de overige plots, wat het moment van 

loofdood, en start van het beoordelen lastiger maakt. Vandaar dat er is gekozen om het pootgoed 2x 

af te kiemen alvorens de knollen gepoot werden (25 april en 9 mei vlak voor het poten). 

 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 7 juni, 25 juni en 18 juli. 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 21 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: Neerleggen en toedekken van de knollen, links onder: beeld op de knollen van de toepassing door pieperdouche, en 
rechts onder: beeld van knollen object K vlak voor poten.   

 

De moederknol slijtage is beoordeeld door op zes momenten na 1 juli 12 moederknollen per veldje 

op te rooien, en (per knol) te beoordelen op slijtage van de moederknol. Van deze 12 knollen zijn de 

meest uniforme 10 knollen genomen, welke zijn beoordeeld. 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 29 juli, waarna er op 14 augustus, 23 augustus, 29 augustus, 13 september en 26 

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

van de knollen is op alle momenten door dezelfde persoon gebeurt. 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. Wel zijn er van objecten K 

en A 5 planten van ieder veldje gerooid, met bijbehorende knollen op 14 augustus. Dit om te 

beoordelen wat het effect van de verouderde moederknollen is op de opbrengst, gegeven dat de 

planten er tijdens het seizoen minder mooi op stonden qua stand. De monsters zijn per veldje 

gewogen, en in maten gesorteerd om vervolgens geteld en gewogen te worden per maat.  
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 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. 

 

 
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 12 knollen gerooid 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.  

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

In onderstaande tabel (Tabel 3) is de waargenomen stand op de veldjes weergegeven (7 juni, 25 juni 

en 18 juli), tevens is het aantal planten en stengels per meter en ook het aantal stengels per plant 

weergegeven.  

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

Object Stand  
7 juni 

Stand  
25 juni 

Stand  
18 juli 

Planten per 
meter 

Stengels per 
meter 

Stengels 
per plant 

A 7,5 bc 7,0 d 7,5  5,1  20,3 cd 4,0 bc 

B 7,3 bc 6,5 bcd 7,5  5,0  19,7 bcd 4,0 bc 

C 7,0 b  6,3 bc  7,8  5,0  18,3 b  3,6 b  

D 7,0 b  6,0 b  7,8  4,9  18,3 b  3,7 b 

E 7,0 b 6,8 cd 8,0  5,0  18,8 bc  3,8 b 

F 7,3 bc 7,0 d 8,0  5,1  18,3 b  3,6 b 

G 7,0 b 6,5 bcd 8,0  5,0  20,4 cd 4,1 bc 

H 6,8 b 6,8 cd 7,5  4,9  17,9 b 3,7 b 

J 8,0 c 6,5 bcd 7,3  4,9  20,9 d 4,3 c 

K 5,5 a 4,8 a 7,3  4,9  13,8 a 2,8 a 

Gemiddelde 7,0  6,4  7,7  5,0  18,7  3,8  

L.S.D. (P<0,05) 0,92 0,67 n.s. n.s. 2,00 0,48 

 

Zoals te zien in bovenstaande tabel, zijn er gelijk bij de opkomst van het gewas duidelijke verschillen 

in het veld, welke ook duidelijk op vielen bij de beoordeling van stand. Object K laat een heel 

onregelmatige opkomst zien; duidelijk knollen die pas later bovenstaan. Dit onegale beeld wijkt 

daarmee significant af van alle overige objecten. Ook object J valt significant op ten opzichte van de 

overige objecten; dit object kent een significant betere stand bij opkomst ten opzichte van een groot 

deel van de overige behandelde objecten. Ten opzichte van onbehandeld (A) is het verschil niet 

significant betrouwbaar, net als voor object B en F. 

  Later in het seizoen (25 juni) is wederom object K opvallend slechter qua stand als de overige 

objecten, wederom significant. Objecten A en ook object F laten significant de beste stand zien, 

waarmee deze beter is als objecten C, D en vanzelfsprekend object K. Bij de laatste beoordeling van 

stand op 18 juli, zijn de verschillen duidelijk minder groot en springt geen van de objecten er significant 

uit. Objecten E, F en G laten de beste stand zien, en objecten J en K de slechtste. De verschillen tussen 

de objecten zijn er echter niet significant betrouwbaar voor dit beoordelingsmoment. 
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Het aantal gevormde stengels per meter hangt duidelijk samen met de eerste stand beoordeling bij 

opkomst: op 7 juni kent object K een significant slechte opkomst wat ook in het aantal stengels per 

meter terug te zien is. Object H daarentegen heeft de beste opkomst, en het aantal stengels per meter 

is ook het hoogst, waarmee het significant  beter is als objecten C, D, E, F en H. Vanzelfsprekend is 

hetzelfde beeld is te zien in het aantal gevormde stengels per plant. 

 Moederknol  s l i j tage  beoordel ing  

Op zes momenten is de slijtage van de moederknollen beoordeeld van 10 knollen per veldje (12 

gerooide knollen; 10 meest egale knollen beoordeeld om zo de variatie binnen veldjes kleiner te 

maken t.o.v. 2018). Hier is een gemiddelde slijtage per veldje van bepaald, welke vervolgens grafisch 

weergegeven kan worden. In onderstaande 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 Tabel 4 de verkregen data in tabel vorm 

weergegeven en voorzien van een statistische analyse.  

 

 
Figuur 3: Grafische weergave van waargenomen moederknol-slijtage van de objecten op verschillende momenten in tijd. 

In bovenstaande figuur is duidelijk dat het proces van slijtage al goed is begonnen op het eerste 

beoordelingsmoment. Object K lijkt nog het meest gave knollen te hebben op zowel het eerste als 

tweede moment van beoordelen. Over het algemeen laten alle objecten een duidelijk dalende lijn zien, 

aansluitend bij de waarneming dat de moederknol slijtage ieder beoordelingsmoment verder is 

gevorderd. Er lijken wat verschillen te zitten in met name de eerste vier beoordelingsmoment. Om te 

kunnen beoordelen of deze verschillen significant betrouwbaar zijn, zijn in onderstaande Tabel 4 de 

waargenomen gemiddelde slijtage-cijfers weergegeven. 
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Tabel 4: Gemiddelde slijtage van de moederknollen, waarbij 10= geen slijtage waargenomen en 1= niet meer traceerbaar. 

Object 29 juli 15 aug 23 aug 30 aug 13 sept 26 sept 

A 6,2 a 3,7  2,2  1,5 ab 1,7  1,7  

B 6,0 a 3,7  2,5  1,9 bcd 2,0  1,5  

C 6,0 a 3,2  2,2  2,1 d 2,1  1,5  

D 6,4 a 3,0  2,3  1,9 bcd 1,9  1,8  

E 6,5 a 3,5  2,2  2,0 cd 2,1  1,6  

F 5,8 a 3,4  2,1  1,6 abc 1,9  1,8  

G 5,8 a 4,1  2,4  1,3 a 2,0  1,7  

H 6,2 a 3,5  2,0  1,8 bcd 2,1  1,6  

J 6,4 a 2,5  2,1  1,6 abc 1,8  1,6  

K 7,3 b 5,7  2,7  1,8 bcd 2,1  1,7  

Gemiddelde 6,3  3,6  2,3  1,7  2,0  1,6  

L.S.D. (P<0,05) 0,717 
n.n.s. 

(p= 0,070) n.s. 0,453 n.s. n.s. 

 

In bovenstaande Tabel 4 zijn alle objecten opgenomen, en zijn er significante verschillen zichtbaar op 

twee momenten, en op een derde moment zijn de verschillen net niet significant betrouwbaar 

verschillend. Zoals te zien, is bij het eerste moment (29 juli) significant de minste slijtage voor object 

K. De overige objecten laten een vergelijkbare mate van slijtage zien. Op 15 augustus is de slijtage al 

verder gevorderd, en zijn de verschillen net niet significant. Wederom valt object K op door een 

achterblijvende slijtage, waar object J de meeste slijtage laat zien. Tussen de overige objecten zitten 

geen noemenswaardige verschillen, mogelijk dat object G verminderd versleten is als de overige 

objecten, wat echter een beoordelingsmoment later (23 augustus) niet terug te vinden is. Op dat 

moment zijn alle objecten vrij gelijkmatig versleten en zijn er geen duidelijke objecten die meer- of 

minder slijtage laten zien. Object K is wederom het minst versleten, echter is het verschil met de 

overige objecten beperkt. Op 30 augustus volgende het volgende beoordelingsmoment, relatief snel 

op het voorgaande moment, omdat de slijtage spoedig verliep tussen 15 en 23 augustus. Op 30 

augustus zijn er weer wat significante verschillen te zien, waarbij object C significant minder versleten 

is als het onbehandelde object A, alsmede ook voor de objecten F, G en J. Object G is het verst 

versleten, en wijkt daarmee niet significant af van onbehandeld object A, maar wel van behandelde 

objecten B, C, D, E, H en K. De waargenomen slijtage in september (13 en 26 september) is niet 

noemenswaardig verschillend voor geen van de objecten. 

 Opbrengst  potent ie  obj ec t  K  

Gezien de duidelijk achterblijvende stand van het gewas in het eerste deel van het groeiseizoen voor 

object K, is besloten een opbrengst-indicatie uit te voeren middels het rooien van 5 planten in de 

veldjes A en K. Deze knollen zijn vervolgens gesorteerd in de reguliere sorteer-maten, waarna per 

maatsortering zowel gewicht als knoltal van de betreffende planten is bepaald per veldje. In 

onderstaande Tabel 5 zijn de verkregen aantallen en gewichten weergegeven. De bepaling heeft 

plaatsgevonden op 14 augustus (ca. 2 week na het moment van loofdood). 
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Tabel 5: Opbrengst indicatie object A en K: Aantal knollen in de verschillende maten, gemiddeld per veldje (5 planten gerooid 
per veldje). 

Object KN<35 KN35-50 KN50-99 KNTOT 

A 8,3  8,0  13,0  29,3  

K 4,5  6,5  13,0  24,0  

Gemiddelde 6,4  7,3  13,0  26,6  

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

Object GW<35 GW35-50 GW50-99 GWTOT 

A 0,1  0,6  1,6  2,4  

K 0,1  0,5  1,8  2,4  

Gemiddelde 0,1  0,5  1,7  2,4  

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

 

Zoals te zien in bovenstaande tabel zijn er geen significante verschillen in aantal knollen of het 

verkregen gewicht in geen van de maten. Het aantal knollen voor object K is wel duidelijk verlaagd 

(KNTOT), wat dus niet significant betrouwbaar is bevonden. Kijkend naar het aantal knollen in de 

verschillende maten, zijn er minder knollen waargenomen in de <35 en 35-50 sortering, en evenveel 

knollen in de 50-99 sortering. In verhouding zijn er dus meer grove knollen in object K, terwijl de t/ha 

opbrengst niet hoger is. 

 



 
  

 Instapproef moederknollen slijtage 2019 
 

Pagina 14 van 28 
 

4. Conclusie 
 

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

hun slijtage van moederknollen beoordeeld. Dit heeft zes keer plaatsgevonden, twee keer voor en vier 

keer na het moment van loofdoding. Het eerste moment van beoordeling lag duidelijk later dan in 

2018, toen deze proef voor het eerst werd uitgevoerd. Dit zorgde dat er bij het eerste 

beoordelingsmoment ook al duidelijk slijtage-beoordeling plaats kon vinden. Wat opviel was dat bij de 

laatste momenten het aantal helemaal verdwenen knollen in verhouding mee viel. In 2019 waren er 

meer knollen verdwenen in dezelfde tijd als dat er in 2019 verdwenen waren; de knollen leken wat 

taaier en bleven langer intact en daarmee traceerbaar. Dit maakte het beoordelen op sommige 

momenten wel lastig, omdat er nog een categorie leek te ontstaan die tussen beoordelingscijfer 2 

(bijna weg) en 1 (helemaal weg), waarbij deze nieuwe categorie omschreven kan worden als ‘alleen 

velletje zonder inhoud’, waar beoordelingscijfer 2 vaak nog wel inhoud had. 

 

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 

o  Object K (versleten moederknollen) laat significant een slechte opkomst en begin 

ontwikkeling zien, waar object J significant de beste opkomst laat zien. Het aantal 

stengels per plant (en daarmee per meter) volgt een zelfde trend: significant 

minder stengels voor object K en meeste aantal stengels voor object J. Ook 

objecten A (onbehandeld) en F laten op 25 juni een goede stand zien, enkel 

objecten C, D en K zijn significant slechter qua stand. 

- Moederknolslijtage 

o Verouderde moederknollen (object K) zijn het minste verouderd op het eerste 

beoordelingsmoment, mogelijk ook omdat ze minder stengels hadden en 

daarmee minder snel ‘leeg getrokken werden’.  

o Bij het tweede beoordelingsmoment (net niet significant) laat object J de meeste 

slijtage zien (trend). Dit past ook de goede ontwikkeling waargenomen in dit 

object vroeg in het seizoen (en meer stengel vorming per plant).  

o Het vierde beoordelingsmoment laat ook significante verschillen zien: object G is 

het verst versleten (niet tov A, onbehandeld, wel tov haast alle overige objecten). 

Object C laat significant de minste slijtage zien. 

- Opbrengst-potentie n.a.v. verouderde moederknol 

o Object K (verouderde moederknol) ten opzichte van object A (onbehandeld) laat 

een lager aantal oogstbare knollen zien, welke wel grover zijn qua maat-sortering. 

Dit maakt de opbrengstpotentie in t/ha weer gelijk. Object A onbehandeld laat 

zowel meer knollen in de <35 als de 35-50 maat zien. Verschillen zijn niet 

significant betrouwbaar. 

 

Alles tegen elkaar afwegend, wordt duidelijk dat er overall niet één object is welke de beste 

moederknolslijtage laat zien. Overall, is wel duidelijk dat het verouderen van de moederknol (middels 

het plaatsen in warmere voorkiem-plaats en ook het afkiemen van de poters), geen positief effect 
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heeft op de slijtage. Mogelijk dat er een relatie zit in de duidelijk slechtere opkomst, waardoor deze 

knollen minder worden ‘leeg-getrokken’ door het groeiende gewas. Gegeven het aantal knollen onder 

de plant (lager als in onbehandeld) heeft de moederknol mogelijk minder energie afgestaan t.o.v. het 

niet verouderen van de moederknol. Belangrijk om te realiseren dat het zo vlak voor poten nogmaals 

afkiemen de kiemkracht van de aardappelen niet ten goede komt; wanneer herhaald zou er een 

afweging moeten zijn van dit late afkiemen t.o.v. tussen een goede opkomst en mogelijke verschillen 

in ontwikkeling en daarmee loofdood-moment van een dergelijk object. 

 Object J laat op één moment de beste slijtage van moederknollen zien, waarbij object G bij een 

ander moment weer meer slijtage laat zien.  

 

Naast de vergelijking van de objecten, heeft er ook een statistisch vergelijk van de methode van 

toepassen (grond, knol, knol+grond, verouderde knollen of onbehandeld) plaatsgevonden. Enkel 

kwam hieruit dat de verouderde knollen een minder voorspoedige slijtage kenden, verder waren er 

geen relevante verschillen zichtbaar (data niet opgenomen in rapport, zie Excel met ruwe data). 

Hetzelfde geldt voor het vergelijk van toegepaste middelen, waarbij de toegepaste grondtoepassings- 

objecten goed vergelijkbaar waren omdat deze een vergelijkbare opzet in deze proef kenden. Ook hier 

waren er geen relevante verschillen zichtbaar (data niet opgenomen in rapport, zie Excel met ruwe 

data). 
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Bijlage 1:  Algemene proefveldgegevens  
 

proefnummer   877  

Algemeen   

Gewas Pootaardappel  

Bruto/netto veldgrootte 10 m x 3,5m   

Voorvrucht Wintertarwe 

Bodemanalyse Perceel 5a Zie bijlage 4 

Bodemanalyse 7,2  pH ;  

2,8 % O.S. ; 

34 Pw; 

26 Februari 2019 

19 % Klei (<2 µm) ;  

30 % afslib.; 

 

27 K-getal.  

Poten   

Pootdatum 9 mei 2019  

Ras Spunta  

Rijafstand 75 cm  

Pootafstand 20 cm  

Bemesting Volvelds voor poten; blend 

Blend 11:10:28 700 kg/ha 

6 mei 2019 

Stikstof  77 kg/ha  

Fosfaat 70 kg/ha  

Kalium 196 kg/ha  

Gewasbescherming   
15-05-2019 Boxer 2 l/ha 

  Proman 2 l/ha 

05‐06‐2019 Gazelle  0,25 kg/ha 

  Prolong XP 0,3 l/ha 

  Revus 0,5 l/ha 

14‐06‐2019 Revus 0,5 l/ha 

21‐06‐2019 Prolong XP 0,3 l/ha 

  Revus 0,5 l/ha 

  Sumicidin Super 0,2 l/ha 

27‐06‐2019 Gazelle  0,25 kg/ha 

  Prolong XP 0,3 l/ha 

  Revus 0,5 l/ha 

04‐07‐2019 Revus 0,6 l/ha 

  Sumicidin Super 0,2 l/ha 

  Wetcit 0,3 l/ha 

11‐07‐2019 Calypso 0,25 l/ha 

  Prolong XP 0,3 l/ha 

  Revus 0,6 l/ha 

18-07-2019 Gazelle  0,25 kg/ha 

  Prolong XP 0,3 l/ha 

  Ranman Top 0,5 l/ha 

24‐07‐2019 Calypso 0,25 l/ha 

  Prolong XP 0,3 l/ha 
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  Ranman Top 0,5 l/ha 

31-07-2019 Ranman Top 0,5 l/ha 

Oogstdata n/a: alleen object K en A vijf planten gerooid op 14 augustus voor 

opbrengst-indicatie 
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Bijlage 2:  Proefveldschema 
 

 
 

 

B E D F

7 8 21 22 Noordpijl

K H A G C J

6 9 20 23 34 35

J C E H K B

5 10 19 24 33 36

F K G A G D

4 11 18 25 32 37

D E B F J H

3 12 17 26 31 38

G H J K A C

2 13 16 27 30 39
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Bijlage 3: Weersgegevens tijdens het groeisei zoen  
Weergegevens afkomstig van Dacom Online (sept. 2019)
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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.  
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1 1 A 8 7 8 4,8 19,3 4,0 5,5 3,5 2,1 2,0 1,8 1,7 2,6 26,0 6,0 0,1 2,0 0,1 5,0 0,5 8,0 0,9 5,0 1,0 0,6 7,0 1,86 13

2 1 G 7 7 8 4,9 21,7 4,4 5,3 3,4 2,4 1,6 1,7 1,9

3 2 D 8 6 7 4,8 19,6 4,1 6,2 2,0 2,3 1,9 1,8 1,9

4 3 F 7 7 8 5,0 19,6 3,9 6,4 4,6 2,1 1,4 1,9 1,8

5 3 J 9 6 8 5,0 21,9 4,4 6,3 1,3 2,1 1,8 2,0 1,9

6 4 K 6 4 7 5,0 15,2 3,0 7,1 5,8 2,6 1,6 1,6 1,9 2,2 25,0 5,0 0,1 4,0 0,2 4,0 0,3 10,0 1,1 2,0 0,4 0,6 8,0 1,51 12

7 4 B 8 7 8 4,8 20,1 4,2 6,0 3,6 2,6 1,6 1,9 1,3

8 4 E 7 7 8 4,8 18,7 3,9 6,2 3,0 2,3 2,0 2,1 1,8

9 4 H 7 7 8 4,8 18,7 3,9 6,0 2,8 2,1 2,0 2,0 1,8

10 3 C 8 6 8 5,0 14,8 3,0 6,1 3,3 2,1 2,4 2,0 1,5

11 2 K 6 5 7 4,8 13,9 2,9 7,1 6,5 3,3 1,8 2,4 1,5 2,3 27,0 5,0 0,0 3,0 0,2 7,0 0,6 12,0 1,4 0,0 0,0 0,8 10,0 1,4 12

12 2 E 7 7 8 5,0 18,0 3,6 6,8 1,8 2,4 2,2 2,0 1,4

13 1 H 7 6 7 4,8 16,5 3,5 6,6 3,9 1,9 2,0 2,2 1,5

14 1 B 8 6 7 5,2 18,0 3,5 6,1 3,4 2,9 2,4 2,3 1,4

15 1 C 7 6 7 5,0 18,8 3,8 6,5 3,5 2,3 2,2 2,3 1,5

16 1 J 8 7 7 4,8 20,6 4,3 5,9 3,5 1,9 1,2 1,5 1,8

17 2 B 7 6 8 4,8 21,4 4,4 5,5 4,6 2,1 1,3 1,8 1,8

18 2 G 7 7 8 5,2 20,2 3,9 5,9 3,0 1,9 1,0 2,2 1,5

19 3 E 7 7 8 5,0 19,8 4,0 5,9 2,7 2,2 1,6 2,2 1,6

20 4 A 7 7 7 5,0 21,6 4,3 6,2 4,8 2,0 1,1 1,9 1,8 2,2 27,0 8,0 0,1 1,0 0,1 4,0 0,3 13,0 1,6 1,0 0,1 0,4 5,0 1,72 14

21 4 D 7 6 8 4,9 20,0 4,1 5,6 4,5 2,2 1,9 2,3 1,7

22 4 F 7 7 8 4,7 17,8 3,8 5,5 3,3 2,0 1,4 1,8 1,9

23 4 G 7 6 8 5,2 18,4 3,6 6,3 3,3 2,5 1,4 2,1 1,7

24 3 H 6 7 8 5,1 17,1 3,4 5,5 3,0 1,9 1,7 2,0 1,3

25 3 A 7 7 8 5,6 18,9 3,4 6,1 3,7 2,3 1,6 1,9 1,7 2,6 40,0 13,0 0,2 10,0 0,6 6,0 0,5 10,0 1,1 1,0 0,1 1,1 16,0 1,24 11

26 2 F 8 7 8 5,5 18,1 3,3 5,8 2,9 2,2 1,8 1,8 1,8

27 1 K 5 5 8 4,9 13,3 2,7 7,1 4,9 2,9 2,1 2,3 1,8 3,0 24,0 3,0 0,0 5,0 0,3 2,0 0,2 9,0 1,2 5,0 1,2 0,5 7,0 2,41 14

28 1 D 7 6 8 4,9 15,4 3,1 7,1 2,6 2,0 1,8 1,7 1,7

29 1 E 7 6 8 5,0 18,7 3,7 7,1 6,7 2,0 2,2 1,9 1,7

30 2 A 8 7 7 4,8 21,5 4,4 6,9 2,9 2,4 1,3 1,3 1,5 2,2 24,0 6,0 0,1 2,0 0,2 2,0 0,1 8,0 0,9 6,0 0,9 0,3 4,0 1,76 14

31 2 J 8 6 7 4,9 20,8 4,2 7,0 2,4 2,4 2,2 1,7 1,5

32 3 G 7 6 8 4,9 21,3 4,3 5,8 6,8 2,8 1,3 1,9 1,8

33 3 K 5 5 7 4,8 12,8 2,6 8,0 5,4 1,9 1,7 2,1 1,7 2,3 20,0 5,0 0,1 0,0 0,0 1,0 0,1 10,0 1,3 4,0 0,8 0,1 1,0 2,05 14

34 4 C 6 7 8 5,0 20,0 4,0 5,6 3,6 2,4 1,8 2,2 1,5

35 4 J 7 7 7 4,8 20,4 4,2 6,4 2,9 2,0 1,0 2,1 1,5

36 3 B 6 7 7 5,0 19,2 3,8 6,3 3,2 2,2 2,1 1,9 1,7

37 3 D 6 6 8 4,9 18,0 3,7 6,8 2,8 2,5 2,0 1,9 1,9

38 2 H 7 7 7 4,9 19,3 3,9 6,5 4,2 1,9 1,5 2,0 1,9

39 2 C 7 6 8 5,2 19,7 3,8 5,9 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7

40 1 F 7 7 8 5,1 17,7 3,5 5,6 2,9 2,0 1,6 1,9 1,7


