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Het Praktijknetwerk 
‘Optimalisatie teelt vanuit 
miniknollen’ heeft eigen 
proeven liggen op proef-
boerderij Kollumerwaard 
in Munnekezijl. Doel is dat 
de onderzoekers zoeken 
naar antwoorden op prak-
tijkvragen. In miniknollen 
van twee rassen ligt een 
proef met verschillende 
meststoffen en druppelir-
rigatie. Een tweede proef 
vergelijkt het effect van 
voorkiemen en van ver-
schillende poottijdstippen.

D e e l n e m e r s  P r a k t i j k n e t w e r k  z o e k e n  h a n d v a t t e n  o m  t e e l t  m i n i k n o l l e n  t e  o p t i m a l i s e r e n

Praktijkvragen omgezet in eigen proeven

O N D E R Z O E K

Het praktijknetwerk bestaat uit dertien pootaardappeltelers  
uit Friesland en Groningen. Het is voortgekomen uit de 
Pootgoedacademies die vorig jaar nog in die provincies draai-
den. De telers blijven in het praktijknetwerk kennis uitwisselen 
en voeren bovendien samen proeven uit. Ze krijgen daarbij 
begeleiding van DLV Plant en LTO Noord Projecten. Maar de 
besluiten over de proeven, zoals de proef op Kollumerwaard, 
een proefbedrijf van Stichting Proefboerderijen Noordelijke 
Akkerbouw (SPNA), nemen de deelnemers aan het praktijk-
netwerk zelf.
Doel van de proeven van het praktijknetwerk is om de teelt 
van miniknollen te optimaliseren. Of anders gezegd, om erach-
ter te komen hoe ze zo veel mogelijk knollen per miniknol met 
een goed onderwatergewicht (owg) kunnen oogsten. Dat is een 
duurzame teelt. Het owg heeft grote invloed op de bewaar-
baarheid van de oogst. Een goede knolomvang per miniknol  
is ook wenselijk, maar minder belangrijk dan de eerste twee 
criteria, heeft de groep bepaald.
Begin juli had de proefboerderij open dag. Belangstellenden 
konden ook de proeven van het praktijknetwerk zien en daar-
bij uitleg krijgen. Op 17 juli kwamen de deelnemers van het 
praktijknetwerk nogmaals bijeen om de proeven te bekijken en 
enkele besluiten te nemen. Zo stond het bepalen van het 
moment van doodspuiten op het programma.

Praktijk
De proef sluit aan bij de praktijk. Zo zijn de miniknollen voor 
het uitplanten niet gesorteerd op grootte. De meeste telers 
planten alle miniknollen door elkaar en daarom is dat ook bij 
de proef op die manier gedaan. De maten verschilden behoor-
lijk. "De grootte van de knollen varieerde van formaat doperwt 
tot 50 millimeter”, zegt Wyncko Tonckens van DLV Plant, een 

van de begeleiders van het netwerk. Het proefveld kreeg een 
basisbemesting van 35 kilo zuivere stikstof. In 2011 gaven de 
telers de miniknollen zo’n 70 kilo stikstof. Dat leidde tot grove 
knollen met een owg van 200 tot 300 gram; te laag om goed te 
kunnen bewaren, was het oordeel. Bovendien gaat het de telers 
niet om de kilo-opbrengst, maar om het aantal knollen. Dus  
is besloten om 35 kilo stikstof te geven. De mini’s zijn op  
20 centimeter afstand gepoot; de gebruikelijke afstand op  
de praktijkbedrijven. 
Op de proefvelden liggen twee rassen, Victoria en Kondor.  
De verschillen tussen de rassen zeggen niets. De miniknollen 
van Kondor waren geteeld in potgrond, de miniknollen van 
Victoria waren hydroponics. De telers waren het er niet over 
eens of dat verschil maakt in de nateelt. Maar het maakt vol-
gens hen wel verschil of de knollen van de eerste, de tweede  
of de derde trek komen. Die informatie is niet beschikbaar.

Voorkiemen en poottijdstip
Het proefveld voor het vergelijken van teeltmaatregelen is op 
twee tijstippen gepoot, met twee verschillende voorbehande-
lingen: de ene helft is in kiembakjes in de schuur voorgekiemd 
en vervolgens in de kas opgewarmd voor het poten, de andere 
helft is uit de mechanische koeling van 4,5 graden alleen opge-
warmd tot 7 graden en daarna gepoot. Poottijdstippen waren 
21 april en 25 mei. De planning was om begin april en begin 
mei te poten, maar de weersomstandigheden zaten tegen.
Op 5 juli was duidelijk zichtbaar welke veldjes laat waren 
gepoot. De planten waren nog erg klein. De veldjes die op  
21 april waren gepoot, waren groter en verder in ontwikkeling: 
ze stonden in bloei. De verschillen tussen de veldjes met de 
voorgekiemde en de niet-voorgekiemde knollen waren niet 
overduidelijk. Bij het ras Kondor leek het verschil iets groter 

Het praktijknetwerk bekijkt de eigen proefvelden. Wyncko Tonckens van DLV Plant (links) vertelt over de 

opzet van de proeven, de toeleveranciers geven uitleg over hun producten die bij de proeven zijn ingezet.
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dan bij het ras Victoria, in het voordeel van voorkiemen.
Op 17 juli waren planten van de verschillende proefveldjes 
opgerooid om het aantal knollen te beoordelen. De Victoria die 
op 25 mei was gepoot, had nog nauwelijks knollen. De veldjes 
die gepoot waren op 21 april, hadden een mooi aantal knollen 
met ook al een mooie maat. De Kondor van 25 mei had wel 
knollen, maar die waren nog klein. De Kondor geplant op  
21 april had de beste opbrengst, zowel in tal als in maat.  
"Tijd om ze dood de maken”, reageerde een van de telers.  
De Victoria kon nog wel een week groeien, zagen de telers.  
Na enige discussie besloot de groep dat de Kondor de dagen 
erna zou worden doodgespoten, Victoria een week later.

Invloed op knolaantal
Op een ander proefveld worden meststoffen en druppelirriga-
tie op het aantal knollen onderzocht. Zes meststoffen worden 
vergeleken met een standaardbemesting en een nulobject.  
Het nulobject kreeg geen N en P-bemesting. De standaard-
bemesting was 150 kilo 23-23-0, dus 35 kilo N en 35 kilo P.  
De middelen die in deze proef liggen, worden beoordeeld  
op hun effect op knolaantal.
Op 17 juli konden de telers de resultaten nog niet zelf beoorde-
len. Het effect van druppelirrigatie blijft dit jaar achterwege 
door het natte seizoen. Tot 17 juli was slechts eenmaal 4 milli-
meter toegediend en dat was eigenlijk ook niet echt nodig, 
bleek uit de bodemvochtsensor en het bijbehorende advies-
programma van Dacom. Ook de meststoffen konden nog niet 
worden beoordeeld. Een proefrooiing zou de uitkomsten van 
de kleine proefveldjes te onbetrouwbaar maken. Het bleef 
daarom bij een uitgebreide bespreking van de werking van  
de meststoffen en plantversterkers.

Meststoffen en plantversterkers
Op drie van de proefveldjes werd de standaardbemesting  
aangevuld met Proradix Agro, PRP EBV en Crop Fuel. Deze 
middelen versterken de planten, volgens de leveranciers,  
waardoor ze beter groeien en dus een betere opbrengst geven. 
Proradix Agro is een bacteriepreparaat van Koppert dat wordt 
toegediend bij het poten. PRP EBV en Crop Fuel bevatten ver-

schillende sporenelementen en worden op het blad gespoten. 
PRP Technologies, leverancier van PRP, adviseert om drie keer 
2 liter per hectare te spuiten in het groeiseizoen. Crop Fuel 
wordt volgens advies van leverancier ProfytoDSD wekelijks 
gespoten in een dosering van 2,5 liter per week. 
Op twee van de proefveldjes is de standaardbemesting uitge-
voerd met andere meststoffen. Op het proefveld met de vloei-
bare fosfaatmeststof APP is de fosfaatbemesting gehalveerd. Dat 
is volgens leverancier Agrifirm Plant mogelijk doordat de mest-
stof dicht bij de plant wordt gebracht. De plant kan de meststof 
goed benutten en de teler houdt meer ruimte over om zijn bodem-
gezondheid op peil te houden met organische mestsoorten.
Het laatste veldje was bemest met een bodemmeststof aange-
vuld met FertiVital, beide van N-xt. De vloeibare meststoffen 
bevatten ammoniumstikstof, aangevuld met onder emer  
sporenelementen. FertiVital is een bacteriepreparaat met  
sporenelementen en werkt als plantversterker.

Harma Drenth

Resultaat van de proefrooiingen van Victoria op 17 juli. Links koud uit de 

koeling gepoot, rechts voorgekiemd. Beiden tellen rond 70 aardappelen; 

links lijkt iets meer in te zitten. Pas na het rooien kan het verschil – en 

de betrouwbaarheid daarvan – worden vastgesteld.

Het ras Kondor op 5 juli. Links koud uit de koeling gepoot, rechts voorgekiemd. Het voorgekiemde veldje lijkt iets verder ontwikkeld, maar het gaat 

de telers om het knolaantal eronder.
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