
 

 “Op naar meer knollen per miniknol” 

Al jaren wordt er in de pootaardappelteelt 

gebruik gemaakt van miniknollen. 

Miniknollen kunnen de beperkingen van 

de traditionele stamselectie en de 

vitroplanten ondervangen. 

 Inmiddels zijn veel pootgoedbedrijven 

gestart met de teelt vanuit miniknollen. 

Ook de handelshuizen hebben, vaak onder 

druk van tegenvallende resultaten in de 

langjarige nateelt, groot ingezet op de 

miniknollen. 

Binnen de Pootaardappelacademie ging 

een werkgroep aan de slag met 

‘stamselectie en miniknollen’. Al snel 

bleek er behoefte aan verbetering van het 

rendement. Een verbetering van het 

knolaantal in het eerste jaar levert immers 

een enorm verschil na drie tot vijf 

vermeerderingen.  

 

Met het streven naar een hoger rendement 

uit de relatief dure miniknollen ging een 

groep telers op zoek naar verdere 

mogelijkheden om de teelt te 

optimaliseren. Kennisdelen en onderzoek 

brengt ons verder. Het praktijknetwerk 

maakt het mogelijk om met onder andere  

subsidie vanuit het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling een onderzoek op 

te starten en bijeenkomsten te beleggen. 

Als teler van uitgangsmateriaal en 

aanvrager van de subsidie, ben ik zeer 

verheugd met de financiële ondersteuning 

en ben ik er van overtuigd dat we over 

twee jaar handvaten hebben gevonden om 

gemiddeld meer knollen te 

oogsten van een geplante 

miniknol! 

Egbert de Vries, aanvrager 

praktijknetwerk 

 

“Inzet plantversterkers en meststoffen 

als verbetering van de teelt” 

Half juli vond een bijeenkomst plaats van deelnemers en leveranciers van meststoffen en 

plantversterkers op proefboerderij SPNA in Munnekezijl. Deelnemers bevroegen de 

leveranciers op de werking en koppelden daaraan hun eigen ervaringen. Terugkerend in 

de discussie was het voorkomen van stress en voldoende afrijping van de miniknol.  
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Wat doet het netwerk? 

In het praktijknetwerk 

‘optimalisatie teelt vanuit 

miniknollen’ onderzoeken 

tien telers op hun eigen 

grond hoe ze de teelt vanuit 

miniknollen kunnen 

optimaliseren. Naast 

praktijkbijeenkomsten en 

demonstraties organiseert het 

netwerk een proef over 

bemesting en druppel-

irrigatie en een over 

knolbehandeling.   
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Daar is volgens de telers nog winst te behalen. Ook werd het proefvlak met 

druppelirrigatie en sensoren bekeken. Telers gaven aan dat vooral na het 

poten het vochtgehalte in de grond van belang is. De teler ziet graag dat veel 

ogen van de knol zich openen en verder ontwikkelen.  Vochtmeting na het 

poten in de rug en indien nodig een vochtgift is zinvol. 

“Kennis is extra motivatie”  

Thomas Pollema is tweedejaars student tuin- en akkerbouw aan het Van 

Hall Instituut in Leeuwarden. Hij vult voor het tweede jaar zijn vrije 

studiepunten in met de teeltvergelijking van de groep telers binnen het 

praktijknetwerk miniknollen.  

Hoe ben je bij met praktijknetwerk in contact gekomen ?  

“Mijn vader is een van de deelnemers. Ik heb vorig jaar 

bijeenkomsten van de pootaardappelacademie over dit 

onderwerp bezocht en kreeg van school de mogelijkheid 

om mijn vrije studiepunten op deze manier in te vullen.”  

Hoe werkt die teeltvergelijking? 

“Vorig jaar hebben we gekeken welke factoren van invloed zijn op de 

miniknollen. Die factoren heb ik nu verwerkt in invulbladen. Ik heb drie 

invulbladen gemaakt waarop de telers gegevens rondom het poten, 

tijdens het groeiseizoen en van de oogst kunnen invullen.”  

En kun je al plantverschillen zien tussen telers? 

“Tot nu toe zijn alleen de bladen met pootgegevens ingevuld. De 

pootdatum varieert van half april tot begin mei en de pootdiepte van 8 tot 

14 centimeter. De eerder gepote knollen hebben nu grotere planten, maar 

je kunt nu nog weinig zeggen over de knolopbrengst.”   

En gebruik je de kennis van het netwerk ook thuis op het bedrijf? 

“Jazeker, ik zit natuurlijk dicht bij het vuur. Uit de teeltvergelijking van 

vorig jaar bleek dat een plantafstand van 20-25 centimeter de beste 

resultaten had en dat de bemesting wel lager kon. We hebben thuis 

16.000 miniknollen en de kennis uit het netwerk motiveert je extra om 

ermee aan de slag te gaan.” 

Volop activiteit 

binnen 

praktijknetwerk 
 

Het praktijknetwerk ‘optimalisatie 

teelt vanuit miniknollen’ draait nog 

maar krap vier maanden, maar er is 

al veel gebeurd. Een overzicht.   

 29 maart: startbijeenkomst   

 6 juni: de begeleiders maakten 

een rondgang langs de 

deelnemers om de stand van het 

gewas te bekijken.  

 11 juni: praktijkbijeenkomst over 

de demo met druppelirrigatie bij 

een van de deelnemers.  

 5 juli: Open Dag van SPNA, 

waarbij uitleg werd gegeven over 

de proef met druppelirrigatie en 

meststoffen.  

 17 juli: bijeenkomst met de 

deelnemende telers bij SPNA om 

de proef in het veld te bekijken 

en te bespreken.   


