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Na een seizoen met veel opkomstproblemen in 2016 bij telers van consumptieaardappelen hebben 

afnemers en leveranciers van pootgoed samen met de NAK het ‘ketenproject verbetering 

pootgoedkwaliteit’ opgezet. Het doel van het project is om de oorzaken van opkomstproblemen te 

achterhalen en een vitaliteitstest voor aardappelpootgoed te ontwikkelen om uiteindelijk het aantal 

opkomstklachten te verminderen. De focus van het project ligt op het bepalen van de 

uitgangskwaliteit van pootgoedpartijen met een vitaliteitstoets en het onderzoeken in welke mate 

uitgangskwaliteit en negatieve keteninvloeden het risico op opkomstproblemen veroorzaken.  

Aangesloten organisaties zijn BO-Akkerbouw, Agrico, Agristo, Aviko, Farm Frites, HZPC, Kleinjan, 

LWM, McCain, Meijer en Nedato. In deze korte animatie leggen we het project uit: Werkgroep 

Ketenproject - Animatie (vimeo.com) 

Overzicht onderzoek 2020-2021 

Vanaf wanneer heeft de vitaliteitstoets voorspellend vermogen? 
Uit het onderzoek van voorgaande jaren bleek dat een in het voorjaar uitgevoerde vitaliteitstoets 

een indicatie geeft voor het risico op opkomstproblemen. Idealiter is deze risico-indicatie zo vroeg 

mogelijk bekend. Om te bepalen vanaf welk moment de stresstest voldoende voorspellend 

vermogen heeft, hebben we in projectjaar 2020-2021 vitaliteitstoetsen uitgevoerd in november 

2020, januari 2021 en maart 2021.  

Hoe robuust is het voorspellend vermogen van de vitaliteitstoets? 
Afgelopen jaar is de vitaliteitstoets op drie verschillende plekken uitgevoerd. In november en januari 

zijn alle partijen centraal getest in het Agrico kwaliteitscentrum en hebben Meijer en HZPC hun eigen 

rassen met eigen faciliteiten getest. Om te onderzoeken of er verschillen is testresultaten in de 

verschillende faciliteiten zijn, zijn in maart 2021 monsters gesplitst en op de verschillende locaties 

getest. Uit het onderzoek bleek dat de toets bij uitvoering vanaf januari een redelijk tot goed 

voorspellend vermogen heeft. Uitvoering van de toets in het najaar geeft resultaten die veel meer 

samenhangen met hoe lang geleden de partij gerooid is (vermoedelijk in hoeverre deze afgehard is). 

Zwakke partijen (dit zijn partijen die later op het proefveld meer opkomstproblemen gaven) toonden 

op alle toetslocaties duidelijk slechter toetsresultaten dan de andere partijen. Wel waren er soms 

grote verschillen tussen deelmonsters (100 knollen) van dezelfde partij. Deze verschillen komen voor 

het grootste deel door toeval, toevallig meer of minder zwakke knollen in een deelmonster, en voor 

een kleiner deel ook door variatie binnen een partij. Sommige kisten lijken meer zwakke knollen te 

bevatten dan andere kisten. Deze onderzoeksresultaten onderstrepen het belang van het nemen van 

een voldoende groot en voldoende representatief monster 

Wat is het plan voor de toekomst? 
Na jaren van onderzoek lijkt de toets een bruikbaar voorspellend vermogen te hebben, mits 

monsters groot genoeg zijn en de toets niet te vroeg wordt uitgevoerd. Op dit moment ligt er een 

concept toetsprotocol waarbij in januari een monster van 200 knollen van een partij getoetst wordt. 

Partijen die hier goed op scoren kunnen dan zonder speciale aandacht de keten ingaan. Partijen 

waarvan het monster slecht scoort zullen bemonsterd worden voor een tweede toets op 600 knollen. 

Het resultaat van deze tweede toets kan dan worden gebruikt om een beslissing te nemen of een 

partij (bij een goed resultaat) zonder, of (in geval van middel goed resultaat) met speciale aandacht 

de keten ingaat of, bij een zeer slecht resultaat, ongeschikt wordt bevonden. In het laatste 
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projectjaar zal deze procedure uitgevoerd worden en zal gecontroleerd worden met proefvelden en 

terugkoppeling van praktijkklachten hoe goed en hoeveel klachten hiermee voorkomen kunnen 

worden. 

Voor mensen die graag meer details over en uit het project willen weten, delen we graag een 

opname van een webinar uit december 2020: Webinar Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit - 

YouTube. Mochten er voor de rest nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met onderstaande 

werkgroepleden uit het project. 

 

Abko Boer (McCain) 

Ad Fioole (Nedato) 

Falko Hofstra (HZPC) 

Frank Vermue (LWM) 

Hessel Kingma (Agrico) 

Liesbeth Luyssen (Agristo) 

Martin Vrij (Farm Frites) 

Matthijs Meijer (Aviko) 

Willem in ’t Anke (Meijer potato) 

Wim Kleinjan (Kleinjans aardappelhandel) 
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