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Wat zou je als consumptieteler graag 
willen en eigenlijk ook behoren te 
weten bij de aankoop van een poot
goedpartij? Het handigst zou zijn 
wanneer je van elke poter de vitaliteit 
met een bepaald instrument zou kun
nen meten. Dan was je klaar. Maar 
dat instrument is er niet en ook zeker 
niet gemakkelijk te maken, leert pro
fessor Paul Struik als gewasfysioloog 
bij Wageningen UR tijdens een recen
te bijeenkomst van Wageningen 
Potato Centre. Wat je volgens hem 
wel zou kunnen doen, is uit een 
optelsom aan gegevens, een zo goed 
mogelijk beeld proberen te krijgen 
van de poterconditie. Vandaar dat hij 
pleit voor de invoering van een vitali
teitspaspoort bij geleverde pootgoed
partijen. Dit als aanvulling op het 
NAKlabel. 

Paul Struik pleit voor invoering 
vitaliteitspaspoort

“Zou je in de pootgoedsector niet 
naar een vitaliteitspaspoort toe moeten 
werken, om duidelijkheid te scheppen 
over de status van het uitgangsmateri-
aal? Ik heb daar al eens uitgebreid over 
gesproken met onderzoekers in 
Australië, omdat daar sprake is van jaar-
ronde pootgoedteelt. Dan heb je binnen 
een groot land als dit te maken met soms 
totaal verschillende condities waaronder 
de teelt plaatsvindt, met zelfs verschil-
lende daglengtes en klimaten. Wanneer 
je hier poters van het ene naar het ande-
re gebied gaat sturen, dan is het wel zo 
gemakkelijk als daar de nodige gegevens 
bij zitten en dat gebeurt daar dan ook. 
Eigenlijk zouden we dat hier in 
Nederland ook moeten hebben, zodat je 
als consumptieteler voldoende over de 
voorgeschiedenis van het pootgoed kent. 
Dan kun je ook beter kiezen wat bij je 
past en welke teeltmaatregelen nodig 
zijn om per teeltdoel een zo optimaal 

mogelijke opbrengst en kwaliteit 
te krijgen”, legt professor Struik 
uit.

Registreren van weer en handelingen
“Wat zou er dan in zo’n rapport of vitali-
teitspaspoort thuishoren?”, vraagt de 
professor zich hardop af. Volgens hem 
zou daar in elk geval opname nodig zijn 
van de pootdatum, het moment van 
knolaanleg en de sluitdatum van het loof 
in het pootgoedgewas. Dan hoort daar 
ook de datum van loofdoding bij, zodat 
daarmee bekend is hoeveel groeidagen 
het gewas (vanaf pootdatum of sluiting 
van het gewas) en de knollen (vanaf 
knolaanleg) heeft/hebben gehad. Andere 
belangrijke data om te vermelden zijn 
het tijdstip van rooien en inschuren, de 
dag waarop het inkoelen van de poters 
start en het moment van uitschuren. Om 
het paspoort compleet te maken is aan-
vullende weerinformatie gewenst. 

Allereerst van 
knolaanleg tot datum van 
loofdoden. Hoeveelheden neerslag 
en het temperatuurverloop zijn mede 
bepalend voor de fysiologische leeftijd 
van de poters. Dat gaat eveneens op 
voor de hoeveelheid neerslag en de 
bodem- en knoltemperatuur tussen het 
moment van loofdoding en oogst. Is het 
bijvoorbeeld erg warm, zoals de laatste 
jaren meerdere malen het geval was, dan 
kan dat onder meer invloed hebben op 
het moment van kiemrustbreking en de 
groeikracht. Ook de condities en poot-
goedbehandeling tijdens de bewaring, en 
van het moment van uitschuren tot 
poten, beïnvloeden de fysiologische leef-
tijd en dus de groeikracht van de poters, 
aldus Struik. 
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Vitaliteitafhankelijke sturingsfactoren
“De vitaliteit van een knol hangt af van 
diverse sturingsfactoren in de praktijk. 
Een rapport vormt daarom slechts een lei-
draad. De data in het rapport geven in elk 
geval aan dat een veelheid aan invloeden 
bepalend zijn en die beginnen al tijdens 
het groeiseizoen van het pootgoed. Zo 

zijn er om te beginnen al verschillen in de 
fysiologische leeftijd van poters door jaar-
verschillen in het moment van knolaan-
leg”, legt hij uit. Daarom begint hij hier 
ook mee in het paspoort. “De periode 
voor knolaanleg doet er weinig toe, want 
die heeft geen invloed op de knolconditie. 
De verschillen in momenten van knolaan-
leg hangen onder meer samen met het 
uitgangsmateriaal in de pootgoedteelt, 
maar ook de teelt- en weersomstandighe-
den in het groeiseizoen, in wisselwerking 
met raseigenschappen. Vandaar de opna-
me van weersgegevens in het paspoort. 
Een ander punt dat meespeelt is de poter-
maat; grotere knollen zijn over het alge-
meen sterker dan kleinere. De potergroot-

te beïnvloedt namelijk de fysiologische 
leeftijd van de poter, het aantal stengels 
per poter en het groeivermogen van de 
stengels; hoe groter, hoe meer groeipoten-
tie. Daarom is een gelijkmatige sortering 
van relatief grote knollen een belangrijke 
raseigenschap in de pootgoedteelt.” Dit is 
uiteraard een kwestie van bestelling van 

de gewenste potermaat en hoeft daarom 
niet in de vitaliteitsrapportage. Daarmee 
is volgens Struik echter niet gezegd dat 
elke grote poter in een pootgoedpartij 
even sterk is. “De fysiologische leeftijd 
van de knollen kan namelijk uiteenlopen, 
doordat knollen van gelijke grootte op 
verschillende tijdstippen kunnen zijn aan-
gelegd.” En dat moment van aanleg staat 
weer wel in het paspoort. 

Inzicht in leeftijdsverschil binnen een 
partij
Aan de hand van resultaten van uitge-
breid wetenschappelijk onderzoek toont 
Struik aan dat er een lineair verband is 
tussen de hoeveelheid neerslag en het 

aantal knollen per stengel, en dat maakt 
melding in het paspoort van belang. 
“Hoe meer neerslag er valt in de periode 
van de stoloonvorming, des te groter het 
aantal knollen. Bij een groter aantal 
knollen krijg je eveneens kleinere knol-
len. Doordat de knolvorming soms ook 
langer doorgaat, wat sterk rasafhankelijk 
kan zijn, neemt de spreiding in knolleef-
tijd eveneens toe”, leert Struik. Daarmee 
kun je als consumptieteler al heel snel 
pootgoed binnenkrijgen met binnen één 
partij poters met verschillende leeftijd. 
Een paspoort kan daar uitsluitsel over 
geven. Of dit uiteindelijk tot opkomst-
problemen leidt, hangt sterk af van de 
leeftijd en groeikracht van de oudste 
poters in de partij en wat ze nog meer 
hebben meegemaakt na de knolaanleg, 
voegt de professor eraan toe. Wat ook 
nog wel een rol speelt, al is die volgens 
hem zeer beperkt, is de hoogte van de 
stikstofgift tijdens het teeltseizoen van 
de poter. “Bij veel stikstof krijg je uitstel 
van de knolaanleg, wat een later rijpend 
gewas tot gevolg heeft en een lager 
onderwatergewicht van de knollen 
geeft.” Maar of een lager onderwaterge-
wicht ook voor opkomstproblemen kan 
zorgen, daar is Struik niet van over-
tuigd.

Onderzoek loofdoodmiddelen geadvi
seerd
Wel van belang rondom de opkomstpro-
blematiek is wat poters hebben te door-
staan aan het eind van de pootgoedteelt. 
“Ik twijfel er sterk aan of het rondom de 
loofdoding met chemische middelen 
altijd wel helemaal goed gaat. Een loof-
doodmiddel dringt namelijk niet alleen 
het blad en de stengels binnen, maar kan 
ook de knol in gaan.” Het feit dat de 
chemische stoffen ook bij de ogen van de 
knol terecht kunnen komen, kan volgens 
de professor betekenen dat deze daar 
mogelijk ook een negatieve invloed van 
ondervinden. “Je doet iets chemisch met 
het gewas en dat vraagt om alertheid, 
zowel van telers als van kwekers. Wat 
gebeurt er met de ogen van de poters na 
toediening en zijn er mogelijk raseffecten 
waarneembaar? Het zou mij niet verba-
zen als dat zo is. Bij mijn weten is hier 
geen onderzoek naar gedaan, maar het 

Wat volgens professor Paul Struik om te beginnen in het vitaliteitspaspoort thuishoort is opname 

van de pootdatum.

“Poters komen koud, soms veel te koud, uit de 

bewaring en gaan in toenemende mate bijna 

rechtstreeks de grond in.”
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zou in mijn ogen wel verstandig zijn om 
dit te doen”, adviseert Struik. 

Bodemtemperatuur vastleggen
De periode tussen loofdoding en oogst 
speelt eveneens een belangrijke rol bij 
knolvitaliteit, vandaar dat hiervoor ook 
cijfers zijn opgenomen in het paspoort. 
“In de maanden juli en augustus kan de 
bodemtemperatuur na loofdoding erg 
uiteenlopen. We hebben in de voorbije 
zomers meerdere perioden gehad met 
hoge dag- en nachttemperaturen. Dan 
gebeurt er heel veel met de ontwikkeling 
in de poter. Van de buitenkant is dat niet 
te zien, maar later in de bewaring wel, 
want ze zijn veel kiemlustiger. Het effect 
van temperatuur in de veldfase na loof-
doding op de poters is wellicht ook erg 
rasafhankelijk”, aldus de gewasfysio-

loog. Wat volgens hem vooral nodig is in 
de periode van loofdoding tot en met de 
oogst, is een constante niet al te hoge 
temperatuur beneden 25 graden Celsius. 
Dat zou je kunnen sturen, als dat zou 
kunnen en mogen, door te beregenen en 
daarmee de temperatuur van de ruggen 
niet al te hoog op te laten lopen. Deze 
maatregel is volgens Struik eigenlijk 
geen teelt- maar een bewaarmaatregel. 
“Het punt is namelijk dat je direct na 
loofdoding al moet werken aan een 
bewaarregime, door vanaf dan de poter 
al in kiemrust te houden.” 

Veel fouten in bewaring
Waar ook het nodige gebeurt en fysiolo-
gisch gezien veel fout kan gaan, is tij-
dens de bewaring. “Aan het begin laten 
de meeste telers de poters nog netjes 

langzaam in temperatuur teruglopen, 
rekening houdend met de wondheling, 
maar wat er daarna allemaal gebeurt, dat 
is niet altijd even nauwkeurig.” Vandaar 
dat hij het belang duidt om hiervan een 
registratie bij te houden en dit te melden 
in het vitaliteitsrapport. Volgens hem is 
dit een goede stok achter de deur voor 
de pootgoedteler, al beseft hij ook wel 
dat het hanteren van een optimaal 
bewaarregime niet altijd makkelijk is als 
pootgoedteler. Wat meehelpt, is om van 
elk ras te weten op welk moment de 
kiemrust eindigt en hoe kiemlustig het 
daarna is, en dat vraagt om voldoende 
input van de kweker en het pootgoed-
handelshuis. “In het algemeen kun je 
zeggen dat je de temperatuur bij poters 
die nog in de kiemrustfase zitten wat 
hoger moet houden, zeg maar 6 of 7 gra-

Om het paspoort compleet te maken is ook aanvullende weerinformatie 

gewenst. Allereerst van knolaanleg tot datum van loofdoden.

Een gelijkmatige sortering van relatief grote knollen is een belangrijke 

raseigenschap in de pootgoedteelt.

Hoe meer neerslag er valt in de periode van de stoloonvorming, des te 

groter het aantal knollen.

De periode tussen loofdoding en oogst speelt eveneens een belangrijke rol bij 

knolvitaliteit, vandaar dat hiervoor ook cijfers zijn opgenomen in het paspoort.
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den Celsius. Het mooiste zou zijn om net 
voordat de kiemrust doorbreekt de tem-
peratuur een paar graden te verlagen. 
Het moeilijke voor de pootgoedteler is 
echter om precies te bepalen waar dat 
moment ligt waarop de kiemrust door-
broken gaat worden. Zijn de ogen een-
maal losgekomen, dan is het al te laat om 
de temperatuur te verlagen, want dan is 
de kiemrust al doorbroken. Het doorbre-
ken van de kiemrust kent een heel ande-
re dynamiek dan die van het verouderen 
wanneer de poter eenmaal uit de kiem-
rust is. Zo is de optimale temperatuur 
om uit de kiemrust te komen, of zo lang 
mogelijk in kiemrust te blijven, weer een 
heel andere dan de optimale tempera-
tuur voor spruitvorming”, duidt Struik 
de dilemma’s. En dan is er ook nog de 
wetmatigheid dat warmer bewaren 
ouder pootgoed oplevert dan koel bewa-
ren, vervolgt hij. “Pootgoed voor con-
sumptieteelt willen we het liefst wat jon-
ger houden – bij late teelt wat jonger dan 
bij vroege teelt – en deze bewaren we 
daarom bij lagere temperaturen. Dat mag 
natuurlijk ook weer niet te laag zijn; 
4 graden Celsius is wel een minimum.” 
Vandaar weer het belang van melding 
van de temperaturen gedurende de 
bewaring in het vitaliteitsrapport. En het 
is volgens Struik tevens van groot belang 
om de temperatuur gedurende de 
bewaarperiode gelijk te houden. Bij meer 

variatie in de temperatuur verouderen 
de poters namelijk sneller. “Wees daarom 
voorzichtig met de knollen ook bij (tus-
sendoor) behandelingen als sorteren. Dit 
kan allemaal veel invloed hebben op het 
verouderingsproces, de kieming en uit-
eindelijk de groeikracht van de poter en 
daar kan een vitaliteitspaspoort goed 
inzicht in geven”, meent de professor. 

Logistieke planning essentieel
Aan het eind van de pootgoedbewaring 
kom je in een fase waarin maatregelen 
nodig zijn die zowel de pootgoed- als de 
consumptieteler aangaan. Struik denkt 
dan bijvoorbeeld aan het transport en 
daarna, waarbij volgens hem nog veel 

fout gaat. Bekend zijn de voorbeelden 
rondom de pootgoedexport waarbij bij 
aankomst op de kades in landen met 
hoge temperaturen van alles misgaat. 
Poters gaan ineens explosief kiemen en 
allerlei bewaarziekten komen tot expres-
sie. Daarna krijg je het probleem van 
afspruiten, de poter moet weer nieuwe 
kiemen aanleggen en daarmee veroude-
ren de knollen heel erg. En ook dicht bij 
huis mankeert er volgens de professor 
nog het nodige aan de wijze waarop 
zowel pootgoed- als consumptietelers 
met pootgoedtransport en -ontvangst 
omgaan. “Poters komen koud, soms veel 
te koud, uit de bewaring en gaan in toe-
nemende mate bijna rechtstreeks de 
grond in. Hoe vroeger dat in het seizoen 
gebeurt, hoe groter de problemen. 
Uiteindelijk komt het erop neer dat het 
introduceren van een vitaliteitspaspoort 
de pootgoedtelers meer bewust zal 
maken van welke factoren bijdragen aan 
gezond uitgangsmateriaal voor de con-
sumptieteler met minder kans op 
opkomstproblemen. En de consumptiete-
ler heeft met het vitaliteitspaspoort als 
aanvulling op het NAK-label uiteindelijk 
meer informatie paraat om een passende 
keuze te maken uit het pootgoedaanbod 
van de diverse toeleveranciers en zijn 
teeltmaatregelen zo goed mogelijk daar-
op af te stemmen”, vat Struik het belang 
samen. ●

Leo Hanse

Wees voorzichtig met de knollen ook bij (tussendoor) behandelingen als sorteren, zegt Paul Struik.

Dit zijn de punten die volgens Paul Struik thuishoren in een vitaliteitspaspoort.

VITALITEITSPASPOORT 

1. Pootdatum pootgoedgewas: 

2. Geschatte datum knolaanleg en sluiten van het gewas:  

3. Datum loofdoden en methode loofdoden: 

4. Rooidatum en datum inschuren:  

5. Start uiteindelijke gekoelde bewaring:  

6. Datum uitschuren:  

    Extra info uit: 
a.  Weer van 2 naar 3: 
b.  Weer van 3 naar 4:  
c.  Temperatuursom van 4 naar 5: 
d.  Temperatuursom van 5 naar 6: 
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