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Beste teler,
Vitaal en gezond pootgoed is de basis 
voor een goede aardappelteelt. Dit is 
de reden dat we deze brochure voor 
u hebben gemaakt.

Als Farm Frites Agro team hebben we de afgelopen jaren een schat aan 
ervaring opgedaan in de aardappelteelt. Waardevolle lessen en diepgaande 
kennis hebben we omgezet in praktische adviezen. Van iedere stap in 
het pootgoedproces hebben we de belangrijkste aandachtspunten kort 
samengevat: 

Vanaf het lossen van pootgoed, de bewaring, het eventueel snijden en 
behandelen van pootgoed tot en met het poten. Een goed begin is niet 
voor niets het halve werk. We hopen van harte dat deze brochure u hierbij 
helpt. 

Met vriendelijke groet,
Agro Team Farm Frites
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	 Inspectie
•  Voordat u een vracht lost, controleert u of de volgende 
 papieren aanwezig zijn: Pootgoed-certificaat,	CMR	en	weegbon.

•  Vraag de chauffeur het zeil los te maken, zo kunt u via het 
 bordes van de trailer een inspectie uitvoeren. 

•  In geval van twijfel: bel direct uw buitendienstmedewerker 
 en los de vracht niet.

	 Belangrijk:	Verbreek	het	zegel	bij	de	klep	niet	voordat	u	de	
	 pootaardappelen	heeft	beoordeeld.	Dit	met	het	oog	op	
	 het	hygiëneprotocol	Ringrot. 

•  Heeft u na het lossen alsnog klachten op uitwendige gebreken,
 dan moeten deze binnen 24 uur na het leveren gemeld worden. 

•  Houd telernummers (NAK-nummers) altijd
 gescheiden van elkaar, ook tijdens het poten. 

Rhizoctonia	fotoschaal	NVWA Maximaal	25%	van	
de knollen in klassen
E-A en B mogen licht 
aangetast	zijn	met	

Rhizoctonia

Een	matig	of	zwaar
aangetaste knol 

valt onder de 
noemer	gebreken

Zwaar

Matig

Licht

Ontvangst

1.	Ontvangst 2. Bewaren 3. Snijden 4. Behandelen 5. Poten

Bij ontvangst van het pootgoed is het 
belangrijk om een controle uit te voeren. 
Enerzijds op de kwaliteit van het pootgoed 
en anderzijds op de aanwezigheid van de 
benodigde documenten.



Tip voor
gewichtsbepaling
De hoeveelheid aardappelen die je boven 
op een kist ziet liggen, is 4% van de
kistinhoud en weegt ongeveer 50kg. Bij 
een volle vracht (30ton) is dit ongeveer 
1250kg.

In geval van twijfel: raadpleeg altijd uw 
buitendienst. Hij of zij kan met u de juiste 
handelswijze bespreken.

Natrot,	droogrot	
en Phytophthora 

Zilverschurft

Totaal	ziekten	en	
gebreken	o.a. 
beschadigingen en 
zware Rhizoctonia

Niet meer dan 2cm lengte.

28/35 - 12 knollen per 50kg
35/45 - 6 knollen per 50kg
35/50 - 4 knollen per 50kg
45/50 - 4 knollen per 50kg
50 +     - 4 knollen per 50kg

Mag sporadisch in de partij voorkomen 
(1 aangetaste knol per 250kg).

Geen slappe/gerimpelde knollen als 
gevolg van zilverschurft. Deze 
knollen tellen mee als in de tabel
‘totaal ziekten en gebreken’.

NAK-NORM

Kiemen

Tweede	inspectie
Voer 10 tot 14 dagen na ontvangst een 2e inspectie 
uit. Verborgen gebreken, als bijvoorbeeld 
fusarium-rot, kunnen dan namelijk nog tot
uiting komen. 

Verborgen gebreken dienen direct gemeld te 
worden wanneer deze zichtbaar worden.

Na uitplanten moeten klachten 
vóór	15	juni gemeld zijn.

Lossen
Los uw pootgoed altijd zorgvuldig; 
beschadigingen kunnen invalspoorten zijn voor 
infecties. Wees altijd zorgvuldig met valhoogtes en 
gebruik valbrekers waar mogelijk. 

Belangrijk: maak transportbanden, die u ook 
gebruikt voor consumptieaardappelen, altijd 
zorgvuldig schoon zodat geen contaminatie 
optreedt met CIPC. Ontsmet ook uw transportbanden 
om verspreiding van ziekten te voorkomen.

4%
50kg

5
Fusarium aangetaste knollen
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Bewaren

 Algemeen
• Zorg ervoor dat opslagplaatsen 
 en kisten schoon zijn.

• Bewaar geen pootgoed in een ruimte   
 waar ooit CIPC is toegepast.

• Bewaar aardappelen in een droge, 
 voldoende geïsoleerde, vorstbestendige ruimte. 

• Voorkom temperatuurschommelingen, deze  
 veroorzaken condensvorming wat vervolgens  
 kan leiden tot Zilverschurft en verspreiding 
 van bacteriën.

• Om CO2 ophoping te voorkomen, dient er
 voldoende frisse lucht en/of ventilatie
 aanwezig te zijn.

Hygiëne en bewaaromstandigheden zijn 
van essentieel belang om rekening mee 
te houden om het pootgoed in goede 
condities te bewaren.

Kort	bewaren	(<	maand)
• Temperatuur 7-10°C (afhankelijk van wanneer
 u verwacht te gaan poten).

• Knol temperatuur net voor het poten > 8°C

• Temperatuur tijdens transport naar het perceel 
 groter dan dauwpunt om vochtige poters tijdens
 het planten te voorkomen.

Lang	bewaren	(>	maand)
• Bewaren langer dan een maand vraagt een andere 
 bewaarmethode om uitdroging en 
 hevige kieming te voorkomen.

• Een constante bewaartemperatuur in combinatie   
 met voldoende verse lucht is belangrijk.

CIPC

1. Ontvangst 2.	Bewaren 3. Snijden 4. Behandelen 5. Poten

Markies, Challenger, Agria 5,5°C

Fontane, Ramos 5°C

Innovator 4,5°C
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Methode Max.	periode Aandachtspunt Risico

Kisten	(koeling) Enkele maanden Juiste bewaartemperatuur / let op voldoende verversing van lucht (CO2) Te koud bewaren, te weinig luchtverversing

Bulk met 
ventilatie Enkele maanden Juiste en constante bewaartemperatuur / let op voldoende verversing 

van lucht (CO2)
Bij slechte luchtverdeling kunnen gedeeltes 
van de partij kiemen

Kisten 5 weken Kieming / temperatuur / let op voldoende verversing van lucht (CO2) Bij hogere temperaturen kans op 
hevige kieming

Bulk	zonder	
geforceerde 
ventilatie

10 tot 14 dagen Kieming / temperatuur / let op voldoende verversing van lucht (CO2) Bij hogere temperaturen kans op kieming
en verstikking in de hoop 

Big	bag 10 tot 14 dagen Kieming/ temperatuur/ let op voldoende verversing van lucht (CO2) / 
plaats de big bags niet te strak tegen elkaar en stapel ze vooral niet op Hevige kieming en verstikking

Kieper Enkele dagen Kieming/ temperatuur/ voldoende lucht verversing Hevige kieming, verstikking en condens
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	 Basis	informatie
• Snijd geen pootgoed dat bestemd is voor
 pootgoedteelt.

• Snijden van pootgoed kan de kans op het 
 verspreiden van ziekten vergroten. Het is
 daarom belangrijk alleen gezonde partijen
 te snijden. Houd hierbij de NAK-norm   
 aan van maximaal 1 rotte knol per 250kg.

• Zorg ervoor dat het pootgoed droog en
 opgewarmd is naar 10 tot 12°C
 voordat u begint met snijden.

• Indien er lange kiemen (>2cm) aanwezig zijn, 
 is het verstandig eerst het pootgoed af te
 kiemen en vervolgens de partij nog een aantal  
 dagen te laten drogen/wondhelen alvorens 
 te gaan snijden.

 Snijproces
1 Verwijder alle ongewensten producten uit de partij. 

2 Let op met het snijden van lange knollen,
 deze kunnen ‘dwars’ gaan liggen.

3 Zorg ervoor dat het pootgoed in de juiste 
 maat/maten is gesorteerd.

4 Gebruik na het snijden gips of talkpoeder om 
 het vrijkomend vocht te absorberen.

5 Gebruik kisten om het gesneden pootgoed goed te kunnen  
 ventileren. Wanneer er geen kisten aanwezig zijn, zorg er dan  
 voor dat gesneden poters op een andere manier geventileerd  
 kunnen worden, zoals bijvoorbeeld met behulp van
 een luchtkoker.

6 Het is belangrijk dat de aardappelen na het snijden in een   
 ruimte bewaard worden waar ze goed kunnen drogen.
 Dit geldt voornamelijk voor de eerste dagen.

7 Te lang of te hard drogen kan slappe knollen veroorzaken.

8 Streef ernaar om gesneden pootgoed binnen twee
 weken te poten.

 Hygiëne
• Ontsmet voor het snijden altijd
 alle apparatuur om verspreiding van
 ziekten te voorkomen.

• Ook tijdens het snijden dienen de messen
 van de snijmachine continue te
 worden ontsmet.

• Na verwerking van elke pootgoed partij
 dient alle apparatuur opnieuw
 te worden ontsmet. 

Snijden
Het grote voordeel van snijden is het sneller 
loskomen van de ogen waardoor meer stengels 
per knol wordt verkregen. Belangrijk is om met 
onderstaande punten rekening te houden.

1. Ontvangst 2. Bewaren 3.	Snijden 4. Behandelen 5. Poten
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	 Vloeibare
	 knolbehandeling
• Lees goed de instructies van het middel
 voordat u het toepast.

• Let goed op de hoeveelheid water en
 concentratie die u toedient; te veel of te
 weinig kan beide schadelijk zijn.

• Behandel alleen warme, droge, niet
 ontkiemde poters waarop geen condens
	 kan	ontstaan.

• Gebruik de juiste apparatuur.

• Droog de poters na behandeling en zorg dat ze  
 in geen enkel geval weer vochtig worden.

Behandelen

	 Knolbehandeling
 met poeder
• Behandel droog pootgoed en voorkom dat
 behandeld pootgoed nat regent.

	 Grond	behandeling
• Wanneer u een Rhizoctonia besmetting vanuit  
 de grond vermoedt, is een grondbehandeling  
 nodig. Knolbehandeling werkt niet tegen
 Rhizoctonia vanuit de grond. 

• Let op: bij grondbehandelingen mag pootgoed  
 niet direct in aanraking komen met
 het middel. 

 Algemeen
• Check de aanwezigheid van Rhizoctonia door een   
 aantal monsters van de partij te wassen. Zie Rhizoctonia 
 schaal op pagina 4.  Zijn minstens 5-10% van de knollen  
 geïnfecteerd met Rhizoctonia, dan is het raadzaam  
 het pootgoed hiertegen te behandelen.
 Het percentage is afhankelijk van het ras. 

• Pootgoedbehandelingen zijn minder effectief tegen  
 zware geïnfecteerde knollen. 
 (Gebreken, zie NAK-Norm).

• Vloeibare behandelingen hebben een nevenwerking  
 op Zilverschurft en Zwarte spikkel (middel afhankelijk).

Knolbehandeling tegen Rhizoctonia kan met poeder 
of met vloeibare middelen. Bij de vloeibare toepassing 
hebben we moeten constateren dat pootgoed niet 
altijd volgens de juiste instructies wordt behandeld, 
wat in die gevallen heeft geleid
tot opkomstproblemen. 

1. Ontvangst 2. Bewaren 3. Snijden 4.	Behandelen 5. Poten

Pas op met 
pootgoed dat

net uit de koeling
of een trailer komt,
wegens condens!

Gewenste kiemstadium bij vloeibare
toepassing (Vrij van kiemen)
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Plantdiepte advies
Veel plantadviezen zijn gebaseerd op het planten en
aanaarden in twee werkgangen. Hier wordt de plantdiepte 
dan uitgedrukt in ‘boven’ of ‘onder’ het maaiveld. 

Tegenwoordig wordt meer en meer ‘All-in-One’ geplant.
Bij het direct aanaarden wordt meestal gesproken over 
plantdiepte. Dit is de afstand tussen bovenkant rug en 
bovenkant poter.

Plantdiepte

Ras 
Maatsortering: 
35-45, 45-50, 35-50, 50-55, 50-60

Maatsortering: 
28-35

Diepte na 
aanaarden*

Diepte poten Diepte na 
aanaarden*

Diepte poten

Bondi
Lady Anna

14-15cm Onderkant 
poter op
maaiveld

13-15cm Onderkant
ongeveer 
1-2cm boven 
maaiveld

Agria
Challenger
Felsina
Fontane
Premiere
Markies
Innovator
Ivory	Russet
Zorba

16-18cm Poter onder 
maaiveld

15-16cm Onderkant 
poter op 
maaiveld

Ramos 18-20cm Poter 2 cm on-
der maaiveld

16-18cm Poter onder
maaiveld

 Ondiep     Gemiddeld      Diep
*Afstand bovenkant rug tot bovenkant poter

Poten
Voor een optimale opbrengst en kwaliteit 
is het van belang om de juiste plantafstand 
en diepte te hanteren. Vanwege de grote 
verschillen tussen de rassen geven we om 
die reden een specifiek advies per ras.

maaiveld

1. Ontvangst 2. Bewaren 3. Snijden 4. Behandelen 5.	Poten



Plantafstand	in	cm	bij	een	rijafstand	van	75cm

Ras
28-35 32-35 35-50 35-55 35-45 45-50

(*gesneden)
50-55 

gesneden
50-60

gesneden

Agria 21-23 29-33 27-29 32-34 27-29 28-31

Bondi 21-23 28-31 27-29 26-28* 27-28 28-29

Challenger 27-30 37-38 35-37 39-41 35-36 36-37

Felsina 26-29 35-38 34-36 38-40

Fontane 26-29 35-38 34-36 37-40 34-36 35-37

Innovator 22-25 29-33 27-30 33-36 27-29 31-33

Ivory	Russet 25-27 31-33 35-38 29-30 31-33

Lady Anna 30-33 38-40 41-43 36-40 38-40

Markies 26-28 35-37 33-35 37-39 33-35 34-36

Premiere 27-30 37-40 39-41 35-37 38-40 34-36 36-37

Ramos 25-27 29-31 35-37 33-35 37-39 33-35 33-36

Zorba 25-27 32-35 36-40 32-26

Tellen van knollen om
plantafstand nader
te	bepalen
Vang tijdens het lossen van uw pootgoed 
meerdere keren een volle emmer pootgoed op
(liefst van de band) tot u 50 of 100kg
pootgoed hebt.

Let	op,	een	raapmonster	is	niet	betrouwbaar!

Tel het aantal knollen per 100kg.

Voorbeeld	berekening	van	de	plantafstand:
Fontane A 35/50. Advies 2300kg/ha

U telt: 1600 knollen per 100kg
2300/100 x 1600=  36.800 knollen per hectare
Plant afstand bij 75 cm teelt: 13.333/36.800=36cm
Plant afstand bij 90 cm teelt: 11.111/36.800=30cm

Controleer tijdens het poten geregeld uw 
plantafstand. Zoek in de grond 11 opeenvolgende
knollen op, tel missers ook mee.

Meet de afstand tussen hart knol 1 en hart knol 11. 

Deel dit door 10 en u heeft de actuele 
plantafstand. Doe dit meerdere malen om 
verrassingen te voorkomen.
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Farm Frites International B.V.
Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn
The Netherlands
+31(0)181 46 68 88
www.farmfrites.com


