
Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit 
Vanwege een groot aantal pootgoedklachten in de consumptieaardappelteelt in 2016 hebben een 

aantal ketenpartijen (LTO, NAV, VAVI, NAO, NAK, HZPC, Agrico, Meijer, Aviko, McCain, LWM, Farm 

Frites, Nedato en Kleinjan) in 2017 de handen ineen geslagen en een  driejarig ‘Ketenproject 

Verbetering Pootgoedkwaliteit’ opgestart. Inmiddels is dit project aan het einde van zijn drie jaar. 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de belangrijkste uitkomsten en het 

vervolg. De afgelopen drie jaar heeft dit project zich op twee onderwerpen gericht.  

- Ontwikkelen van een vitaliteitstoets. 
Doel is om toets te ontwikkelen (ook 
‘stresstest’ genoemd) om te voorspellen 
of pootgoedpartijen een verhoogd risico 
hebben op opkomstproblemen in de 
nateelt.  

- Onderzoek naar oorzaken van 
opkomstproblemen  in de totale 
pootgoedketen.  Dit betreft alle 
handelingen die pootgoed ondergaat 
vanaf de teelt van het pootgoed tot aan 
planten bij de consumptieteler. 
Bijvoorbeeld bewaartemperatuur of 
opslagwijze bij de consumptieteler, etc.  

 

 

Resultaten ketenproject 2019 
Van 300 pootgoedpartijen zijn monsters uitgeplant op twee proefvelden in de Flevopolder en 

Brabant. Deze monsters zijn genomen op verschillende momenten in de keten. Zo zijn onder andere 

monsters genomen uit de bewaring van de pootgoedteler en van dezelfde partij ook vlak voor poten 

bij de consumptieteler. Daarnaast zijn monsters van dezelfde partijen blootgesteld aan de stresstest. 

De monsters zijn beoordeeld op opkomst. Door deze opzet hebben we achterhaald: 

1. Wat de uitgangskwaliteit was van het pootgoed 

2. Wat de impact  is van de handelingen in de keten 

3. En of slechte opkomst te voorspellen is met de stresstest  

  
 



 

 

Uitgangskwaliteit 
Een deel van de opkomstproblemen op de 

proefvelden had te maken met de slechte kwaliteit 

van het pootgoed. Op het zavelperceel had 2% van 

de pootgoedpartijen een opkomstprobleem van 5% 

of meer lege plekken. Op het zandperceel was dit 

4%. Van de zwakste partij kwam op beide percelen 

slechts ongeveer 50% van de planten op. De directe 

oorzaak van vrijwel alle opkomstproblemen is rot.  

 

Effect van de keten  
De handelingen in de keten hebben ook een negatieve invloed gehad op de opkomst. Gemiddeld 

genomen verdubbeld het aantal opkomstproblemen.  

Op basis hiervan is naar schatting ca. 40% van de opkomstproblemen in de praktijk vooral 

gerelateerd aan de uitgangskwaliteit. In 60% van de gevallen lijkt kwaliteitsvermindering in het 

logistieke traject tussen pootgoedteler en uitplant bij de consumptieteler de doorslaggevende factor 

voor het ontstaan van opkomstproblemen. 



Stresstest voor het aanwijzen van zwakke partijen 
Er zijn verschillende varianten van stresstesten 
onderzocht en de succesvolste stresstest wijst 
bijna alle partijen met een opkomstprobleem  
veroorzaakt door een slechte uitgangskwaliteit 
aan. De stresstest heeft duidelijk potentie voor 
het vroegtijdig aanwijzen van zwakke partijen. 
Desondanks zijn er een aantal zaken die 
uitgezocht moeten worden voordat de 
stresstest toegepast kan worden.  
 

 
Conclusies en vervolg 
Opkomstproblemen ontstaan door enerzijds te slechte uitgangskwaliteit van het pootgoed en 

anderzijds door de handelingen in de keten. Beide factoren hebben ongeveer evenveel invloed. De 

oplossing voor de opkomstproblematiek ligt daarmee zowel bij pootgoedtelers als bij 

consumptietelers! Een stresstest kan helpen om voldoende uitgangskwaliteit te garanderen.  

Het project wordt met 3 jaar verlengd waarbij een aantal nieuwe partners instappen (BO akkerbouw, 

Agristo). In die drie jaar willen we de stresstest praktijkrijp maken en verder inzicht krijgen in de 

grootste oorzaken van opkomstproblemen in de keten. De uitkomsten hiervan geven u als teler 

(straks) de mogelijkheid om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Wij houden u op de hoogte!  

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


