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Fasen van ontwikkeling van een poter

▪ de groeiperiode, 

▪ de veldperiode tussen loofdoding en oogst, 

▪ de fase van herstel en geleidelijke koeling, 

▪ de eigenlijke bewaarperiode, 

▪ de voorbehandeling na bewaring, en 

▪ de periode na planten. 
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Wat is kiemrust?
De fysiologische staat van de poter waarin spruitgroei  niet 

plaatsvindt, zelfs niet wanneer de knol onder 

omstandigheden bewaard wordt die optimaal zijn voor 

spruitgroei. 

Wat is fysiologische leeftijd?
• De fysiologische staat van de poter, die zijn 

productievermogen beïnvloedt (Reust, 1986)

• Het ontwikkelingsstadium van een poter zoals die 

voortschrijdend verandert door toenemende chronologische 

leeftijd in afhankelijkheid van voorgeschiedenis en 

bewaarcondities (Struik & Wiersema, 1999)

Definities



Wat is groeikracht?

Het vermogen van een poter om een goed 

ontwikkelde plant te produceren in een relatief 

korte tijd

Hoe kunnen we groeikracht meten?

• Spruitcapaciteit / aantal stengels per plant

• Plant hoogte / loofgewicht

• Bodembedekking / LAI

• Vroege knolopbrengst



Fysiologische leeftijd wordt beïnvloed door:

* potergrootte

* groeiomstandigheden tijdens pootgoedproductie

* behandelingen van het pootgoedgewas

* tijdstip en methode van loofdoding

* condities tussen loofdoding en oogst

* condities en behandelingen tijdens bewaring

* behandelingen na bewaring maar voor poten
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Intensiteit van kiemrust

Groeikracht

Tijd (leeftijd)

Er kunnen vier verschillende fysiologische stadia 

van een poter worden onderscheiden:

A. Fase van kiemrust

B. Fase van apicale dominantie

C. Fase van maximale groeikracht

D. Fase of seniliteit

Schematische levenscyclus 

van een poter 
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Field performance (below ground)









Wat zou er moeten staan in een 
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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Vitaliteitsmetingen?

▪ Bij rooien: 

● Test met verschillende concentraties 
kiemrustbrekers

▪ Bij uitschuren: 

● Kiemtest (zie dia) met meting van spruitgewicht 
per poter

▪ Bij late ontvangst door consumptieteler: 

● Kiemtest na afspruiten of waarnemen toestand van 
aanwezige spruiten en moederknol
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Hoe bepaal je fysiologische leeftijd?

▪ Biotoets (kiemrust/kieming/spruitcapaciteit)

▪ Mate van apicale dominantie 

▪ Metabolomics / transcriptomics

● Aanleg vasculaire systemen

● Activiteit enzymen gerelateerd aan 
zetmeelsynthese en -afbraak
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Wat zijn de belangrijkste stuurfactoren in 

de praktijk?

▪ Stikstofgift (6)

▪ Gewasbehandelingen (2)

▪ Loofdooddatum (4)

▪ Rooidatum (5)

▪ Bewaartemperatuur (1)

▪ Behandelingen tijdens en na bewaring (3)
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Kunnen we betrouwbaar sturen met 

fysiologische leeftijd?



Kunnen we een voorspellende waarde aan 

pootgoed geven?

▪ Voor breken kiemrust:

● Kiemtoets met verschillende concentraties 
kiemrust-brekende chemicaliën 

▪ Na start spruitgroei:

● Reactie afspruiten

▪ In elk geval: 

Bewaren op basis van ervaring met het teeltseizoen
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Hoe kunnen we manipuleren tijdens de 

teelt?

▪ Stikstofgift

▪ Spuiten met GA

▪ Spuiten met BAP

▪ Tijdstip loofdoden

▪ Zo vroeg mogelijk rooien
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Hoe kunnen we manipuleren tijdens 

bewaring?

▪ Temperatuur

▪ Temperatuurfluctuaties

▪ Licht (tijdstip, duur (aantal dagen), duur (fase), 
intensiteit 

▪ O2:CO2 verhouding en andere atmosferische aspecten

▪ Ethyleen

▪ Middelen

▪ Afspruiten

▪ Enz.
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Interactie ethyleen / Talent en voorkiemen

▪ Proberen het beste van twee werelden te krijgen door 
vertraging door ethyleen te verhelpen met voorkiemen. 

▪ Interactie is lastig en rasafhankelijk

▪ Effect van licht (hoeveelheid, duur, enz.) is ook een bron 
van onzekerheid

▪ Dit vergt gedetailleerd onderzoek i.p.v. guestimates
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Apicale dominantie als indicator?

▪ Dominantie van topspruit over spruiten in de andere 
ogen

▪ Dominantie van hoofdspruit over andere spruiten in 
hetzelfde oog

▪ Dominantie van top over zijassen binnen een spruit
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Wat ik graag zou willen onderzoeken

▪ Effecten van bodem- en weersomstandigheden tussen 
loofdoding en inschuren op kiemrustduur en 
fysiologische veroudering

▪ Metabolomics van knollen van aanleg tot incubatie, met 
nadruk op de periode van kiemrust

▪ Verband tussen kiemrust, en fysiologische stoornissen

▪ Ontwikkeling van een toets die verloopt van kiemrust en 
fysiologische veroudering niet alleen kwantificeert maar 
ook voorspelt

▪ Optimalisatie van de logistiek van oogsten, bewaren en 
voorbehandelen
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Oude poter met jonge spruiten / jonge 

poter met oude spruiten

Poter

Jong Oud

Jong koel afspruiten / licht

Spruit bewaren

Oud koudestoot warm bewaren
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Het is nog steeds niet zo simpel......

Dank U wel

Met dank aan 
Aardappelwereld 
/ Jaap Delleman 
voor de figuren
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Bewaarseizoen 2018 / 2019

▪ Veel variatie binnen knol

▪ Korte kiemrust

▪ Snelle fysiologische veroudering
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Speelruimte

▪ Kiemrust

voor een ras met korte kiemrust: 2,5 maanden

voor een ras met lage kiemrust: 5 maanden

▪ Incubatie

voor een snel verouderend ras: 4 maanden

voor een traag verouderend ras: 8 maanden 
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Bron van variatie zonder manipulatie

10% is van knolaanlegdatum

10% is voor knolgroeiperiode

30% is voor periode loofdoding tot inschuren

50% is voor bewaring
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Manipulatie

▪ 33% voor oogst

▪ 50% tijdens bewaring

▪ 17% vlak voor poten
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