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Aanleiding voor het project

➢ Problemen rond de opkomst van pootgoed in de consumptieteelt

➢Huidige keuring van de NAK is gericht op ziekten en gebreken, 

maar geeft geen garantie voor kiemkrachtig pootgoed.



Oorzaken van opkomst problemen :

1. Groeiomstandigheden pootgoed

en/of

2. Bewaaromstandigheden pootgoed

en/of

3. Groeiomstandigheden consumptieteelt

De exacte oorzaak van opkomstproblemen bij afnemers

is vaak onduidelijk en moeilijk vast te stellen.



I.v.m. opkomstproblemen in de consumptieteelt:

Behoefte van afnemers / consumptietelers:

1. Een gegarandeerde kiemkracht van het pootgoed

2. Voorspelling van kiemkracht (aantal stengels per knol)

Behoefte van de pootgoedsector:

1. Meetmethode om vitaliteit objectief vast te stellen

2. Een vitaliteitsstandaard voor de sector

3. Kennis / methoden om de vitaliteit te kunnen verhogen



Projectinhoud: Relaties vaststellen

Afgeleide
metingen

Kiem/ 
vitaliteitstest

Prestatie in 
het veld

Vereisten voor een vitaliteits test:

➢ High throughput

➢ Betrouwbaar + consistent + 

onderscheidend

➢ Resultaten beschikbaar vóór 

aflevering pootgoed



Projectinhoud

Met een vitaliteitstoets willen we het volgende kunnen meten 

en voorspellen:

✓ Het aantal kiemen onder gecontroleerde optimale 

omstandigheden;

✓ Het % kieming onder gecontroleerde stress: hitte, kou, 

droogte.

✓ De gewasontwikkeling tot 8 weken na poten.

Kiemkrachtproeven vinden plaats in klimaat-cellen onder 

gecontroleerde omstandigheden.



Project Flight to Vitality

Ontwikkeling van een objectieve vitaliteitstoets

Partners:

❑ HZPC + Averis

Externe partner:

❑ TU Delft (ontwikkeling van wiskundige modellen)

Samenwerking:

❑ Universiteit Utrecht (identificatie van microbiome merkers voor aardappelvitaliteit)



Te verwachten projectresultaat

Een objectieve meetmethode om vitaliteit van partijen pootgoed vast te kunnen stellen.

Waardoor het mogelijk wordt om:

✓Pootgoed af te zetten met een gegarandeerde vitaliteit

✓Partijen pootgoed gericht af te zetten naar een bestemming die past bij de vitaliteit.

Dit zal leiden tot minder klachten en een hogere waardering van het pootgoed, ten gunste van pootgoedtelers 

en consumptietelers.



Bedankt voor uw aandacht!


