
Na rijst, tarwe en mais is de aardappel het belangrijkste
voedselgewas in de wereld. Hij behoort net als de tomaat,
de aubergine en tabak tot de familie van de nachtschaden.
Wereldwild zijn er wel 4000 aardappelrassen waarvan er
200 in België en Nederland worden geteeld.

DOOR: EVERT MUNTSTAG

volgroeid zijn. De vroege aardappelen
zljnerggeschiktvoor de ldeine tuin: je

kunt ze dichter op elkaar poten en hebt
halverwege de zomer al geoogst, waarna
je de vrijgekomen grond kunt gebrui-
ken om andere gewassen te verbouwen.
Nadelen: Vroege aardappel kun je niet
lang bewaren. En je hebt ook kleinere
knollen en minder opbrengst.
Wat de tijd van het oogsten betreft ziet
het er voor de overige soorten als volgt
uit:
Middelvroege aardappelen oogst je in
juli. De middellate in augustus endeze
zijn tot de winter te bewaren. Voor de

late valt de oogsttijd uiterlijk in septem-
ber: een langere periode tot de oogst

maar meer en grotere knollen, dus een
hogere opbrengst. Bovendien kunnen ze

langer, in feite de hele winter bewaard
worden.
Vroege aardappelen zijn bijvoorbeeld
Frieslander en Eersteling.
Middellate zijn Raja en Santé.

Onder de late aardappels vallen Texla en
Surprise.

Poten
Aardappelen worden geteeld middels
poters. De beste tijd om te poten is vanaf
halfapril. Pootop een dieptevan l8 cm
op lichte grond en een diepte van 15 cm
op zwaardere grond. Late aardappelen
worden doorgaans iets dieper gepoot.
Poot niet op ruggen (zie hier onder).

Eisen aan pootmateriaal
Aan het pootmateriaal moet je hoge
eisen stellen. I(oop elk jaar opnieuw
gecertificeerd en virusvrij pootgoed, dat
wil zeggen gekeurd door de Nederland-
se Algemene Keuringsdienst. Bij de aan-
schaf van pootgoed van woege, middel-
late en late aardappelen kun je kiezen
uit een aanbod van verschillende maten
pootgoed.

e vele rassen worden op basis

van oogstperiode ingedeeld in
vroege (groeiperiode 90- 100

dagen), middelvroege / middellate en
late aardappelen (groeiperiode 150-180

dagen). Maar ongeacht het soort is het
tijdstip van poten gelijk, namelijkvanaf
half april.

Wat zijn de verschillen?
De woege worden ookwel nieuwe aard-
appelen genoemd. Ze beginnen eer-

der met de knolvorming. De oogsttijd is
vanaf juni, ze zijn dus al goed na zo'n 3
maanden. Als je erg veel zin in je eigen
aardappel hebt, kun je ook al met het
oogsten beginnen voordat alle knollen
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Aan de bloei ís te zien dat de aardappel tot
de na chts cha defamilie b eho ort.

Oogst uan middeluroege Mozart-
aardappelen. (Foto's : Cecile Kuipers)

Grond
Aardappelen groeien op zowel lichte als
zware, goed drainerende gronden. Spit
de grond los ter diepte van ruim een
spade, liefst een paar keer, verkruimel
de grond zodater geen klonten meer
in zitten. Lichte gronden zljnhetmeest
geschikt voor vroege aardappelen en
zware gronden meer voor de late. Kies
bij voorkeur een zonnige plek voor het
ontwikkelen van stevig, groen loof.

Moet je ruggen maken?
Bij machinale landbouw zien we onmid-
dellijk aan de hoge en brede ruggen op
het land: hier zijn aardappels gepoot.
Het maken van vergelijkbare hoge, bre-
de ruggen is in de moestuin niet haal-
baar en af te raden. De afstand tussen de
knol en het grondwater is dan te groot.
De aardappel heeft bij de start en de

Teelt op ruggen is uoor de uolkstuin afte
raden. (Foto: AV\ï,{)

Aardappels vormen bij uitgroei boven-
dien een dicht bladerdek, waardoor je
niet meer in staat bent de ruggen bij te
werken. Een alternatief voor teelt op
ruggen: werk ten behoeve van een goede
doorworteling de grond diep los en poot
op een diepte afhankelijkvan de grond-
soort (zie boven). Ook aanaarden is zo
niet nodig.

Bemesten
De aardappel verlangt goed verteer-
de, organische mest. Neem liever geen

verse stalmest en ook geen kunstmest,
dan is dat later te merken: de aardap-
pelen worden bij het koken zwart. Wees
spaarzaam met stikstof, het loof groeit
dan uitbundig, maar de knollen niet.
Bekalk niet op de plek waar de aardap-
pelen gaan komen. Dit kan schurft aan
de knollen veroorzaken.
Wat wel goed werkt is om in het voor-
jaar te bemesten met kali, bijvoorbeeld
vinassekali of patentkali, Dat levert een
stevig gewas op, bevordert de bloemig-
heid van de aardappel en gaat boven-
dien blauwigheid tegen die zich bij
bewaring kan voordoen.

Het rooien en de opbrengst
Zodra het loof is afgestorven, moet je de
aardappels rooien. Bij sommige late ras-
sen kun je daar niet mee wachten, want
voor september moet het rooien vol-
tooid zijn. Bij vroege rassen wordt dik-
wijls gerooid terwijl de plant nog groene

bladeren heeft. De opbrengst is verschil-
lend naar gelang het ras, de grondsoort,
de bemesting, weersomstandigheden

Iceinere maten pootgoed geven grotere
exemplaren, maar minder aardappelen
per plant. Die poters kun je wel dichter
op elkaar planten. Grotere maten moet
je verder uit elkaar planten om grotere
knollen te krijgen. Grotere knollen zijn
het best in te zetten voor de woege teelt,
omdat ze meer reservevoedsel heb-
ben om de koude periode te doorstaan.
Neem bij voorkeur een middelmaat:
niet te groot, maar ook niet te klein:
de gebruikelijke maat is: 23 - 35 mm.

knolvorming veel vocht nodig. Knolvor-
ming moet niet boven, maar onder het
maaiveld plaatsvinden. Ruggen kun-
nen uitspoelen, worden steeds lager en
smaller en de ruimte om knollen aan
te zetten wordt te beilerkt: de knollen
komen boven of naast de rug bloot te lig-
gen en vergroenen (giftige aardappels!).

Yr o eg e aarb apyt efen zijn evA g ed chi [<t

aoordel<[einefi,in.

Late aard afiyt e[en zijn fang fi ouà6 anr.

Gebruik je de middelmaat, dan zit in de
knollen voldoende reservevoedsel waar-
door ze beter bestand zijn tegen vorst en
droogte. De ontwikkeling verloopt gesta-
ger en de opbrengst is groter.
Voor 2 kg pootgoed heb je 10 m2 grond
nodig.
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Aantastinguan het blad door

Phytophthora. ( Foto : Fre ePhoto's )

en het al dan niet bespaard blijven van

ziekten.
Wacht een paar droge dagen af, de

grond moet bij voorkeur lekker droog
zijn. Snijd per plant het loof zo ver af

datje aan de resterende stelen nog ziet
waar de pol staat. Steek de riek op enige

afstand van de stam in de grond - (min-
der kans dat je in een knol steekt) en

gooi de hele pol op zijn kop zodat de

knollen boven de grond komen. Pak de

aardappels met de hand beet en leg ze in
een mand. Niet gooien, dan bezorg je de

aardappels blauwe plekken, die zijn niet
bevorderlijkvoor de kwaliteit en houd-
baarheid.
Onder normale omstandigheden kun je

rekenen op een opbrengst van 250 tot

Het makkelijkste oogst je aard.appels met een riek'

Ziekten en plagen: wat te doen?

Aardappelziekte
( Phyto p hth o ra i nfe sta n sl

Dit is een zeer bekende

schimmelziekte die optreedt in
regenrijke zomers bij vochtig en

warm weer. De ziekte verspreidt
zich via sporen en nestelt zich in

de bladeren, stengels en knollen.
De sporen kunnen lang in de

bodem overleven. De besmetting
gaat niet alleen via de lucht, maar
ook via bladeren die op de grond
hangen. Kenmerkend is dat de

bladeren bruinzwarte vlekken
vertonen en aan de onderkant van

het blad verschijnt onder vochtige
omstandigheden wit schimmelpluis
De knol is roestbruin verkleurd en

gaat verrotten.
Voorkom vorming van de

besmetti ngshaard.Voer altijd je
aardappelloof via een vuilniszak
af. Cooi aardappelloof of (te)

kleine aardappeltjes niet op je

com posthoop. Cebruik goedgekeu rd

pootgoed en wees zuinig met
stikstof. Kijk uit naar rassen die
resistent zijn.

Lakschurft (Rhizoctani solani)
Op de besmette aardappelen
ontwaar je zwarte korsten. Op

zich is dat niet zo'n ramp, maar dit
verschijnsel kan wel problemen
geven met de houdbaarheid.
Preventie: vermijd verse stalmest
en zorg voor ruime vruchtwisseling:
kies het volgend jaar een ander
stukje grond voor je aardappelveldje.
Na het derde jaar kun je wel weer
hetzelfde veldje als het eerste jaar

bepoten, maar nog beter: houd de

termijn van vier jaar aan.

Ritnaalden (Agriotes)

Ritnaalden zijn oranjebruine
keverlarven die in de grond leven. Ze

maken gaatjes in de wortels, maar

300 kg per are (100 m'z). Droog, koel en

donker bewaren.
Eet nieuwe aardappelen bij voorkeur
pas na drie dagen. Ze zljn dan droger

en de suikers in de knol zijn dan omge-

zet in zetmeel, dat komt de smaakten
goede. tl

ook gangetjes in de aardappelen

zelf. De aantasting doet zich meestal
voor op pas ontgonnen grond. Houd

de termijn van wisselteelt aan.

Cystenaaltjes {nematoden), met
name de Globodera rostochiensis

Dit aaltje is een rondworm die in
de bodem leeft. De vrouwelijke
wormen bevatten al gauw 400

eitjes met daarin jonge larven, deze

kunnen jaren in de bodem overleven.

Ze komen pas uit de eieren als de

aardappelen zijn geplant. Ze worden
geactiveerd en aangetrokken door de

lokstoffen uit de aardappelwortels
en kruipen daar ook in. Voordeel

is dat bij ontbreken van hun

waardplant jaarlijks een derde van

de eieren afsterft.
Preventie: wisselteelt en gebruik van

resistente rassen.

(Zie ook het artikel over wisselteelt
elders in dit nummer)
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