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Pootaardappelen 
In 2021 organiseren we op 8 juli de landelijke open dag pootaardappelen te Swifterbant. Deelnemende 
bedrijven krijgen de mogelijkheid om een toelichting te geven bij hun object in een proef- of 
demonstratieveld. Onderwerpen die o.a. aandacht zullen krijgen: 
 Bestrijding luis-virus met verschillende strategieën 
 Plantvoeding, bodemverbeteraars en plantversterkers 
 Loofdoding 
 Demonstratie rassen  
 Verbetering vochthuishouding 
 

Plantvoeding, bodemverbeteraars en plantversterkers 
In pootaardappelen is een goede knolzetting van groot belang. Daartoe zijn goede groeiomstandigheden 
in die fase van essentieel belang. Plantvoeding, bodemverbeteraars en plantversterkers kunnen daarbij 
een belangrijke factor zijn. In een aansluitproef worden verschillende producten vergeleken. 
 

Loofdoding 
 Het onderzoek dat wij afgelopen jaren hebben uitgevoerd heeft al veel inzicht gegeven in een nieuwe 
strategie. In 2021 kan verder aandacht gegeven worden aan optimalisatie van de spuittechniek en aan 
nieuwe producten en methoden. Ook zal gekeken worden naar het effect van de snelheid van 
loofdoding in 2020 op de nateelt in 2021. 
 

Rassen 
Het is mogelijk om deel te nemen aan een demonstratieveld om nieuwe rassen te tonen. Elk ras zal op 
de gewenste teeltwijze wat betreft plantdichtheid, pootdiepte en bemesting geteeld worden. Kort voor 
de velddag wordt 3 m2 geoogst om te tonen op de velddag. 
 

Verbetering vochthuishouding 
Vooral in de fase van de knolzetting is de vochthuishouding van groot belang om een goed aantal 
knollen te krijgen. Bepaalde producten kunnen in een vochtige periode vocht opzuigen en in een droge 
periode vervolgens weer afgeven. Zodoende kan de vochtvoorziening voor het gewas beter gereguleerd 
worden. In een proef worden verschillende producten vergeleken. 
 

Virusbestrijding 
De bestrijding van bladluizen en Y-virus blijft een actueel thema. In een veldproef worden verschillende 
strategieën met elkaar vergeleken. Er is beperkt ruimte voor enkele betaalde objecten. Op de velddag 
zijn de resultaten van de in 2020 uitgevoerde proef te zien in de nateelt van de oogst van toen. 
 

Uw proef 
Natuurlijk kunnen we ook een geheel naar uw wens aangelegde proef of demonstratie uitvoeren. 


