Pootgoed aardappelen
Eind februari kunt u uw aardappelpootgoed van vroege of halfvroege rassen kopen. U kunt het pootgoed dan
laten voorkiemen door ze enkele weken in bakjes te leggen. Die bakjes moeten veel licht krijgen, maar geen
rechtstreekse zonnestralen. De beste temperatuur is 20°C tot de ogen open gaan (het ontkiemen tot stand is gekomen).Daarna moet u de aardappels koeler zetten. Wanneer het niet vriest kunnen ze naar buiten. Wel moet u
eraan denken dat ze op een beschutte plek komen te staan. Zo krijgt u korte, stevige scheuten van 0,5 tot 1 cm
lang. Een goed voorgekiemde pootaardappel heeft al een tweetal weken voorsprong op de niet- voorgekiemde
exemplaren. Daarom is het voor vroege aardappelen aan te raden.
Rassenkeuze en Phytophthora
Afgelopen jaren is gebleken dat biologische volkstuinverenigingen minder last hebben van de schimmelziekte
Phytophthora. De oorzaak moet worden gezocht in de rassenkeuze. Deze tuinders spuiten niet of spuiten met een
biologisch middel. (N.B. op onze moestuin mag niet gespoten worden met bestrijdingsmiddelen). Ze maken
een keuze uit de sterkere rassen of telen alleen vroege rassen. Nog een paar tips. Bemest de aardappels aan de
zuinige kant. Houd een plantafstand aan van minimaal 70 cm tussen de rijen en 30 cm in de rij. Bij de vroege
rassen zitten niet echt sterke rassen. Onze ervaring is dat u die rustig kan telen omdat er al vroeg een opbrengst
onder zit. Hieraan is echter wel een voorwaarde verbonden. Als er Phytophthora wordt geconstateerd in het blad,
moet al het blad onmiddellijk worden verwijderd. Dit is de enige mogelijkheid om de schade te beperken. Aanbevolen vroege rassen zijn: Junior, Prior, Frieslander, Fresco, Parel, Gloria, Dore, Premiere. Let wel: deze rassen
zijn over het algemeen zwak maar door de vroege productie loop je minder risico. Als er ziekte geconstateerd is
en u gaat de aardappelen rooien, probeer dan de knollen droog te houden. Ook al vindt u geen zieke knollen,
zoek ze toch een aantal keren door. Er kunnen besmette knollen tussen zitten. Besmette knollen kunnen in korte
tijd alle aardappelen aantasten. Neem tijdig contact op met uw pootgoedleverancier. Het is mogelijk dat een
aantal rassen moeilijk verkrijgbaar zijn.. Heeft u nog vragen, bel dan met de Groentelefoon.
(Overgenomen uit DLV-nieuws. Meer informatie: bel 0321-388811 of ga naar www.dlv.nl)
(Onderstaande tabel komt uit “Handboek Ecologisch tuinieren” en geeft o.a. informatie over gevoeligheid voor
Phytophtora van de verschuillende, de vroegheid en de consumptiekwaliteit.)

