onderzoek

Telers moeten nog op zoek naar
een geschikte rooier.

Het proberen waard:
lokaal geteelde
zoete aardappelen
Zoete aardappel ofwel bataat verschijnt in het groenteschap van speciaalzaken
en supermarkten. Ze zijn veelal afkomstig uit zuidelijke landen. Maar is het
mogelijk het gewas in Nederland te telen? Enkele telers hebben er ervaring mee
opgedaan. Voor zijn studie inventariseert Joep Peteroff deze ervaringen met de
teelt en de marktkansen. Ekoland vraagt hem naar zijn bevindingen.
Tekst Leen Janmaat | foto’s Biological Youngplants

V

olgens Joep Peteroff zijn zoete aardappelen prima
biologisch te telen in ons klimaat. Opbrengsten tussen 40 en 60 ton per hectare zijn zeker
haalbaar. Bijkomend voordeel is dat weinig ziekten en
plagen de groei verstoren. Wel is de teelt iets bewerkelijker
vergeleken met de ‘gewone’ aardappel. Dit betekent dat
er meer arbeid nodig is bij teelt en oogst van het gewas.
Vooral de oogst vraagt aandacht: “Telers moeten nog
op zoek naar een geschikte rooier die de knollen onbeschadigd uit de grond en in de kist krijgt. Ook over
ras-eigenschappen weten we nog te weinig. Een efficiënte
opkweek en aanplant spaart arbeidskosten uit en hierin
zijn nog verbeteringen mogelijk.”
Kortom, een goed saldo is haalbaar met de teelt van
zoete aardappelen. Joep is overtuigd dat het gewas
toekomst heeft in Nederland. Door het product in
eigen regio te telen, blijven de lijnen kort en daarmee
gunstig voor de footprint. Rechtstreek afzetten bij verkooppunten in de directe omgeving is nog het mooist.
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De zoete
aardappel
ofwel bataat
(Ipomoea batatas) is
een zoete knolgroente
van de windefamilie
(Convolvulaceae).
Dit is oorspronkelijk
een subtropische plant
en geen familie van de
aardappel. Tot nu toe
zijn er in ons klimaat
weinig ziekten en plagen bekend, waardoor
de teeltrisico’s gering
zijn.

Goede bewaarcellen, goede afspraken en jaarronde
levering helpen bij de verdere ontwikkeling als marktproduct.
Zoete aardappel is een alternatief voor de teelt van
aardappel, die gevoelig is voor schimmels. Een handvol telers is ermee aan de slag gegaan. Op het bedrijf
van Biokwekerij Frank de Koning zijn afgelopen jaar
rassenproeven gedaan om te zoeken naar voor Nederland geschikte rassen. Een verkenning van de markt
wijst uit dat de consument best die zoete aardappel
van eigen bodem wil omarmen en er wellicht iets extra
voor wil betalen. Ook is er vraag vanuit de horeca en
de verwerkende industrie.
Op basis van de verkenningen heeft Joep een teelthandleiding van 28 pagina’s geschreven over dit
nieuwe gewas. De handleiding is via www.biokennis
te downloaden of aan te vragen bij Young Plants
via e-mail jmpeteroff@gmail.com.
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