Handel & Afzet

2017 was geen phytophthora jaar

Convenant voor
opschaling van robuuste
aardappelrassen
Aardappelkwekers, telers en onderzoekers bespreken op
kweekbedrijf Den Hartigh in Emmeloord de voortgang van
het convenant. Ze beoordelen de oogst van het demoveld en
maken plannen voor volgend seizoen. Afgelopen jaar was geen
phytophthorajaar. Industrie-aardappelen en rode tafelaardappelen
vragen nog om aanvulling in het assortiment.
Tekst & Foto’s | Leen Janmaat
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e aardappelen op het demoveld
op het landbouwbedrijf ERF zijn
op 9 mei gepoot en op 4 oktober
gerooid. Volgens de beheerder Roy Michielsen heeft het weer afgelopen zomer
meegewerkt; “Op 21 juli ontdekten we de
eerste infecties en op 2 augustus waren
de standaard rassen Agria en Ditta geïnfecteerd”. Ook andere rassen vertoonden
duidelijk aantasting in het loof. Het is
belangrijk te weten in hoeverre de knollen
zijn besmet en aangetast. De laatste waarnemingen dateren van 16 augustus waarna alle velden zijn gebrand. Wat opvalt
bij de visuele beoordeling is de variatie in
sortering zowel tussen de rassen zowel als
als binnen het ras. Het onderwatergewcht
(OWG) varieert van 300 tot 412.
Voor 2018 staan er meerdere demovelden
met beschikbare robuuste rassen in de
planning. Jacob Eising van kweekbedrijf
Den Hartigh licht toe:“De demovelden
zijn vooral bedoeld voor de telers en
kwekers die de rassen bij elkaar kunnen
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Jacob Eising

Het veredelingsproject BioImpuls heeft het nodige voorwerk gedaan om resistente aardappelen met gunstige eigenschappen te ontwikkelen. Edith Lammerts van Bueren was lang
projectleider van BioImpuls, maar inmiddels
heeft zij afscheid genomen als onderzoekster
van het Louis Bolk Instituut. Zij draagt haar
taken over aan Peter Keijzer die zelf een achtergrond heeft in de aardappelveredeling.
Op de Biobeurs zal Edith haar afscheidsrede
in verkorte versie en in de Nederlandse taal
overbrengen. Ze benadert biologische veredeling vanuit een verbreed perspectief.

bekijken. We kiezen bewust voor drie
regio’s waarbij de velden ook dienst doen
als vangveldjes, aan de hand van geïnfecteerde bladeren kunnen isolaten worden
bepaald in het lab. Dit geeft een beeld van
de aanwezige fysio’s in de verschillende
regio’s en de verspreiding hiervan. De
kook- en frituureigenschappen kunnen
we na de oogst weer met elkaar bekijken”.
Zoals in het convenant is afgesproken
doen kweekbedrijven inspanningen om

het assortiment resistente rassen uit te
breiden en de vermeerdering in snel tempo op te schalen. Uit de inventarisatie zal
blijken hoeveel pootgoed er beschikbaar
komt. Per jaar wordt de lijst met beschikbare robuuste rassen bijgesteld. Volgens
hetzelfde convenant geven winkels inclusief supermarktorganisaties voorrang
aan deze robuuste rassen. Dit gebeurt niet
vanzelf omdat winkels veelal gehecht zijn
aan de bestaande, vaak gevoelige, rassen.
Op de Biobeurs komen de ketenpartijen
bijeen om de stand van zaken te bezien en
de voortgang te bespreken.

Workshops 56 & 67

56-Biologische plantverdeling vanuit
breed perspectief
Do 18 | 15.30-16.30 uur | Workshopruimte B
Met Edith Lammerts van Bueren
67-Aardappelconvenant, en nu verder
Do 18 | 14.15-15.15 uur | Workshopruimte D
Met Maaike Raaijmakers, Jacob Eising, Henk
Klompe e.a.
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