O p d e ban k b i j Van R i j n k WS
In de loods van Van Rijn KWS werden bezoekers verwelkomd door een groot
bord met de tekst: ‘Welcome home’. Temidden van de aardappelen konden
bezoekers neerploffen in een zithoek, compleet met salontafel en televisiemeubel. „Wij willen dat iedere bezoeker zich thuis voelt”, verklaart hoofd
kweekbedrijf Peter Oldenkamp de huiselijke aankleding. „Er dreigt soms
een afstand te ontstaan tussen telers en handel en tussen hobbykwekers en
professionele kweekbedrijven. Dat willen wij voorkomen. Gemotiveerde mensen die weten waar ze op moeten letten, zijn voor ons heel belangrijk.” Een
van de opvallende nieuwkomers bij het handelsbedrijf is de chipsaardappel
VR808, waarvan het nummer ook de rasnaam is geworden. Het ras kenmerkt
zich door
een hoog en
stabiel drogestofgehalte
en kan bij
lage temperaturen worden
bewaard.

ag R i cO i n egypti Sc h e S f e R e n
Ieder jaar kiest Agrico een land als thema voor haar rassenshow. Dit jaar
stond Egypte centraal. Volgens het aardappelhandelshuis krijgt ook de regio
waarin het land ligt ruime aandacht binnen het veredelingsprogramma. Daar
is een goede reden voor. In 2030 zullen in Noord-Afrika net zoveel mensen
wonen als in Europa, terwijl de hoeveelheid landbouwgrond per persoon
naar verwachting met 40 procent afneemt. „Men heeft daar behoefte aan
sterke rassen die een stabiele, hoge opbrengst geven”, licht commercieel
directeur Jan van Hoogen toe. Een ras dat goed in die omschrijving past, is
Ambition. Deze nieuwkomer op de lijst moet zich gaan meten met Spunta,
dat nog altijd
favoriet is in
de landen
rond de Middellandse
zee.

Wi ld e bO e R (8 8) i n h et zO n n etj e
Een fanatiekeling mag je Jan Jans Wildeboer gerust noemen. De hobbykweker uit Bovensmilde is 88 jaar oud en denkt nog niet aan stoppen. „Ik heb
de aardappelziekte”, zo verklaart hij zelf. Agrico zette de kweker in het zonnetje omdat er in korte tijd meerdere rassen van zijn hand op de rassenlijst
zijn bijgeschreven. Dit jaar was dat Energie, een vroeg zetmeelras met een
goede AMresistentie.

Presentaties van aardappelkweekbedrijven

Tussen rassen v
praten over de t
Traditiegetrouw toonden de aardappelkweekbedrijven
in de eerste week van november hun veelbelovende rassen en zaailingen. Naast het presenteren van noviteiten
draait het bij de shows om het uitwisselen van ervaringen met telers en afnemers. Die geven richting aan het
kweekwerk voor de toekomst.
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Sc ha ap to o nt z i j n aM b iti eS
Voor het eerst haakte handelshuis en verwerker Schaap Holland aan bij de
rassenpresentaties. Het in Biddinghuizen gevestigde bedrijf legt ieder jaar
proefvelden aan met rassen van diverse kweekbedrijven. Aan de hand daarvan beoordeelt men welke rassen zich het beste lenen voor teelt en verwerking. „We merkten dat er steeds meer belangstelling ontstond voor de resultaten, ook vanuit telers en afnemers. Vandaar dat we de presentatie nu groter
aanpakken”, legt Hans Geling van het handelshuis uit.
De bezoekers konden per ras monsters van drie verschillende teeltlocaties
bekijken. Met de bakken op een rij ontstond een goed beeld van hoe nieuwe
en vertrouwde rassen onder verschillende omstandigheden presteren. Geling:
„Wij zijn op zoek naar rassen die over de jaren heen op verschillende grondsoorten een stabiel resultaat geven. Daarnaast moet een ras voor meerdere
doeleinden inzetbaar zijn. We zijn actief op het gebied van kleinverpakking,
export, de verwerkende industrie en de schillerij. Daarom is het voor ons en
voor onze telers een groot voordeel als je met rassen verschillende kanten op
kunt, bijvoorbeeld als de schilkwaliteit een keer niet goed is.”
De mensen van Schaap maken er geen geheim van dat zij het liefst meer
met eigen rassen aan de slag gaan. Samen met een groep vaste kwekers en
kweekbedrijven werkt het bedrijf aan nieuwe kruisingen. De rassen die hieruit
voortkomen,
worden via de
pootgoedtak
van het bedrijf
verhandeld.

an morgen
oekomst
Een deel van het internationale publiek was
in september al naar Emmeloord gereisd voor
de aardappelmanifestatie PotatoEurope 2009.
Toch hadden de kweekbedrijven bij hun rassenpresentaties niet te klagen over belangstelling. Vanuit Nederland en omliggende landen
kwamen bezoekers in grote aantallen af op de
jaarlijks terugkerende presentaties.
Net als de telers kijken de kwekers terug op
een bijzonder jaar. Het droge groeiseizoen
had onmiskenbare gevolgen voor de spruitrust, opbrengst en de inwendige kwaliteit.
Voor kwekers is zo’n jaar een zegen. De verschillen tussen rassen komen veel duidelijker

naar voren dan in een groeiseizoen waarin op
zijn tijd een buitje valt. Niet voor niets beproeven de handelshuizen hun rassen onder barre
omstandigheden in streken met een landklimaat. Nu de klimaatextremen lijken toe te
nemen, wordt dit soort informatie ook voor
Nederlandse telers belangrijker.
Voor de kwekers zijn de rassenshows inmiddels veel meer geworden dan een uithangbord.
Voor hen is het een belangrijk ijkmoment om
te bepalen of hun kweekprogramma op de
juiste koers ligt. De keuzes die ze nu maken
in het kweekwerk, bepalen wat de rassen zijn
die over twaalf jaar op de markt komen.

M e i j e r na ar e M M e lo o r d
Handelshuis Meijer ontving de bezoekers bij haar nieuwe bedrijfspand aan
de Verlengde Gildenweg in Emmeloord. Het pand is nog in aanbouw. Met
de nieuwe plek heeft het Zeeuwse handelshuis straks een vast steunpunt in
Noord-Nederland.
Meijer zette onder meer het chipsras Lady Lenora in de schijnwerpers. Dit
geelschillige ras geeft al vroeg een hoge opbrengst en kan tegen een stootje.
Op dit moment is Meijer een grote speler met het rode ras Lady Rosetta.
Voordeel van een geel ras is dat het schilrendement doorgaans hoger is. Een
nieuwe dame in de friethoek is Lady Anna. Dit ras wordt niet snel grof, maar
geeft wel veel
lengte. Het
is geschikt
voor de lange
bewaring
en is ABCDresistent.
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