Bioboer wil ook frietaardappel
Biologische aardappeltelers hebben nog
nauwelijks goede rassen voor chips en
friet. In het project BioImpuls wordt
gezocht naar een oplossing.
Een aardappel moet aan een aantal voorwaarden voldoen om goed te bakken te zijn, vertelt
Ronald Hutten van Wageningen University,
onderdeel van Wageningen UR, en betrokken
bij het veredelingsonderzoek. Om te beginnen het gehalte aan reducerende suikers.
‘Die suikers reageren bij het bakken met vrije
aminozuren. Deze Maillardreactie zorgt voor
bruining. Bij teveel van deze suikers wordt de
aardappel gauw te bruin, waardoor hij bitter
gaat smaken.’
Ten tweede is het watergehalte een punt. Een
aardappel is gaar als het water is verdampt.
Hutten: ‘Dat proces moet niet te lang duren,
want tijd is geld. Daarnaast wordt een deel
van dat water vervangen door olie. Gaat er
veel olie in het aardappelproduct zitten, dan
wordt het zowel vetter als slechter bewaarbaar. Zit er te weinig water in en te veel zetmeel, dan wordt het product na het bakken
te hard. Het zetmeel- en watergehalte moeten
dus binnen een bepaalde bandbreedte zitten.’
Tot slot is de vorm belangrijk. ‘Voor chips wil
je ronde aardappels hebben van niet meer
dan vijf centimeter doorsnede. Dan krijg je
mooi ronde chips, die ook niet zo groot zijn
dat ze direct breken in de zak. Voor friet wil

Er is maar één aardappelras geschikt voor biologische friet, voor biochips is er zelfs geen.

je eerder lange, grote aardappels hebben’,
vertelt Hutten.
In het project BioImpuls wordt veredelingsonderzoek gedaan voor de biologische sector,
in samenwerking met de Nederlandse kweekbedrijven Den Hartigh, Meijer, KWS Potato,
Fobek, AGRICO en HZPC en boerenkwekers.
Heeft een reguliere teler keus uit 100 tot
150 rassen, een biologische teler kan amper
kiezen. Er zijn slechts zes rassen met
phytophthoraresistentie, wat voor bioboeren
belangrijk is omdat ze niet mogen spuiten.
Slechts eentje daarvan is er geschikt voor friet,
de Sarpo Mira, en geen enkele voor chips.

Terwijl er wel vraag is naar biologische chips
en friet. In het project wordt daarom onder
meer gezocht naar rassen voor chips en friet.
Resultaten zijn niet snel te verwachten, legt
Hutten uit. ‘Aardappels veredelen is een lastig
proces. Er zijn 50 tot 70 eigenschappen die
belangrijk zijn, en het is moeilijk die allemaal
goed te krijgen.’
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MEBOT laat boer rekenen met mest
Akkerbouwers gaan meer mogelijkheden krijgen om de gevolgen te berekenen
voor het milieu en hun inkomsten van de hoeveelheden stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen die ze gebruiken. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
van Wageningen UR ontwikkelt daar computerprogramma MEBOT voor.
De ontwikkeling van MEBOT startte in 2002,
als onderzoeksinstrument om de effecten
van beleidsmaatregelen rond mineralen en
gewasbeschermingsmiddelen door te kunnen
rekenen. Met het computerprogramma zijn op
bedrijfsniveau verschillende teeltstrategieën
te simuleren. Het programma bevat gegevens
uit de KWIN AGV, de Kwantitatieve Informatie
Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt. ‘Voor
de grote akkerbouwgewassen zoals aardappelen, suikerbieten en granen zijn meerdere standaarden opgenomen omdat deze opbrengsten
regiospecifiek zijn’, licht onderzoekster Vivian
Hendriks van PPO toe. ‘In Flevoland zijn er bij-

voorbeeld hogere aardappelopbrengsten
dan op schrale zandgronden. Bij de andere
gewassen speelt dit veel minder.’
Boeren, banken, verzekeringsmaatschappijen
en organisaties als LTO en DLV maken gebruik
van KWIN-informatie. In mei 2012 verschijnt de
update van de KWIN AGV uit 2009 nog als pdf
en op papier. Maar het naslagwerk moet uiteindelijk een gebruiksvriendelijk en interactief
computerprogramma worden voor agrarische
ondernemers; als rekentool is MEBOT nu
nog te complex voor externe gebruikers. Wel
wordt al sinds 2009 een verkorte versie van
het programma ingezet in het groene mbo

11

en hbo. Zo gebruikt de CAH Dronten het bij
lessen plantenteelt.
De onderzoekers voeren inmiddels gesprekken met een softwareontwikkelaar. Want er is
zeker behoefte aan een gebruiksvriendelijke
versie, weet Hendriks. ‘De regels voor bemesting en gewasbescherming worden steeds verder aangescherpt. MEBOT maakt bijvoorbeeld
de effecten van het gebruik van een bepaalde
hoeveelheid kunstmest inzichtelijk, waardoor
een boer vooraf kan bijsturen en corrigeren.
In de toekomst zou het programma ook het
energieverbruik en emissies van broeikasgassen kunnen meenemen.’
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