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HOOFDSTUK I
ENIGE ALGEMENE GEGEVENS OVER DE AARDAPPEL M FRA.NKRUK
Op de kaart hiernaast zijn de intensiteit van de aardappelteelt,
de oppervlakte aardappelen per departement en de gebieden met pootaardappelen en fabrieksaardappelen weergegeven.
De aardappelteelt wordt vooral bedreven in Bretagne, in MiddenFrankrijk en in het oosten. 3h Bretagne is de pootaardappelteelt zeer
belangrijk. In de drie meest westelijke departementen (Finistère,
Morbihan en Côtes-du-Nord) wordt ongeveer 3/4 deel van de Franse
pootaardappelen geteeld. Het overige deel treft men aan ten noorden
van Parijs,
In de vijf noordelijkste departementen komt enige teelt van
fabrieksaardappelen voor, evenals in de departementen l'Eure-et-Loir,
Côte-d'or en Saone-et-Loire. Van veel betekenis is deze teelt niet.
De volgende tabel geeft een indruk van de oppervlakte aardappe
len van de laatste jaren, de opbrengst per ha en de landelijke op
brengst. Ter ori'êntering zijn dezelfde gegevens ook van de overige
vijf E.E.G.-landen opgenomen.

Land

Tabel 1 : De met aardappelen beteelde oppervlakten en de opbrengsten
in de 6 E.E.G.-landen,
Landelijke opbrengst
Opbr . in 100 kg/ha
Cppervlakte in 1000 ha
in 1,000.000 ton
voor »40voor '48voor *481956 1957 1940 '52 '55 '56 '57 1940 '52 1955 1956 1957
1940 '52 1955

Frankrijk
Nederland
W.Duitsl.
ItaliS
BelgiS + )
Luxemburg

1421 1 124 1040 1059 967
123 186 152 142 142
1162 1136 1128 1135 1119
423 392 391 387 387
118

90

84

88

82

1 1 2 122 146 172 155 15.9 13.7 15.1 18.2 14.9
249 252 269 240 276 3.1 4.7 4.1 3 . 4 3 . 9
168 212 203 236 235 I9.5 24.1 22.9 26.8 26.3
67 70 87 88 94 2.8 2.7 3»4 3 . 4 3.6
208 238 260 231 261

Van de ongeveer 15.500,000
de statistiek produceert, is de
Consumptieaardappelen 5.500,000
Pootaardappelen
2,000,000
Fabrieksaardappelen
300,000
Veevoer en verlies
+7,000,000

2.5

2.1

2.2

2.0

2.1

ton aardappelen, die Frankrijk volgens
bestemming als volgt:
ton waarvan 550.000 ton primeurs
ton
ton
ton

In werkelijkheid is de opbrengst hoger. Deze kan waarschijnlijk
wel op 20 milj. ton per jaar worden gesteld, waarvan 7 milj. ton als
eetaardappelen wordt verhandeld.
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HOOFDSTUK II
POOTAARDAPPELEN
Algemeen
Het areaal pootaardappelen is ongeveer 24.000 ha. In 1947 was het
48.000 ha en in 1956 25.000 ha. De opbrengst bedraagt bij de huidige
oppervlakte +400.000 ton. Jaarlijks wordt +25.000 ton geëxporteerd,
vooral naar Noord-Afrika en +70,000 ton geïmporteerd. Voor geheel
Frankrijk zijn +2.000.000 ton pootaardappelen nodig, zodat slechts
1/4 deel van de*~gepote aardappelen goedgekeurd pootgoed is. In Neder
land, West-Duitsland en Belgi'é wordt ongeveer 50f° goedgekeurd pootgoed gebruikt.
Uit een enquête, die in 1954 onder de Franse telers is gehouden
door .de "Fédération Nationale des Producteurs de Plants de Pommes de
terre, blijkt, dat 52f» van de ondervraagde boeren het goedgekeurde
poot goed te duur vond, terwijl 24f» van mening was, dat hun eigen
geteelde aardappelen ook geschikt waren om als pootaardappelen te
gebruiken. 33f° van de ondervraagde telers gaf de voorkeur aan buiten
lands pootgoed, hoewel dit + 6 frs. per kg duurder isj 15°» prefereerde
de in Frankrijk geteelde pootaardappelen.
Keuringsdienst en keuring
De pootaardappeltelers zijn georganiseerd in "syndicats". Deze
syndicats, in totaal ongeveer 100, vormen de "Fédération Nationale
des Producteurs de Plants de Pommes de terre". Deze telersorganisa
tie tracht door controle, onderzoek en voorlichting de gezondheids
toestand van de Franse pootaardappelen op een hoog niveau te brengen.
Naast de "Fédération Nationale" staat de ''Commission Officielle
de Contrôle3' (C.O. C. ), die is samengesteld uit deskundigen van het
Ministerie van Landbouw. Deze Commissie stelt het "Règlement Technique
du Contrôle de la Production, de la Conservation et des Livraisons de
plants de pommes de terre" op. Hierin worden allerlei voorschriften
over de keuring enz. omschreven. De keurmeesters van de "Fédération
Nationale" hebben ervoor te zorgen, dat deze voorschriften nageleefd
worden. Bij de laatste veldkeuring wordt door de C.O.C. steekproefs
gewijs nagegaan of aan de voorschriften voldaan wordt. Ook de rooidata worden door de C.O.C. vastgesteld.
Men kent in Frankrijk drie klassen, nl. Elite, À en B. Elite is
afkomstig van stamselectie. Voor klasse A kent men niet het afkapsysteem.
Het aantal rassen, dat per bedrijf geteeld mag worden, is afhan
kelijk van de oppervlakte pootaardappelen. Wanneer deze oppervlakte
kleiner is dan 1 ha, mag b.v. maar één ras geteeld worden. Ook het
aantal rassen per syndicat is beperkt. Bij een oppervlakte van 1000 ha
mogen slechts 6 rassen gekeurd worden. Wanneer een teler minder dan
2 ha pootgoed heeft,, is het verboden van hetzelfde ras poot- en con
sumptieaardappelen te telen.
Een ander belangrijk verschil met ons land is, dat véór de eerste
veldkeuring geen zieke planten verwijderd mogen worden.
Een opmerkelijk voorschrift is ook de verplichte ontsmetting van
bewaarruimten, sorteerders, zakken en kisten tegen Fusariumbesmetting.
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Zoals In Nederland de Igel-Lange-test gebruikt "wordt om een in
druk te krijgen over de gezondheidstoestand van de partijen, wordt
in Frankrijk de nacontrole op het vrije veld gebruikt. Deze nacontrole
is verplicht voor alle rassen, die geteeld zijn in het noorden of
noordoosten van Frankrijk en voor de rassen Eersteling, Sirtema en
Viola uit geheel Frankrijk.
De mogelijkheden voor een nacontrole in het vrije veld zijn hier
beter dan in ons land, omdat de grondtemperatuur bij het planten in de
eerste helft van augustus gunstig is, terwijl de groei van de planten
tot laat in de herfst mogelijk is. Tijdens ons bezoek aan Peronne
(28 juli) werden in een deel van de bedrijfsgebotrwen van de Fa. Hettema
& Zonen, ten behoeve van de syndicaten van N,Frankrijk, de monsters
van de doodgespoten percelen met de damp van rindite behandeld. De Fa.
Hettema maakt van de aanwezigheid van deze nacontrole op Frans pootgoed gebruik de waarde van het Nederlandse pootgoed te demonstreren.
Op hetzelfde veld worden nL. monsters uitgeplant van partijen, die van
uit Nederland zullen worden geïmporteerd. De verschillen spreken dan
meestal voor zichzelf. +2 weken na de behandeling (na voorkiemen) wordt
gepoot. Na é à 7 weken na het planten is de eerste beoordeling op
bladrol mogelijk. Nog iets gunstiger voor de nacontrole is het klimaat
in Bretagne en in St.Germain (z. van Parijs), waar evenals in de
omgeving van Toulon, met nog betere voorwaarden, vele monsters worden
uitgeplant. Het is niet, zoals in ons land, in de eerste plaats op
bladrol, waarop de nacontrole is gericht, maar op de normale stammen
van Y-virus en op A-virus. Vooral Y-virus schijnt de pootgoedteelt
in Frankrijk riskant te maken. De symptomen hiervan komen in de na
controle in het vrije veld reeds vroeg (kort na de opkomst) duidelijk
uit. 3h sommige jaren ondervindt men moeilijkheden met de beoordeling
op bladrol in N.Frankrijk, vooral bij het ras Bintje.
Monsters, die in de nacontrole, door de syndicaten verricht, mis
lukken, kunnen nogmaals worden onderzocht in de kassen van de controle
stations te St.Germain (Directeur M. iuemener) of te Brouhaha
(Directeur P. MadecK Men heeft een verdeling gemaakt t.a.v. de rassen.
Zo worden in St.Germain o.a. de rassen Sientje, Sirtema, Ultimus en
Voran onderzocht, terwijl in Brouhaha de uitgestelde nacontrole van
o.a. Bintje plaatsvindt.
De nacontrole van het materiaal van de uitgangsstammen en van de
1 e- en 2e-jaars vermeerderingen hiervan, heeft eveneens op beide
controlestations in de maanden december-maart plaats, waarbij eenzelfde
verdeling wordt toegepast. Het blad van de opgekweekte planten wordt
ook serologisch onderzocht op X-, M- en S-virus. Ook de stations te
Douai (Directeur M. Boursier) en te ïiilizac (Directeur M. Mordelet)
nemen voor een deel aan deze controle deel. Men zoekt thans intensief
naar methoden om deze controle op de spruiten na vooikiemen (dus
zonder uitplanten) te kunnen verrichten. Serologisch onderzoek met
materiaal van kiemen wordt reeds voor X, S en K toegepast.
In St. Germain tracht men in samenwerking met Dr. Martin (Proef
station te Versailles) eem werkwijze te vinden om bladrol-, Y-viruszieke en eventueel andere viruszieke knollen morfologisch aan de
spruiten, na voorkiemen onder bepaalde omstandigheden t.a.v. o.a. be
lichting, te herkennen. Dit kan perspectieven openen voor het verwijde
ren van de zieke knollen uit de partijen in het voorjaar. 3h
Versailles wordt intensief getracht voor de teelt belangrijke rassen,
welke dragers zijn van een virus, of die hiermede in de loop van de
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tijd geheel werden besmet, van dit virus vrij te maken. Dit is reeds
gelukt met de methode van meristeemcultuur voor het ras Saucisse
(drager van A-virus) en voor Belle de Fontenay (drager van Y-virus),
No ord-Frankr li k
In Noord-Frankrijk zijn Nord, Pas-de-Calais, Somme en Aisne de
belangrijkste departementen voor de pootaardappelteelt. In deze
streek komen zowel kleine als grote bedrijven voor. In het departe
ment Aisne domineren de grote bedrijven zeer sterk. Granen en bieten
zijn daar ook veel verbouwde gewassen, In het kort zullen hier twee
grote bedrijven worden beschreven, die door ons werden bezocht.
1. Bedrijf van J. Bernard te Gomiecourt (tussen Arras en Peronne)
Grootte: 220 ha. Grondsoort: soort zavelgrond. Oppervlakte aard
appelen: 65 ha (10 ha Ideaal en 55 ha Bintje). Verder granen,
bieten en luzerne.
In de herfst wordt het aardappelland diep geploegd (+30 cm)
en in het voorjaar diep geëgd. Het is zavelgrond, waar dë kans op
kluitvorming door ongunstige bewerkingen gering is. Na het poten
worden de ruggen (rijenafstand 70 cm) afgeëgd en weer aangeaard.
Vóór het aanaarden worden de geulen opengebroken met zware beitels.
Dit geschiedt in een aparte arbeidsgang. Voor het aanaarden wordön
zeer zware aanaarders gebruikt. Cm de Phytophthora te bestrijden,
is dit jaar 5 maal met organische zinkverbindingen gespoten. On
danks deze bespuitingen kwamen begin juli al zieke blaadjes voor.
Het ras Ideaal werd op 10 juli en het ras Bintje op 15 juli
geklapt en doodgespoten met 150 l/ha H2SO4 (Gone. 60'/»). Er ont
wikkelde zich geen uitloop.
Op 28 juli -was men het ras Ideaal aan het rooien. Hiervoor
werd een volautomatische Spy met volgwagen gebruikt. De machine
werd getrokken door een Ferguson-trekker met dubbele achterbanden,
Bij de sorteertafel stonden 2 vrouwen, bij de opzakinrichting 1 man
en op de volgwagen 1 man. Twee vrouwen liepen nog na te zoeken,
In totaal werd 2 ha per dag gerooid. In de schuur werden de aardap
pelen direct gesorteerd op bonken (>55 mm), stenen en grond. De rest
werd opgeslagen in kiembakjes (iets groter model dan in Nederland,
zie foto 6). Met een hefinstrument werden de kistjes zeer hoog opge
stapeld. De hele oogst kan op deze wijze opgeslagen worden. Met
deuren en ramen wordt 's nachts geventileerd.
Zeer opvallend was, dat bijna geen beschadiging plaatsvond. De
rooimachine en ook de sorteerder waren geheel met rubber beschermd.
Het gebruik van zwavelzuur als doodspuitmiddel wordt in het
noorden van Frankrijk algemeen toegepast. De dodende werking is
onder de hier heersende omstandigheden meestal goed. Bovendien is
het middel goedkoop. Het grote nadeel is de aantasting van de
spuitmachines. Natriumchloraat wordt niet gebruikt, omdat de nawer
king in de grond op een volggewas ongunstig kan zijn.
De heer Bernard gebruikt uitsluitend in Nederland aangekocht
pootgoed.
2. Bedrijf van H. Bias te Toulis (ten noorden van Laon)
Grootte: +500 ha. Grondsoort: soort zavelgrond. Oppervlakte aard
appelen: Î55 ha. Zowel pootaardappelen als consumptieaardappelen.
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Hoofdrassen: Ideaal en Bintje. Bijrassen: Sirtema en Saskia.
Verder granen, suikerbieten, luzerne en grasland. Ook hier werden
de pootaardappelen geklapt en daarna doodgespoten met H2SO4. De
aardappelen werden gerooid met een twee-rijïge Lanz-voorraadrooier.
De aardappelen werden losgestort bewaard in een ruimte met buitenluchtkoeling.
De heer Bias gebruikt hoofdzakelijk in Nederland aangekocht
pootgoed.
De hier besproken bedrijven mg men niet beschouwen als een
goede weergave van de streek, waarin ze zijn gelegen. Deze bedrij
ven werden door ons bezocht, omdat beide eigenaren een belangrijke
rol spelen in de Franse aardappelwereld.
Bretagne
In Bretagne is met behulp van twee hoofdkeurmeesters een indruk
verkregen van de pootaardappelteelt in het departement Finistère.
Het klimaat in dit gebied wordt sterk bepaald door de warme
golfstroom. Vlak bij de kust, vooral in het zuidwesten,vriest het in de
winter bijna nooit. In het uiterste zuidwesten komen zelfs vijgébomen
en mimosa voor. In het kustgebied van Finistère treft men veel artis
jokken, bloemkool, uien, knoflook en vroege aardappelen aan. De land
bouw heeft daar de vorm aangenomen van grove tuinbouw. Meer landwaarts
gaat deze tuinbouw geleidelijk over in landbouw. Het departement wordt
verdeeld door twee bergruggen van +400 m hoogte. Boven op deze ruggen
heeft men ongeveer een vegetatie, 3ie doet denken aan de plantengroei
op de Alpen boven de boomgrens. In de wijde dalen liggen de landbouw
bedrijven, waarvan de grootte varieert van ongeveer 20 tot jjO ha.
Een bedrijf, gelegen In de buurt van Châteauneuf zal hier in het
kort beschreven worden (zie foto J5)»
Grootte van het bedrijf: 25 ha.
Bouwplan: 5 ha wintertarwe, 1 ha gerst, 2 ha haver, 1 ha conservenerwten, 1 ha sperziebonen, 1.5 ha voederbieten, 0.5 ha mergkool, 2.5 ha
pootaardappelen (rassen Bintje en Ideaal), 10 ha grasland (blijvend +
kunstweide),
Op het bedrijf waren aanwezig: 32 runderen en 7 zeugen. De boer ver
zorgt tezamen met 1 vaste arbeider het gehele bedrijf.
De aardappelteelt heeft als volgt plaats; met de geulentrekker
worden voren getrokken en daarin met de hand de voorgekiemde poters ge
legd. De boer gebruikt grote poters en +50.000 poters/ha. Tegen
Phytophthora werd 3 maal gespoten met koper. In volle gewas is doodge
spoten met 20 kg NaCIOjj, opgelost in +600 1 water. Bij het rooien wordt
gebruik gemaakt van een vorentrekker,"die de rug uit elkaar rijdt of van
een voorraadrooier (korfmodel). Cp dit bedrijf is een sorteerder aan
wezig, die geheel met rubber is bekleed.
Uit bezoeken aan andere bedrijven is gebleken, dat op de meeste
bedrijven minder dan 2.5 ha pootaardappelen voorkomen. Het gebruik van
natriumchloraat om het loof te doden, wordt hier algemeen toegepast.
Men ondervindt geen hinder van dit middel bij de nateelt. Dit kan mis
schien verklaard worden uit de grote hoeveelheid neerslag per jaar
(70-120 cm).
Bretagne heeft een gunstig klimaat voor de teelt van aardappelen;
een warm voorjaar met koele vochtige zomers. Bladluizen worden zeer
sporadisch waargenomen. Dit is ook de reden, dat voor de meeste rassen

in Bretagne de nacontrole niet verplicht is. Voor de ontwikkeling van
de aardappelziekte is dit klimaat zeer
gunstig. Een andere zeer ge
vreesde ziekte is Fusarium. Om deze ziekte goed te bestrijden, is het
bij de meeste syndicaten verboden om. vatbare rassen, zoals Bintje, met
de machine te sorteren. Men sorteert op het gewicht met de hand. Bij
voldoende ervaring blijkt dit goed mogelijk te zijn.
In verband met de kleine oppervlakten van de bedrijven is het in
Finistère voor pootgoedtelers verboden consumptieaardappelen te ver
bouwen.
Bewaring van de aardappelen na de oogst vindt doorgaans plaats in
een schuur. Van bevriezen heeft men in dit klimaat weinig last. Het
eigen pootgoed wordt in kiembakjes,meestal ook in de schuur bewaard.
Ook kent men centrale bewaarplaatsen voor het geoogste produkt. Zo
heeft het Syndicat Pleyber-Christ (zie foto 3 en 4) een grote bewaar
plaats met buitenluchtventilatie. Daar de nachten tamelijk warm zijn,
is ook een koelinstallatie aanwezig, In het sjmdicat Châteauneuf zijn
5 bewaarplaatsen met een gezamenlijke capaciteit van 1.000 ton aard
appelen. In deze bewaarplaatsen worden de aardappelen in kisten be
waard. De ruimten zijn niet van buitenluchtkoeling voorzien.
De algemene indruk is, dat de pootaardappelteelt iti Finistère
zeer minutieus bedreven wordt met uitvoerige controle op de teelt en
het klaarmaken van de partijen. De gelukkige omstandigheid, dat geen
of weinig luizen voorkomen, vergemakkelijkt een goede pootgoedteelt
natuurlijk ook aanzienlijk. Men probeert met eenvoudige middelen een
goed produkt af te leveren.
De voorlichting over de aardappelteelt vindt vooral plaats via. de
keurmeesters van de Fédération Nationale. Daar ook voor andere gewas
sen dergelijke Fédérations Nationales bestaan, krijgen de Franse boeren
vooral een gewassenvoorlichting. Hoewel dit op deze reis niet bestu
deerd kon worden, kregen we sterk de indruk, dat de telers, die aan
pootgoed- of zaaizaadteelt doen, de meest vooruitstrevende boeren zijn.
De opbrengsten van pootaardappelen zijn b.v. ondanks vroeg rooien
hoger dan de opbrengsten van consumptieaardappelen. Deze pootgoedtelers
krijgen zeer waarschijnlijk veel meer voorlichting dan. de andere
Franse boeren. De normale voorlichtingsdienst bestaat voor ieder de
partement slechts uit enkele personen, zodat deze dienst meer admini
stratief en representatief werkzaam is dan dat hij zich bezig kan hou
den met individuele voorlichting.
Laboratoire de Recherche sur la Tomme de terre te Landerneau
fdepartement Finistère). Directeur: P. Kadee
Op dit laboratorium met bijbehorend proefbedrijf te Brouhaha
(zie foto 7 en 8) wordt o.a. aan onderzoek over virusziekten gewerkt.
Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de Fédération
Nationale des Producteurs de Plants de Pommes de terre. Vooral aan
het onderkennen van virusziekten wordt veel aandacht geschonken.
Een ander zeer belangrijk terrein is de veredeling en het fysio
logisch onderzoek, dat zowel voor de veredeling als voor de praktijk
van betekenis kan zijn.
Veredeling
Bij de veredeling heeft men op dit laboratorium vooral de aan
dacht gericht op het verkrijgen van vroege rassen, die weinig vatbaar
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zijn voor Phytophthora infestans. Ia Nederland en ook in de andere
Westeuropese landen is men de menirg toegedaan, dat het zeer moeilijk
is door kruisingen binnen Solanum tuberosum vroege rassen te krijgen,
die een behoorlijke veldresistentie bezitten. Al verscheidene jaren
tracht men daarom met behulp van wilde soorten (b.v. Solanum demissum)
resistentie te verkrijgen. Door de sterke differentiatie van de
schimmel zijn de resultaten, die met behulp van S.demissum worden ver
kregen, enigszins teleurstellend.
Het is daarom van belang, dat uit onderzoekingen van de heer
Madec blijkt, dat het ook door kruisingen binnen S.tuberosum moge
lijk is om vroegrijpheid te combineren met een redelijke veldresis
tentie. Hij heeft een studie gemaakt van de stambomen van alle rassen,
die een zekere veldresistentie bezitten. Op deze wijze kwam hij tot
de conclusie, dat al deze rassen afstammen van enkele oude Duitse
rassen. Door bij de kruisingen juiste combinaties te maken, hoopt hij
zijn doel te bereiken. Momenteel heeft hij reeds enige zaailingen,
die in dit verband veelbelovend zijn. Zo toonde hij ons een zaailing,
waarin o.a. bloed van Urgenta zit, die volgens hem vroeger en meer
resistent is dan Frühmölle.
Voor de gehele Fhytophthora-bestrijding zou het van enorme bete
kenis zijn, dat onze vroege, zeer vatbare rassen vervangen zouden
kunnen worden door iets minder vatbare rassen. Het ontstaan van een
epidemie zou hierdoor aanzienlijk vertraagd worden. Het werk, dat in
Landerneau en ook op het proefstation Trévarez (zie foto 9) op dit
gebied gedaan wordt, lijkt ons daarom van belang.
Fysiologisch onderzoek
Van de problemen, waar de heer Hadec en medewerkers zich naast
het kweken mee bezig houden en well re door de grote uitgestrektheid
van Frankrijk en de N.Afrikaanse delen van Frankrijk ook van praktisch
belang zijn^ kunnen worden genoemd:
1. ontijdige knolvorming na het poten en het verschijnsel van
draadspuiten
2. de groei van aardappelen met bestudering van de factoren, die de
vroegrijpheid van de rassen bepalen
3. de invloed van het klimaat (het verschil in daglengte tussen N. en
Z.Frankrijk bedraagt b.v. aan het einde van juli +1g uur per dag)
op de ontwikkeling van loof en knollen en het verEand tussen de
hoeveelheden loof en knollen onder de verschillende omstandigheden.
Onder de veldproeven, die de heer Madec ons toonde, was een uit
gebreide rassenproef met een variatie van poottijd en wijze van voorkiemen. Hieruit bleek, dat sommige rassen bij laat planten (langere
dag tijdens de beginontwikkeling) zeer sterk reageerden en aanzienlijk
meer loof produceerden dan bij vroeg planten. Bij andere rassen was
dit verschil nihil. Voor hoge knolopbrengsten op een vroeg tijdstip
(primeurs) bleek een grote loofproduktie niet noodzakelijk.
Ook de toestand van de spruit tijdens het poten schijnt reeds
voor een deel te bepalen of een plant zich meer of minder in vegeta
tieve richting zal ontwikkelen.

Foto 1

Gebouw van de coöperatie te Lennon (Fin.)
voor het bewaren en klaarmaken van pootaardappelen

Foto 2

Foto 3

Foto 4
Gebouwen van de coöperatie te Pleyber-Christ (Fin.)

HOOFDSTUK III
EETAAKDAPPBLEN
Algemeen
De door de consument verlangde kwaliteit van eetaardappelen
wijkt sterk af van die, welke door het merendeel der Nederlandse
consumenten wordt gevraagd. Bij het gehele Franse publiek is nl.
vraag naar een niet-melige, niet-stukkokend.3 aardappel met vaste
structuur, goede smaak en laag zetmeelgehalte. De eetgewoonten zijn
ook anders dan bij ons.Aardappelen vervullen nl. bij de maaltijd de
rol van groenten. In de zomer, wanneer er veel verse groenten zijn,
eet men dus meestal weinig aardappelen. In de winter eet men veel meer
aardappelen, dikwijls zelfs zowel bij de middag- als bij de avond
maaltijd. Het gebruik per hoofd per jaar is daardoor toch hoog, In
hoeverre het opgegeven cijfer van 116 kg per jaar de werkelijkheid
benadert, was door ons niet te achterhalen.
Rassenkeuze
Een ideale kwaliteit voor koken (pommes sauté) bezitten de oude,
geelvlezige rassen Belle de Fontenay (blanke schil en vroeg afrijpend), Saucisse (rode schil en middenvroeg afrijpend) en Rosa (licht
rode schil en middenlaat afrijpend)» Bij het kweken van nieuwe rassen
werd tot voor kort het zoeken naar vervangers van deze 3 rassen, waar
van de opbrengsten meestal laag zijn, op de voorgrond geplaatst. Belle
de Fontenay en Rosa hebben vrij kleine, langgerekte, niervormige
knollen, terwijl Saucisse langovale knollen bezit. De nieuwe rassen
Belle de Locronah (1952) en BF 15 (1947)s die beide ook niervormige
knollen bezitten, maar iets later afrijpen (middenvroeg) dan Belle
de Fontenay, hebben blijkens onderstaande gegevens het kwaliteits
ras niet geheel kunnen vervangen. Hetzelfde geldt voor de plaats
vervanger Roseval (1950) van de Rosa. De produktie van pootgoed van
de vervangers loopt de laatste jaren terug, terwijl die van de oude
rassen weer toeneemt.
Tabel 2: Geplombeerde hoeveelheden pootgoed in tonnen van enkele
kwaliteitsrassen, in vergelijking met Bintje
Geplombeerde hoeveelheden in
1 açt;
-°56
1957

Ras
Belle de Fontenay
Belle de Locronan
BF 15
Rosa
Roseval
Bintje

I

204„~
1467,4
7180.5
84.7
2693.6

388,9
822.7113.2
165,1
1780,5

431.6
343.4
3907.7
347.1
660.3

154514.6

127788,-

139176.-

De met de zgn„ kwaliteitsrassen verbouwde oppervlakte is echter
gering, vergeleken met die van Bintje en enkele andere rassen voor
de "grande consommation11. Van het ras Belle de Fontenay, dat in goede
jaren gemiddeld slechts +12 ton/ha oplevert, wordt het totale aanbod
op 6 à 7000 ton per jaar"™geschat. Dit ras heeft verder een met de
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herkomst variërende kwaliteit.
De reden van de geringe omvang van de produktie en het geringe
verbruik van de kwaliteitsrassen is ongetwijfeld de hoge winkelprijs
en de in vergelijking hiermede nog te lage prijs, die de teler ont
vangt. Bovendien is het mogelijk, dat de kwaliteit nog tegenvalt. De
lagere prijs in de winkel en de betere knolvorm van Bintje geven bij
de aankoop dan ook dikwijls de doorslag, ook wanneer men van plan is
de aardappelen te koken. Dit blijkt wel hieruit, dat van de consumptie
aardappelen, die in de handel komen, naar schatting 807° Bintje is.
Deze zijn dan afkomstig van de boeren met meer dan 1 ha aardappelen
per jaar, die +13?° van het totale aantal boeren in Frankrijk uitmaken.
Van de overige 87/° van de boeren, die dus minder dan 1 ha verbouwen
en ongeveer de helft van het Franse areaal met aardappelen verzorgen,
komt praktisch niets in de handel.
Een ander voordeel van Bintje is, dat dit ras voor alle berei
dingswijzen (zowel voor patates frites als voor purée) goed is, hoe
wel niet geheel ideaal voor bereiding van pommes sauté (is soms te
week of te melig).
Het enige nieuwe Franse ras, waarvan de verbouw zich aanzienlijk
uitbreidt, is de produktieve Ker Pondy (1949). Zeer recente rassen,
waarop enige hoop is gevestigd, zijn nog: Mireille (1955) > Madeion
(1956), Morgane (1955) en Claudia (1955), terwijl in 1957 nog Fardette
en Regale werden toegevoegd.
Kwaliteitscontrole
De kwaliteit schijnt dus ook in Frankrijk niet betaald te worden,
hoewel men de indruk krijgt, dat een deel van de consumenten wel gene
gen zou zijn een hogere prijs te betalen als inderdaad zeer goede
aardappelen zouden worden geleverd. Ken meent nu, dat een van de
voornaamste oorzaken hierin is gelegen, dat minder goede rassen onder
de naam van een goed ras worden verkocht.
Het eerste initiatief tot een kwaliteitscontrole, die hierin
verbetering zou kunnen brengen, is uitgegaan van de "Fédération
Nationale des Producteurs de Pommes de terre de Consommation", dus van
de verenigiging van telers van eetaardappelen, welke op 11 maart 1953
een intern reglement heeft samengesteld, waarin getracht wordt een
systeem van controle op eetaardappelen te ontwerpen met het doel de
consumptie van aardappelen, die de laatste tijd sterk terugloopt, te
verhogen en betaling naar kwaliteit te verkrijgen. Het ontworpen
systeem komt sterk overeen met het sedert de 2e wereldoorlog in Zweden
toegepaste systeem van controle.
Nadien is het initiatief overgenomen door de "Confédération
Générale des Producteurs de Pommes de terre et ses Sections Techniques",
de organisatie, waarin de "fédérations" van de telers zijn verenigd.
Dit initiatief is met een gezamenlijk opgesteld reglement tot uit
voering gekomen.
Aangezien men alleen vrijwillige controle met behulp van waar
merken bij aardappelen, die in een gecontroleerde verpakking worden
verhandeld, kon uitoefenen, werd deze alleen gericht op de verkoop
in kleinverpakking.
Door middel van gewaarmerkte labels, die door de 11 Confédération"
werden vervaardigd en uitgegeven aan coöperaties van telers, telers
of groothandelaren ia aardappelen, zou een herkenning van de zakjes
met gecontroleerde kwaliteit door de consument mogelijk worden.
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Op de label diende te worden vermeld rasnaam, herkomst, naam van de
verpakker en de sortering, terwijl aan de inhoud t.a.v. de kwaliteit
hoge eisen werden gesteld. Slechts een zeer beperkt aantal rassen werd
tot de gecontroleerde handel toegelaten, nl. Belle de Fontenay, Belle
de Locronan, BF 15, Rosa, Saucisse, Viola, Roseval, Ker Pondy,
Bintje en Eersteling. De controle richtte zich dus hoofdzakelijk op
de kwaliteitsrassen.
Overtredingen van het reglement en vervalsingen bij het ten
verkoop aanbieden zouden worden beoordeeld door een commissie, samen
gesteld uit leden van beide federaties. Als straf kon de overtreder
het recht om het controlemerk te voeren, worden ontzegd. Dit is in
derdaad een straf, indien, zoals in Zweden, het controlemerk bij de
consument een vertrouwen heeft gewekt, maar zover schijnt het in
Frankrijk niet te zijn gekomen.
Men heeft ons medegedeeld, dat dit systeem geen grote vlucht
heeft genomenj men spreekt zelfs van een totale mislukking. De juiste
toedracht en de oorzaak van deze mislukking konden tijdens ons korte
verblijf niet worden achterhaald, mede doordat de hierbij betrokken
geweest zijnde personen met vakantie waren. Een groot nadeel is wel
geweest, dat in Frankrijk een groot deel van de aardappelen los wordt
verkocht, terwijl geen selectie werd gemaakt t.a.v. telers of hande
laren bij de uitgift van de labels. Ook is, naar men ons mededeelde,
slechts zeer weinig controle uitgeoefend, terwijl vele particuliere
handelaren overgegaan zijn tot eigen labels met firmanaam, waardoor
verwarring is ontstaan.
Wettelijke maatregelen
Toch was men, ook in regeringskringen, van oordeel dat een ver
betering in het aanbod van consumptieaardappelen noodzakelijk was.
Men meent deze thans te kunnen bereiken met wettelijke maatregelen.
Sedert 2 april 1958 is daarom (op papier) de handel in eetaardappelen sterker gereglementeerd dan voordien en is de mogelijkheid ge
schapen staatscontrole op de verzending en de verkoop van eetaardappelen uit te oefenen, ook bij de kleinhandel. De uitvoering van
het "arret" op bestaande wetten is opgedragen aan:
1. de Inspecteur-Generaal van de "service de la repression de
fraudes"
2. de Directeur-Generaai van de landbouw
3. de Directeur van de buitenlandse handel
4. de Directeur-Generaal van de prijzen.
Met dit "arrêt" worden zowel telers als handelaren verplicht de
eetaardappelen onder rasnaam (zoals deze op de Franse rassenlijst
voorkomt) te verkopen, terwijl alleen met name genoemde rassen als
eetaardappelen mogen worden verkocht. De voor 1958 toegelaten rassen
zijn:
Categorie I (kwaliteitsrassen)
Aura
Belle de Fontenay
Belle de Locronan
BF Jjj

Madeion
Ferle Rose
Ratte
Rosa

Roseval
Saucisse
Sieglinde
Viola
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Categorie II (rassen voor "grande consommation"
Arran Banner
Aryo
Béa
Bint.je
Bona
Claudia
Climax
Early Rose
Eersteling

Etoüe du Léon
Fin de Siècle
Frühperle
Ideaal
Industrie
Institut de Beauvais
Ker Pondy
Krasava

Mireille
Morgane
Nova
Rode Eersteling
Royal Kidney
Sirtema
Solanum
Urgenta

Het "arrêt" bestaat uit een reeks artikelen.
Art,4 geeft de voorwaarden,-waaraan eetaardappelen moeten voldoen,
maximum toegestane percentages rot, groene knollen, grond enz.
Art,5 handelt over de emballage, gebruikt bij de verzending en over
hetgeen hierop dient te worden vermeld
Art,6 vermeldt, dat aardappelen in kleinverpakking aan bijzondere
eisen dienen te voldoen
Art.8 regelt de verkoop bij de kleinhandelaren van losse aardappelen.
Uitzonderingsbepalingen zijn gemaakt voor de handel in zeer
vroege aardappelen (zgn. primeurs) en voor bijzondere leveranties
van grossiers aan hotels, restaurants en andere grote instellingen.
Het belangrijkste is nu, dat de voorraden eetaardappelen in de
winkels van opschriften moeten zijn voorzien met vermelding van
prijs, officiële rasnaam, sortering en land van herkomst, terwijl de
bewijsstukken van de ontvangst (emballage en facturen) ook deze gege
vens dienen te vermelden. Bij overtreding is gerechtelijke vervolging
mogelijk, waarbij de bewijsstukken aanwijzingen kunnen geven over de
plaats dn het distributiesysteem, waar de overtreding is begaan.
Wanneer aan deze maatregelen door een effectieve controle de hand
wordt gehouden, zal het dus voor de grossier van groot belang worden,
dat hem door de teler aardappelen worden geleverd, die aan de gestelde
voorwaarden voldoen. De boer schijnt nl., wanneer men art.2 nr.2 van
de aanvulling op de wet goed leest, niet steeds aansprakelijk te kun
nen worden gesteld.
Fédération Nationale des Producteurs de Pommes de terre de Consommation
de qualité contrôlée
Deze onlangs opgerichte'Fédération" (Directeur H. Blas, vgl.pag.6),
die zeer nauw met de "Fédération Nationale des Producteurs de Plants
de Pommes de terre" samenwerkt en waarvan alleen leden van deze laat
ste "Fédération" lid kunnen zijn, tracht thans in de hiervoor beschre
ven behoefte van de grossiers te voorzien. Men meent van deze zijde,
dat in Frankrijk de pootgoedtelers, die reeds jarenlang een goede
voorlichting van hun organisatie hebben ontvangen, zeker in staat zul
len zijn aan de gestelde voorwaarden te voldoen. De organisatie stelt
zich nu door middel van labels en plomben, door controleurs op het
bedrijf van de teler aan zakken van J50 kg aangebracht, garant, dat de
inhoud overeenkomt met hetgeen op de label is vermeld. Voorlopig zal
men het terrein niet tot de kleinverpakking uitbreiden en alleen een
bepaald aantal van de officieel toegelaten rassen gaan verhandelen
(zie onderstreepte rassen op pag.14), terwijl dit jaar hoofdzakelijk

Foto 5

Foto 6

Bedrijfsgebouwen en woonhuis van een boerderij in Finistère (25 ha)

Poterkistjes, zoals in Bretagne worden gebruikt

Foto 8

Foto 7
Kassen voor serologisch virusonderzoek bij het

Proefbedrijf te Brouhaha van het „Laboratoire de

„Laboratoire de recherche sur la pomme de terre"

recherche sur la pomme de terre". Op de achter

te Landerneau (Fin.)

grond de kassencomplexen; op de voorgrond links
de heer Demesmay, secretaris-directeur van de
Franse N.A.K.

Foto 9
Kweekbedrijf en proefstation te Trévarez
(Fin.) van het „Syndicat général des sélec
tionneurs de plants de pomme de terre"
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de bovenmatse knollen uit het pootgoed (hebben voor Franse begrip
pen dikwijls een zeer goede kwaliteit) en de voor pootgoed afgekeur
de partijen op de markt zullen komen. Men meent in deze kringen ook,
dat juist pootgoedtelers in staat zullen zijn die kwaliteit te ver
bouwen, die het meest gewenst is, omdat het doodspuiten van pootgoed
verplicht is op een tijdstip, waarop het gewas nog lang niet de vol
ledige rijpheid heeft bereikt en waardoor de aardappelen van deze
gewassen weinig melig zullen zijn. Men meent ook, dat de toekomst
niet meer ligt bij de verbetering van de verbouw van de oude kwaliteitsrassen, maar bij een gecontroleerd aanbod van goede geelvlezige
eetaardappelen met blanke schil en ovale tot lang-ovale vorm, die
voor alle bereidingswijzen geschikt zijn (type Bintje).
Het zou voor Nederland van belang kunnen zijn, dat in de loop
van de winter, nadat het systeem reeds enige tijd in werking is ge
weest (er wordt met de uitvoering begonnen op 1 sept.1958), een stu
die wordt gemaakt over de ervaringen, zowel die van de consument en
de handel als die van de telers. De Franse maatregelen zijn geheel
tegengesteld aan het in Duitsland gekozen systeem van kwaliteits
controle^, Men heeft nl, in Duitsland een vrijwillige controle, uit
geoefend door de belanghebbenden, waarbij rasaanduiding niet ver
plicht is, terwijl Frankrijk thans verplichte rasaanduiding kent met
staatscontrole. Bovendien geldt het Duitse systeem alleen voor aard
appelen, verkocht in kleinverpakking, op welke verpakking vermeld
moet zijn voor welke bereiding de aardappelen het meest geschikt
zijn (koken, bakken of voor salade). In Frankrijk meent men daaren
tegen, dat hoofdzakelijk het ras bepaalt waarvoor de aardappelen het
meest geschikt zijn en dat de zekerheid omtrent het ras meestal reeds
voldoende zekerheid biedt t.a.v. de kwaliteit.
Misschien zal het in werking treden van het Franse systeem enige
consequenties hebben voor onze exporthandel in consumptieaardappelen.
De vraag naar rassen als Voran en Ultimus en Sientje, die niet zijn
toegelaten, zou misschien kunnen afnemen, hetgeen zich later ook
tot een geringere vraag naar pootgoed van deze rassen zou kunnen
ontwikkelen.
Tijdens ons verblijf in Parijs bleek er nog nagenoeg geen han
del in aardappelen voor winterconsumptie te zijn. Tijdens het bezoek
aan de Centraio Markt (les Halles) op 5 augustus werden slechts zeer
kleine hoeveelheden "primeurs'1 uit Algerije en Zuid-Frankrijk, ver
pakt in houten en tenen mandjes, aangeboden. De desbetreffende hande
laren waren onbekend met de rasnaam van deze aardappelen.
Een zwak punt in het Franse systeem is waarschijnlijk de controle
van het ras bij geval van twijfel. Men meent, dat men de vaststelling
van het ras met behulp van de lichtkiem kan doorvoeren, eventueel
na forcering van de kiemrust. Het bezwaar is dan dat het bewijs van
de overtreding dikwijls pas geleverd wordt, lang nadat de partij is
geconsumeerd.
Ir. A. J , Reestman: De wijze van afzet van consumptieaardappelen
in West-Duitsland. Mededeling nr.6, jaargang
1957 van het P.A.IJ.
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HOOFDSTUK IV
CONCLUSIES
1. Het gebruik van goedgekeurd pootgoed. is in Frankrijk gering. Voor
slechts 1/4 van de oppervlakte aardappelen wordt goedgekeurd poot
goed gebruikt. Het zou voor Nederland gunstig zijn als dit gebruik
aanzienlijk kon worden verhoogd, omdat vele boeren, vooral die in
N.Frankrijk, als uitgangsmateriaal aan Nederlands pootgoed de
voorkeur geven.
2. Bij het kweken van nieuwe rassen schijnt men thans een richting
in te gaan, waarbij niet in de eerste plaats meer gezocht wordt
naar rassen, die geheel onvatbaar zijn voor Fhytophthora en de
oude kwaliteitsrassen kunnen vervangen, maar naar rassen, die een
betere veldresistentic tegen Phytophthora bezitten dan Bintje en
met een kwaliteit, die het ras voor alle bereidingswijzen geschikt
maakt.
3. Het systeem van kwaliteitscontrole, dat thans enige jaren in wer
king is geweest en dat op vrijwillige basis berustte, heeft niet
voldaan. Thans, te beginnen met 1 sept.1958, is een wettelijke
regeling in werking getreden, die staatscontrole op eetaardappelen,
zowel bij de groot- als bij de kleinhandel mogelijk maakt. Be
scherming van de rasnaam is hierbij een van de belangrijkste
punten.
4. Onder de thans geldende wettelijke regeling mogen de rassen
Ultimus, Sientje en Voran, waarvan dikwijls uit Nederland pootgoed
wordt betrokken, niet meer als eetaardappelen worden verkocht. Dit
zou in de toekomst consequenties kunnen hebben voor de export van
deze rassen naar Frankrijk, althans indien de wettelijke maatrege
len worden nageleefd.
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