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Dossier Onderzoek
en innovatie
in de aardappelteelt
Niet alleen de negatieve gevolgen van de coronacrisis
beroeren de aardappelwereld. Zowel op de recentste
virtuele Aardappeldemodag als tijdens het ‘analoge’
proefveldbezoek van het PCA kwamen bemesting,
irrigatie, loofdoding en bewaring naar voren als
thema’s die de geesten van de telers beroeren.
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Aardappeldemodag
ging virtueel
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Een virtueel platform met heel wat mogelijkheden om een beeld te krijgen van de
stand van zaken in wetenschap en praktijk van de aardappelteelt. Dat alternatief
boden de organisatoren van de Aardappeldemodag in de plaats van hun normale
tweejaarlijkse live-evenement.
Patrick Dieleman

T
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ijdens de opening pleitte voorzitter
Louise Fresco van Wageningen UR,
dat de Aardappeldemodag organiseert samen met de Nederlandse Aardappel
Organisatie (NAO), voor samenwerking
tussen onderzoek en praktijk. Ze zag een
aantal uitdagingen voor de sector, onder
meer op het vlak van diversiteit in genetica
en teeltsystemen. Vanuit de NAO belichte
Dick Hylkema de noodzaak aan weerbaarheid – met de coronacrisis en de droogte in
het achterhoofd. De handel moet inspelen
op internationale veranderingen. Daartoe
zijn onder meer de juiste rassen nodig. En
daarin kan Nederland een voortrekkersrol
spelen. Hylkema ziet het Silicon Valley van

de aardappel in Nederland liggen.
Je kon net als tijdens de gewone edities
kiezen tussen een aantal plaatsen waar een
en ander gebeurde. Het vertrekpunt was een
plattegrond (zie links) met de klassieke
elementen van de demodag, waarop je kon
klikken voor een bezoek.

Rooidemo’s
De rooidemo’s werden verzekerd door
AVR, Dewulf, Grimme en Ploeger met een
becommentarieerd filmpje. We zagen de
Grimme Varitron 470 TT Platinum; Dewulf
Kwatro, Ploeger AR-4BX-bunkerrooier, AVR
Spirit 9200 VW 8.13 getrokken tweerijer,
Grimme Ventro 4150, Dewulf RA3060, de ->
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Je kan de livedemonstraties nog
een heel najaar
bekijken.

28

Boer&Tuinder • 17 september 2020

nd

bo

ht

Bo

Stikstoftoediening is soms lastig te
plannen, ook in functie van de weersomstandigheden. In te droge omstandigheden wordt de meststof niet opgenomen, is de bodem te nat dan spoelen
de meststoffen uit. ICL communiceerde over Agrocote, waarbij een coating zorgt dat de voedingsstoffen geleidelijk vrijkomen. Dit is heel effectief op
de lichtere gronden. Voor de zwaardere
gronden en voor vroege rassen ontwikkelde het Agromaster, een blend van
Agrocote met snelwerkende meststoffen die zorgen voor een sterke beginontwikkeling. Op het proefveld in
Westmaas werden mengsels met en
zonder fosfaat vergeleken. Die eerste
optie bespaart een werkgang.
In Westmaas werden ook diverse
Polysulphate-producten beproefd, een
kalimeststof op basis van polyhaliet.
Bayer zet met serenade een groen
middel tegen bodemschimmels in de
markt. Door het toe te passen tijdens
het poten breng je de bacterie Bacillus

droogte meer direct ter beschikking
komt van de plant. “Door over te schakelen op sulfatische kalibronnen win je
aan kwantiteit zonder dat dit ten koste
gaat van de kwaliteit of het rendement.” In de proeven met kaliumsulfaat
in Westmaas begon de strook zonder
kaliumbemesting begin augustus al te
vergelen, wat wijst op stikstofgebrek.
Hier en daar trad ook al verwelking op,
wat op K-gebrek kan wijzen. Bij hogere
doseringen van K en N nemen het aantal knollen en de knolgrootte toe.
Van Iperen had in Westmaas een
proefopzet met fertigatie, een combinatie van water geven en bemesting
die via een doseersysteem worden toegevoegd aan het water en via druppelslangen in het gewas terechtkomt. Er is
al heel wat ervaring met die techniek in
de tuinbouw en de fruitteelt. “We zijn
nu al het derde jaar bezig in de akkerbouw”, vertelt Wim in ’t Veld van van
Iperen. We zijn gestart met tulpen,
nadien in uien en aardappelen, dus
sowieso in hoogrenderende gewassen.”
We gaan hier binnen enkele weken
dieper op in in een bijdrage over de
Uiendag.
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Proefvelden

amyloliquefaciens in de bodem. Tijdens
het groeien koloniseert die op wortels
en knollen en beschermt ze op die
manier tegen onder meer pythium,
schurft en rhizoctonia.
Certis demonstreerde de werking van
MH (Maleine hydrazide), een middel
dat een grotere rol krijgt met het oog
op bewaring zonder CIPC. Ter vervanging van diquat (Reglone) toonden ze
de effecten bij loofdoding van hun
middel op basis van pyraflufen-ethyl
(dat wel erkend is in Nederland, maar
niet in België).
HZPC toonde zijn assortiment aardappelrassen. Bionext demonstreerde 29
robuuste rassen met een of meerdere
resistentiegenen of die vroeg genoeg
zijn om een goede opbrengst te kunnen
halen zonder veel bescherming tegen
de aardappelplaag.
Wim Pacolet was niet alleen aanwezig
op het proefveld maar verzorgde ook
twee presentaties: een over Perlkakalkstikstof (kalkcyanamide) en een
over het belang van K- en Mg-meststoffen in aardappelen (K+S). Velen
stappen af van chloorkali en kiezen
voor een andere vorm van kali die bij
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AVR Puma 4.0 en het Ploeger-rooibeksnelwisselsysteem aan het werk. Het
voordeel was dat je de machines ook
van bovenaf kon bekijken, wat live niet
mogelijk is. Maar een nadeel is uiteraard dat je alleen de details kon zien
die de filmploeg in beeld bracht. In de
mechanisatie-arena werden een aantal
andere aspecten van aardappelmechanisatie getoond: van zaaicombinatie en
schoffelmachine tot kistenvuller.

bo
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valt. Wie snel enkele potentiële leveranciers wil vinden, krijgt hier een handig overzicht, maar zelf vond ik dit het
minst inspirerende deel van de beurs.
Een sterk punt waren de live presentaties, waarbij je via chat vragen kon stellen. Er waren zowel productpresentaties als meer generieke thema’s zoals
de weerbaarheid van aardappelen
tegen zachtrotbacteriën en opkomstproblemen en vitaliteit bij pootgoed. n

en

Vanop aardappeldemodag.nl/
online/plattegrond kom je terecht bij
heel wat presentaties en filmpjes,
die je nog tot eind dit jaar kan bekijken
(eerst een login aanvragen). Misschien
iets voor na het oogsten en zaaien, of
tijdens regenachtige dagen?

product de waterhoeveelheid en de op
je spuit beschikbare te gebruiken
spuitdop voorgesteld. Je kan hier nu al
mee werken voor aardappelen en granen, maar er volgen toepassingen voor
andere gewassen.
Rabobank stelde een studie rond precisielandbouw voor. Het bevroeg 2500
landbouwers naar hun ervaringen met
smart farming. Meer dan 85% gebruikt
al een stuursysteem op basis van gps.
Velen geven aan bereid te zijn om te
investeren in informatie-intensievere
technieken. Figuur 1 toont de toepassingen die de respondenten vandaag al
gebruiken en ook wat ze binnen de vijf
jaar willen toepassen. Efficiënt werken,
nauwkeurig werken en het verlagen
van het middelengebruik zijn de
belangrijkste drijfveren. Als belangrijkste nadelen worden de hoge investeringskosten genoemd, het feit dat niet
alle toepassingen compatibel zijn en
ook de onduidelijkheid over de precieze
terugverdientijd van de investering.
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Het programma voorzag drie officiële
productvoorstellingen op het vlak van
precisielandbouw. De nieuwe
FieldScout van BioScope laat toe om
met de smartphone groeidata mee te
nemen wanneer je het veld bewerkt of
observeert. Het programma toont
kaarten op basis van satellieten en drones en actuele informatie over biomassaontwikkeling en aanwezige stikstof.
Dat maakt dat je er in het veld gemakkelijker de betere en de mindere plekken kan uithalen en bijsturen, om sneller in te spelen op afwijkingen in de
groei. Je kan de app gratis downloaden,
waarbij je ook twee kaarten gratis
krijgt: de prestatiekaart, die de
opbrengsten van het jaar voordien
weergeeft en een reliëfkaart. Voor biomassa en stikstofkaarten moet je
enkele euro’s betalen. Er is een abonnementsformule.
Spray Assist van Syngenta helpt de
landbouwer bij het combineren van het
gebruikte middel, de weersinvloeden
en de spuitapparatuur. De app bekijkt
de verwachte wind, regen, luchtvochtigheid en temperatuur in de komende
vijf dagen om het juiste spuitmoment
te bepalen. Daarna krijg je afhankelijk
van de beoogde behandeling en het

Bo

Productpresentaties

er

Een sterk punt waren de livepresentaties met mogelijkheid tot vraagstelling.

Kennisforum
Net als op de analoge demodag was er
ook een ‘binnenbeurs’ met allerlei toeleverings- en dienstverlenende bedrijven. Ook hier maken filmpjes en linken
naar folders duidelijk wat er te vertellen

Hoe kijken Nederlandse
akkerbouwers naar
preciesielandbouw?
nu

binnen dit en 5 jaar
19,3%

plaatsspecifieke
gewasbescherming
variabele
stikstofbemesting

12,7%

gebruik van
bodemscans

gebruik
gewassensoren
direct gebruik van
satellietbeelden
gebruik van
dronebeelden

33%

4,7%

30%
12,3%

27%

15,3%

gebruik van
vochtsensoren
variabel
zaaien/planten/poten

35%

14%

direct gebruik maken
van perceelskaarten
precisie
onkruidbestrijding

47%

26%

11,7%

26%

9%
8,3%
9,3%

25%
24%
18%

© RABOBANK

Plaatsspecifieke gewasbescherming wordt
nu al door bijna 20% van de bevraagden
toegepast. Dit aantal zal binnen de 5 jaar
verdubbelen, want meer dan 20% heeft
plannen in die richting. Variabele
stikstofbemesting komt vandaag niet
op de tweede plaats, maar het krijgt wel
prioriteit in de toekomstplannen.
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Irrigatie, loofdoding en
bewaring zijn hoofdthema’s

co
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Een coronaproof proefveldbezoek in goede banen leiden. Eind augustus
bewees het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt
(PCA) dat het mogelijk is. Door het evenement te ontdubbelen in een
voor- en namiddagbezoek konden telkens 50 geïnteresseerden
kennismaken met de lopende proeven.
Patrick Dieleman

Rassenproef
“We willen de telers een onafhankelijk
advies kunnen geven over mogelijk
interessante rassen”, begint Veerle De
Blauwer haar duiding van de rassenproeven. Er liggen verspreid in Vlaanderen 6 rassenproeven aan in de segmenten late en middenlate frietrassen,
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chips en thuisverkoop. Behalve resistenties tegen phytophthora en aaltjes is
ook de gevoeligheid voor metribuzin
een aandachtspunt. Bij de frieten worden alternatieve rassen beproefd die
iets zouden kunnen betekenen in de
segmenten van Fontane of Innovator.
Bij de chipsrassen blijft Lady Claire de

referentie, maar volgens De Blauwer
zou ook VR808 die rol op zich kunnen
nemen. Sedert enkele jaren zijn er ook
rassenproeven met rassen die geschikt
zijn voor thuisverkoop. Er zijn twee
segmenten. Bij de vastkokende rassen
is Charlotte de referentie. Bij de meer
bloemige rassen zoekt PCA een vervanger voor Bintje. “In het ideale geval
is het een ras dat net als Bintje ook
geschikt is voor frieten. Challenger
wordt nu al veel geteeld voor thuisverkoop, hoewel het een echt frietras is.
Het succes bij koken is sterk afhankelijk van de smaak van de consument.
We raden aan om te starten met een
kleine hoeveelheid, om de mensen te

Kurt Cornelissen:

en

bo

“We zien MH vooral
als een mogelijkheid
tot kostenbeheersing
tijdens de bewaring.”

wat oudere loodsen, maar minder
geschikt voor de hele lange bewaring
en voor rassen zoals Markies en Bintje.
Dat werd bevestigd in onze proeven.”
Uit de resultaten van een bewaarproef
van vorig jaar onthouden we het positieve effect van MH tijdens de bewaring. In een bewaarproef met Challenger behandeld met MH bleef de
kieming zelfs zonder aanvullende
kiemremmingsmiddelen beperkt.
1,4Sight moet altijd preventief ingezet
worden. Biox-M kan ook toegepast
worden om reeds gevormde kiempjes ->
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Ilse Eeckhout gaf duiding bij het project ‘Slimme aardappelbewaring’ dat
het PCA opzet in samenwerking met
Inagro, ILVO en UGent. “Bewaring is
een stiel die je in de vingers moet hebben. Ieder jaar merken we problemen.
In dit project willen we het verband
leggen tussen de veldfase en de bewaring door de effecten van verschillende
rassen, bemestingsregimes, vroeg en
laat planten en al dan niet voorgekiemd pootgoed te vergelijken. We
oogsten ze op meerdere tijdstippen en
bekijken hoe ze reageren in de bewaring. We weten al dat aardappelen
onrustiger zijn naarmate ze onrijper in
de bewaring komen.”
Een tweede aspect is het wegvallen van
CIPC. “We gaan het met andere middelen moeten doen. Bovendien moeten
we de bewaring grondig reinigen om
een te hoog residu te vermijden. Er is
bij de EU een aanvraag ingediend om
een overgangs-MRL te creëren.
Het ziet ernaar uit dat dit in orde zal
komen, maar het is niet geweten wanneer precies. Voorlopig blijft de oude
MRL van 10 ppm gelden, wat niet betekent dat er nog CIPC mag gebruikt
worden. De verwerking zal een bemonsteringsplan voor 1000 stalen opstellen.” Het residu zal dus steekproefgewijs gecontroleerd worden en illegaal
gebruik van CIPC zal afgestraft worden.

er

Bewaring

spuiten betekent dat er onvoldoende
sapstroom is om MH bij de knollen te
krijgen. Het juiste moment ligt tussenin als het gewas voldoende vitaal is
en de weersomstandigheden ideaal
zijn. Spijtig genoeg waren de goede
momenten schaars. Sommigen hebben
begin augustus behandeld. Het valt af
te wachten wat het effect zal zijn van de
hitte. Anderen hebben gewacht tot na
de hitte. We hebben aangeraden om
nog te behandelen, zelfs als de verwachte werking niet meer 100% zal
zijn, omdat die toch nog een bijdrage
zal leveren voor de bewaring.” CIPC
had als voordeel dat een behandeling
mogelijk was bij het inschuren. De
alternatieven, 1,4 Sight en Biox-M,
moeten tijdens de bewaring een aantal
keer toegediend worden met een fogapparaat. Restrain (ethyleen) wordt
verdeeld met een speciale ethyleengenerator. Het gas dringt uit zichzelf
overal door, wat een voordeel is voor
wie geen ventilatie heeft. “Maar het zet
aardappelen aan tot CO2-productie,
wat tot meer bruinverkleuring kan leiden bij het bakken van friet. Je hebt in
feite dus wel ventilatie nodig om die af
te voeren. Ethyleen is toepasbaar in

Bo

laten proeven.” Veerle overliep alle rassen en gaf meteen een beeld van ervaringen in vroegere jaren, waarover je
kan lezen in de verslagen van de vorige
rassenproeven.

nd

Dossier

Een van de alternatieve vormen van
kiemremming die heel sterk in beeld
komt, is het inzetten van MH (maleïnehydrazide) in de veldfase. “De alternatieve kiemremmingsmiddelen werken beter wanneer ze ondersteund
werden met MH. Als er te vroeg gespoten wordt, spuit je kilo’s weg. Te laat

© FOTO’S: PATRICK DIELEMAN

Alternatieve kiemremming

Bij te vroege loofdoding sterft het blad wel snel af, maar de stengels blijven actief.
Tijdens ons bezoek op 21 augustus begonnen de stengels van de 2 weken voordien
behandelde strook al opnieuw uit te lopen.
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Het is geen plaagjaar. Pieter Vanhaverbeke, die verantwoordelijk is voor het
waarschuwingssysteem, stond vooral
stil bij een proefopzet rond alternaria
in het kader van een project samen met
Inagro, Carah en een Franse organisatie. “Uit de proeven in vorige jaren hebben we al geleerd dat een vroege
behandeling niets toevoegt aan het
eindresultaat. Je moet pas ingrijpen als
je de eerste alternariavlekken vaststelt,
wat dit jaar op 10 augustus gebeurde.
Hou er wel rekening mee dat alternaria
heel snel kan ontwikkelen, eens het
gewas begint af te rijpen. In een afrijpend gewas kan je het altijd vinden,
maar we willen vermijden dat het de
oorzaak is van versnelde afrijping.”
Een moeilijkheid bij het vaststellen van
de eerste vlekjes is dat er heel wat
andere oorzaken van bruine vlekken op
het blad zijn, onder meer ozonschade.
“In het onderzoek laten we een verdacht blad onderzoeken in het laboratorium, maar het duurt 10 dagen vooraleer we de uitslag kennen. Dat is dus

Bo

Kurt Cornelissen stond eerst stil bij de
oprichting van de brancheorganisatie
Belpotato, waarvan hij het secretariaat
deelt met Pierre Lebrun van Fiwap. “Bij
de start in januari hadden we een aantal concrete actiepunten voor dit jaar
vooropgesteld, maar de coronacrisis
heeft dit doorkruist. We hebben ons
volledig gericht op het beheer van de
crisis in de aardappelsector.”
Het wegvallen van diquat (Reglone)
maakt dat ook de loofdoding anders
moet worden aangepakt. Kurt toonde
een proef waarin Spotlight en Gozai
met olie werden toegepast. Gozai mag
twee keer ingezet worden, Spotlight
één keer. Bij Gozai is dit een aandachtspunt voor wie het middel ook
gebruikte voor onkruidbestrijding. De
eerste behandeling gebeurde op
4 augustus (Gozai + Actirob), de
tweede op 11 augustus (Spotlight). In
de andere objecten werd telkens een
week later gestart. “Het is nu al duidelijk dat het gewas voor een snel en goed
resultaat al minstens 40 tot 50% moet
afgerijpt zijn bij de eerste toepassing.
Op 4 augustus was dit nog maar 10%,
wat dus veel te vroeg was. Het blad
stierf heel snel af, maar de stengels veel
moeilijker.” Tijdens ons bezoek op
21 augustus begonnen de stengels van
de eerst behandelde strook zelfs al
opnieuw uit te lopen.
De helft van het proefperceel was kort
voor de hitte ook behandeld met MH.
Voorlopig tekenen zich geen verschillen af. Kurt versterkte het verhaal van
Ilse, dat MH toepassen aangewezen is
als er nog leven in het gewas zit.

Alternaria

niet bruikbaar voor de praktijk. We testen LeafSpot, een app ontwikkeld door
het Nederlandse onderzoeks- en
adviesbureau HLB.” Het volstaat om in
een speciale lichtbox (een minifotostudio) een foto te maken van een verdacht blad en die door te sturen. Het
systeem werkt op basis van beeldherkenning. Het vergelijkt de foto met
15.000 beelden in de databank en oordeelt op basis daarvan of het al dan
niet alternaria is. Het PCA gaat de
betrouwbaarheid bepalen door het
door LeafSpot bepaalde oordeel achteraf te vergelijken met het resultaat
van een laboratoriumonderzoek. De
betrouwbaarheid zou momenteel 97
tot 99% zijn. Het PCA test ook een
PCR-analyse in het veld uit (onderzoek
van het genetisch materiaal van de
schimmel). De uiteindelijke bedoeling
van PCA is om een adviesmodel te
ontwikkelen op basis van weersgegevens en de stand van het gewas.
“Phytophthora verschilt duidelijk van
alternaria, doordat het zich niets aantrekt van de stand van het gewas.
Stress is zeker een belangrijke factor bij
de ontwikkeling van alternaria. Bij ons
is de droogte als stressfactor minder
een oorzaak van alternaria, bij gebrek
aan bladnat. In Israël bijvoorbeeld

en

Loofdoding

“Voor het verlies aan opbrengst, moeten we het dit jaar niet laten. We zien
het vooral als een mogelijkheid tot kostenbeheersing tijdens de bewaring.”

er

af te branden. Om te besluiten gaf Ilse
nog mee dat ze een belangrijke invloed
van de afrijping ziet. “Bij loofdoding
van een groen gewas zullen de aardappelen zich heel actief gedragen in de
bewaring. Probeer ze zo rustig mogelijk
te krijgen tegen het rooien, dan zullen
bewaring en kiemremming vlotter verlopen.”
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De gefertigeerde aardappelen (middelste kist) leveren duidelijk een
zwaardere sortering op. Bemerk ook de druppelslangen in de ruggen.
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“Bij loofdoding van
een groen gewas zullen
de aardappelen zich
heel actief gedragen in
de bewaring.”

© FOTO’S: PATRICK DIELEMAN
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We zagen voor het eerst een proef met
druppelirrigatie en fertigatie bij het
PCA. Stany Vandermoere verwees naar
de MAP-regelgeving en de bemestingsbeperkingen die daar het gevolg van
zijn bij het bekijken van een bemestingsproef. In de proef wordt het effect
van verschillende bemestingsdosissen
op de opbrengst en het nitraatresidu
nagegaan. Er wordt ook bekeken hoe
men de beperkte bemesting efficiënter
kan benutten: via fractioneren, druppel
irrigatie of fertigeren. Bij deze laatste
twee technieken worden druppelslangen tijdens het poten bovenin de aardappelrug geplaatst, waarna men tijdens

In dit dossier belichtten we aan de hand van een virtueel bezoek aan de Aardappeldemodag en een effectief
bezoek aan de proeven van het PCA enkele nieuwe ontwikkelingen in de aardappelteelt.

Irrigatie en fertigatie

baarheid van water als kostenbepalende factor. “Als je water moet aanvoeren van op minder dan 5 km
afstand, kost dat toch al 400 euro extra
per ha per beregeningsbeurt in vergelijking met ter plaatse beschikbaar
water. Moet het van meer dan 5 of 10
km komen, dan loopt de meerkost op
van 600 tot 800 euro per hectare per
beregeningsbeurt. Die kost kan je er
niet uithalen. Focus dan liever op het
beregenen van een deel van je areaal
waar water in de nabijheid is.” Het verschil in kostprijs tussen druppelirrigatie en beregenen met een haspel verschilt volgens hem niet zo veel. Voor
1 ha moet je ongeveer 650 tot 700 euro
aan druppelslangen rekenen. Nadeel
van druppelirrigatie is dat je deze
installeert voor de droogte, terwijl je
een haspel pas nodig hebt als het droog
is. “Je moet druppelirrigatie dus bekijken als een verzekering. Zeker met de
drogere zomers van de laatste jaren is
deze techniek het overwegen waard.”
De beregeningstool, een rekenblad
ontwikkeld in het kader van het project
‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’, kan je
helpen bij het inschatten van je eigen
kostprijs. n
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koelt het ’s nachts sterk af en heb je een
lange dauwperiode, wat de ontwikkeling van alternaria bevordert.”
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Pieter Vanhaverbeke demonstreerde
hoe LeafSpot werkt, een app die een
foto van jouw gewas vergelijkt met
15.000 referentiebeelden.

het groeiseizoen de teelt kan voorzien
van extra water (en nutriënten).
In de proef werden het druppelgeïrrigeerde en gefertigeerde object elk
bemest met 160 eenheden stikstof
(waarvan 100 als basisbemesting bij
het planten), maar zaten ze qua
nitraatresidu op het niveau van een
object bemest met slechts 100 eenheden stikstof. “Extra water zorgt voor
een betere benutting van de bemesting,
wat blijkt uit een proefrooiing die aantoont dat het gefertigeerde object reeds
10 ton/ha meer opbrengt dan een
object bemest met 160 eenheden stikstof zonder druppelirrigatie of fertigatie”. Bovendien was de sortering duidelijk al grover. Daarnaast kan je met
irrigatie/beregening problemen met
doorwas beperken, door de rug koeler
te houden, en zal gewone schurft minder voorkomen. Ten opzichte van klassieke beregening heeft druppelirrigatie
een aantal voordelen: zo kan je 10 tot
25% water uitsparen en hoef je geen
water bovenop het gewas te spuiten.
Een langere bladnatperiode kan
immers aanleiding geven tot
phytophtora.
Wat de kostprijs van beregen betreft,
ziet Vandermoere vooral de beschik-

Veerle De Blauwer vertelde dat ook in de rassenproef thuisverkoop 2 segmenten
bekeken worden. Bij de vastkokende rassen is Charlotte de referentie. Bij de meer
bloemige rassen zoekt PCA een vervanger voor Bintje.
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