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1 Rassenproeven aardappelen 

Proeven in het kader van LCA  

1.1 Rassenproef te Tongeren 

De rassenproef aardappelen lag aan op het perceel van een landbouwer te Piringen. In totaal hadden 

we 10 frietrassen aanliggen in onze proef in 4 herhalingen. 

Buiten proef lag het ras Fontane dit is eveneens het referentieras voor frietaardappelen naar 

beoordeling toe. 

Tabel 1 Rassen en hun pootafstand in centimeter 

Nummer Ras Pootafstand 

1 Agria 33 

2 Bintje 40 

3 Challenger 40 

4 Daisy 33 

5 Fontane 33 

6 Innovator 33 

7 Lady Anna 40 

8 Fritelle 36 

9 Markies 36 

10 Royal 36 
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1.1.1 Proefveldgegevens 

 

Voor
Vrucht

•Snijrogge

•Snijmaïs

15.01.17
•Ploegen

4.04.17

•Poten

•Pootafstand zie tabel

10.04.17
•2de maal aanfrezen ruggen

14.04.17

•Kali 60% 300 kg/ha N-Index 149

•Vloeibare N 160 EN/ha

8.05.17

•Onkruidbestrijding

•Defi 3 l/ha + Linuron 1 l/ha + Challenge 2 l/ha

24.05.17
•Revus 0,5 l/ha

1+
9.06.17

•Regulance Flex 0,5 kg/ha

17+
25.06.17

•Revus 0,5 l/ha

1+10+18+
27.07.17

•Ebrimax WG 2 kg/ha

4.07.17
•KAS 40 EN/ha

5+11+18+
25.08.17

•Ranman Top 0,5 l/ha

2.09.17
•Ranman Top 0,5 l/h

10.09.17
•Shirlan 0,3 l/ha

17.09.17
•Shirlan 0,2 l/ha

22.09.17
•Oogst
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Tabel 2 Ras- en gewaskenmerken van de frietrassen te Tongeren. Vroegheid: 4: laat, 5-6: middenlaat, 7: middenvroeg, 8: vroeg, 9: zeer vroeg. Resistentie nematoden Ro = 
Globodera rostochiensis nummer naar pathotype, Pa= Globodera pallida nummer naar pathotype, -= nog niet gekend. Phytophthora 1= zeer vatbaar 5= zeer resistent. 
Kringerigheid 1= zeer vatbaar 5= zeer resistent. Plantafstand in de rij in cm. Opkomstpercentage te Tongeren geteld op 29/05/2017. % afrijping 14 dagen na planten geteld 
te Huldenberg, Nieuwenhove, Zonnebeke en W-Oudeman.Stengels per struik en knollen per struik geteld in Huldenberg, Nieuwenhove, Zonnebeke en W-Oudeman. 
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Agria Agrico 5,5 Ro1,4 3 4 5 97 - - - 

Bintje Diverse 6,5 Vatbaar 1 3 5 85 67 5,3 24 

Challenger HZPC 5,5 Vatbaar 3 4 3 85 21 5,1 18 

Daisy Germicopa 5,0 Ro1 3 3 - 98 - - - 

Fontane Agrico 5,5 Ro1 2 4 4 100 34 2,9 13 

Fritelle Van Rijn 6,0 Ro1 Pa2,3 3 3 3 85 48 3,5 13 

Innovator HZPC 6,5 Pa2,3 2 5 3 94 - - - 

Lady Anna Meijer 6,5 Ro1,2,3 Pa2 3 - 5 92 - - - 

Markies Agrico 4,0 Ro1 4 4 4 91 - - - 

Royal Danespo 5,5 Ro1 3 3 4 92 - - - 
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1.1.2 Opbrengst en sortering 

Tabel 3 Opbrengst- en kwaliteitskenmerken van de rassen te Tongeren. Opbrengst netto +35mm: Relatieve netto-opbrengst zonder afval. De opbrengst van referentie ras 
(Bintje) werd op 100% gezet. % + 50 mm: Percentage van de opbrengst in de sortering + 50 mm. Opbrengst bruto (ton/ha): Opbrengst van alle sorteringen met afval erbij. 
Gem. bruto opbrengst (ton/ha/): Opbrengst van alle sorteringen met afval erbij over alle locaties. Knollengte: Lengte van de knollen uit sortering 50-60mm uitgedrukt in cm. 
Onderwatergewicht: Uitgedrukt in g/5kg. Blauwgevoeligheid: op een schaal van 0-400 met 0= niet blauwgevoelig tot 400= zeer blauwgevoelig. Frietkleur oogst’17: Frietkleur 
van de rassen geoogst in 2017 op een schaal van 0-6, <2,5=zeer goed, 2,5-3,0=goed,3,0-3,5= aanvaardbaar, 3,5-4,0=matig, >4,0= onvoldoende. Smaak na koken: 1-9, 1= 
slecht, 9= zeer goed. Grauwverkleuring: na afkoelen 1-9, 1=geen, 9= zeer sterke grauwverkleuring. Schurft:0-100, 0=geen schurft, 100= heel veel schurft.  
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Agria 102 94 86,2 75,6 13,6 355 21 126 3,1 6,5 1,0 18 1 

Bintje 100 70 82,8 68,0 11,6 389 0 309 3,4 5,5 1,0 29 25 

Challenger 101 83 82,1 70,9 12,0 391 9 32 1,8 5,0 1,3 15 15 

Daisy 97 91 78,3 64,5 11,1 415 0 145 1,9 5,0 2,3 22 1 

Fontane 90 89 72,7 71,8 12,7 401 0 224 2,1 6,0 1,3 21 15 

Fritelle 73 85 68,7 62,4 10,6 435 0 169 4,5 6,0 2,4 17 32 

Innovator 72 90 71,3 65,3 12,0 323 23 54 3,5 4,5 1,5 32 0 

Lady Anna 88 85 72,2 63,8 12,7 428 0 65 2,2 5,5 1,0 18 0 

Markies 96 94 76,4 71,0 14,2 377 19 40 4,2 5,0 1,0 21 2 

Royal 105 94 87,8 88,2 12,5 430 0 283 3,7 4,0 2,3 28 3 
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1.2 LCA rassenproef 

V. De Blauwer (Inagro), M. Peumans (PIBO), I. Eeckhout (PCA), D. Martens (LTCW), P. Vermeulen 

(VTI) 

1.2.1 Algemeen 

De diverse rassenproeven werden geplant tussen 4 april en 21 april. Door de regionale spreiding van 

de proefvelden zijn er steeds verschillen in groeiomstandigheden zelfs binnen het kleine Vlaanderen. 

Vooral de droogte vanaf planten tot half juli speelde een grote rol in 2017. Opbrengsten schommelden 

sterk tussen de proefplaatsen namelijk van 36 ton/ha (Sint-Niklaas) tot 72 ton/ha (Poperinge) voor de 

referentie Fontane. Gemiddeld betekent dit een te verwachten opbrengst voor dit ras. Vooral op de 

westelijk gelegen proefplaatsen bleef het onderwatergewicht van de frietrassen iets te laag.  

Op vlak van de frietkwaliteit werden over de hele lijn (zeer) goede resultaten gehaald. Voor de smaak 

na koken waren de resultaten eerder wisselvallig afhankelijk van de proefplaats. Voor de rassen voor 

thuisverkoop werden lagere opbrengsten, hogere onderwatergewichten en een betere smaak na koken 

gevonden in Langemark in vergelijking met Kruishoutem. Bij uitval in 2017 ging het vaak over groene 

knollen. 

In 2017 werden op 9 locaties in Vlaanderen rassenproeven aangelegd in het kader van het Programma 

Landbouwcentrum Aardappelen. Op vier locaties werden proeven aangelegd met nieuwe frietrassen (9 

of 10 variëteiten) met op 2 locaties ook nog 4 chipsrassen erbij. Op drie plaatsen werden proeven 

geplant met gekende frietrassen (top 10) en met op 1 locatie ook enkele chipsrassen. Deze rassen 

worden reeds op een ruimer areaal geplant in Vlaanderen. Toch zijn deze rassen nog niet bij alle 

aardappeltelers voldoende gekend. Deze top10-rassen werden (vele) jaren terug (verspreid in de tijd) 

als nieuwe rassen in de rassenproeven opgenomen.  

Om een keuze tussen deze rassen te vergemakkelijken werden voor het eerst deze top10-rassen 

samen aangelegd. Nieuw in 2017 zijn de twee proeven met 9 rassen bestemd voor thuisverkoop. De 

rassenproeven werden geplant tussen 4 april en 21 april 2017. Er werd overwegend gebruik gemaakt 

van groot pootgoed en de plantafstand in de rij werd aangepast per ras: 30 à 40 cm voor frietrassen, 33 

cm voor chipsrassen en 30 à 40 cm voor rassen voor thuisverkoop. Het pootgoed werd om 

proeftechnische reden niet ontsmet. 
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Figuur 1 De 9 locaties met de aanwezige rassen 
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Figuur 2 Proefomstandigheden op de 9 locaties, 1 proefnemers: Inagro Rumbeke-Beitem, PCA interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt, VTI Land- en 
tuinbouwschool, Vrij Technisch Instituut Poperinge, LTCW Lan den Tuinbouwcentrum Waasland, Technisch Instituut St.-Isidorus, St.-Niklaas. PIBO PIBO-campus vzw. 2 VDM 
Varkensdrijmest, KSM kippenstalmest. 

Proefplaats Huldenberg Kruishoutem Langemark Nieuwenhove Poperinge St.-Niklaas Tongeren W-Oudeman Zonnebeke

Grondsoort leem zandleem zandleem zandleem zandleem lichte zandleem leem polder zandleem

Proefnemer 
1 PCA PCA Inagro Inagro VTI LTCW PIBO PCA Inagro

Rassen in proef friet thuisverkoop thuisverkoop friet friet/chips friet friet friet/chips friet/chips

Bemesting

Advies referentie (kg N/ha)
220 184

(Bintje)

156

(Charlotte)

203 210 202 148 199

Organisch (voorjaar)
2 40 ton RSM - 30 ton KSM 15 ton VDM - - - -

N 85 - 30 99 - - - -

P2O5 35 - - 62 - - - -

K2O - - - - -

Mineraal (kg/ha)

N 128 189 105/135 78 / 108 160 + 40/60 210 253 166 / 196

P2O5 90 - - - 30 - 35 -

K2O 210 300 157 - 300 180 200 220

MgO - - - - 40 - - -

Plantdatum 11 apr 14 apr 18 apr 7 apr 10 apr 21 apr 4 apr 6 apr 18 apr

Loofdoding 11 sep 22 sep 14 sep 8 sep 10 sep 15 sep - 15 sep + 19 sep 23 sep

Oogst 11 okt 9 okt 27 sep 4 okt 3 okt 16-17 okt 22 sep 16 okt 5 okt

1 LCA 2017

2 VDM: varkensdrijfmest; KSM: kippenstalmest

Proefnemers:

Inagro, Rumbeke - Beitem

PCA: Interprov inciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt 

VTI: Land- en Tuinbouwschool, Vrij Technisch Instituut Poperinge

LTCW: Land- en Tuinbouwcentrum Waasland, Technisch Instituut St.-Isidorus, St.-Niklaas

PIBO-PHL: Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs, Prov inciale Hogeschool Limburg, Departement Biotechniek, Tongeren
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De meeste rassen in de proeven zijn resistent tegen het aardappelcysteaaltje Globodera rostochiensis 

pathotype 1. Enkele rassen zijn resistent tegen Globodera rostochiensis pathotype 1, 2 en 3 en/of 

Globodere pallida pathotype 2 en/of 3. Tijdens het groeiseizoen werden de rassen opgevolgd en 

beoordeeld op diverse gewaskenmerken. Na de oogst werden opbrengst, sortering, onderwatergewicht, 

drijvers, blauwgevoeligheid, knolkenmerken, kook-, friet- en chipskwaliteit bepaald. Alle rassen kenden 

uiteindelijk een voldoende opkomst. 

Figuur 3 Eigenschappen pootgoed, R01 Globodera rostochiensis pathotype 1 tot en met 5, Pa 2,3 
Globodera palida pathotype 2 en 3, - nog niet gekend, ** Lakschurft en zilverschurft met 0 geen 
aantasting tot 100 zwaar aangetast 

Ras Kweekbedrijf Potermaat Aantal poters Plantafstand Lakschurft Zilverschurft Resistentie* voor

pootgoed (mm) per kg in de rij (cm) index (0-100)** index (0-100)** aardappelcystenaaltjes

Industrierassen: friet

Agria Agrico 35/50 15,6 33 10,5 0,7 Ro1

Bintje diverse 35/45 16,1 40 1,5 18,6 vatbaar

Bricata Stet 35/50 16,1 36 15,0 15,3 Ro1

Challenger HZPC 35/50 14,4 38 7,5 1,1 vatbaar

Daisy Germicopa 35/45 15,5 33 2,5 0,5 Ro1

Divaa Caithness Potatoes 35/50 10,8 30 12,5 16,5 Ro1 Pa2,3

Donata Europlant 35/50 11,4 36 5,0 20,6 Ro1

Explorer HZPC 35/50 14,2 36 10,0 8,8 Ro1

Fontane Agrico 35/50 17,1 33 8,5 5,5 Ro1

Fritelle Van Rijn France 35/50 13,0 36 9,5 0,9 Ro1 Pa2,3

Innovator HZPC 35/50 13,1 33 4,0 1,8 Pa2,3

Lady Anna Meijer 35/45 13,6 40 9,0 1,4 Ro1,2,3 Pa2

Leonata Stet 35/50 15,2 33 13,5 19,2 Ro1

Magnum Comité Nord 28/35 37,7 33 4,0 0,4 vatbaar

Markies Agrico 35/50 13,2 36 11,0 1,5 Ro1

Miss Malina Interseed 35/50 12,3 36 8,5 6,6 Ro1,2,3

Royal Danespo 35/50 13,7 38 6,5 5,1 Ro1

Industrierassen: chips

Crisps4All HZPC 35/45 18,1 33 - - Ro1-5,Pa2

Heraclea HZPC 35/50 17,2 33 - - vatbaar

Lady Claire Meijer 35/50 16,6 33 13,0 3,5 Ro1

Levinata Stet 40/50 17,4 33 9,0 16,4 Ro1

Pirol Norika 35/50 14,8 33 3,0 2,0 Ro1

SH C 1010 Stet 40/50 14,7 33 6,0 1,3 Ro1

VR808 Stet 30/40 16,6 33 3,0 1,2 Ro1

Thuisverkoop

Annabelle HZPC 32/45 17,5 34 9,0 0,3 Ro1,2,3

Artemis Agrico 35/50 13,5 30 5,5 0,6 Ro1

Bintje diverse 35/45 16,1 40 1,5 18,6 vatbaar

Charlotte diverse 35/45 15,9 34 26,0 5,3 vatbaar

Lieke De Nijs 35/50 - 30 - 3,2 Ro1,3

Melody Meijer 35/50 15,2 34 15,5 6,8 Ro1

Nicola Stet 35/50 9,6 34 11,5 7,5 Ro1

Ramos Stet 35/50 12,8 36 7,5 1,3 Ro1

Victoria HZPC 35/50 15,2 34 8,0 0,3 Ro1

* Ro1: Globodera rostochiensis  pathotype 1;  Ro1-5: Globodera rostochiensis pathotype 1 tot en met 5 LCA 2017

  Pa2,3: Globodera pallida  pathotype 2 en 3

   '- : nog niet gekend

** Lakschurft en zilverschurft met 0 = geen aantasting tot 100 = zwaar aangetast
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1.2.2 Opbrengsten en sortering 

 

Figuur 4 Resultaten late frietrassen de opbrengst van Fontane over de 7 proefplaatsen heen was gemiddeld 68,8 ton/ha. Om vergelijkbaar te zijn met de praktijk wordt deze 
opbrengst met 20% verminderd (spuitsporen, kopakkers,…) Dit brengt de opbrengst van Fontane op 55.,1 ton/ha 
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Figuur 5 Resultaten chipsrassen de opbrengst van Lady Claire over de 3 proeflocaties heen was gemiddeld 51,0 ton/ha. Om vergelijkbaar te zijn met de praktijk wordt deze 
opbrengst met 20% verminderd (spuitsporen, kopakkers,…) Dit brengt de opbrengst van Lady Claire op 40,8 ton/ha 
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Figuur 6 Resultaten rassen thuisverkoop de opbrengst van Bintje over de 2 proeflocaties heen was gemiddeld 66,6 ton/ha. Om vergelijkbaar te zijn met de praktijk wordt deze 
opbrengst met 20% verminderd (spuitsporen, kopakkers,…) Dit brengt de opbrengst van Bintje op 5,3 ton/ha 
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1.2.3 Bespreking 

V. De Blauwer (Inagro), M. Peumans (PIBO), I. Eeckhout (PCA), D. Martens (LTCW), P. Vermeulen 

(VTI) 

1.2.3.1 Frietrassen 

In Huldenberg, Nieuwenhove, Waterland-Oudeman en Zonnebeke werden 9 of 10 frietrassen 

aangelegd. Fontane en Bintje werden als referenties opgenomen samen met 7 nieuwe variëteiten. In 

Huldenberg en Nieuwenhove werd ook nog Challenger geplant.  

In Poperinge, Sint-Niklaas en Tongeren werden 10 frietrassen geplant die al een ruimere verspreiding 

kennen in Vlaanderen. 2017 werd vooral gekenmerkt door een zeer droog en warm voorjaar. Pas half 

juli keerde het tij en kregen we wisselvalliger weer. Op de meeste locaties kwam de regen op tijd voor 

een mooie opbrengst. Vooral in Sint-Niklaas (zandgrond) viel de opbrengst uiteindelijk toch tegen met 

heel wat uitval. In Poperinge en Tongeren werden de hoogste opbrengsten behaald.  

Vooral in het westelijk deel van Vlaanderen (Poperinge, Zonnebeke en Waterland-Oudeman) bleven de 

onderwatergewichten te laag. In Huldenberg werden dan weer zeer hoge onderwatergewichten 

genoteerd. Op vlak van de frietkwaliteit zijn de verschillen tussen de rassen en de proeflocaties beperkt. 

De smaak na koken blijft een eerder wisselvallig gegeven tussen de velden en tussen de rassen 

onderling. Vooral in Huldenberg (leem) en Waterland-Oudeman (Polder) treed het minst gewone schurft 

op. Lakschurft was massaal terug te vinden in Nieuwenhove en in beperktere mate ook in Zonnebeke. 

Diepschurft komt sowieso minder vaak voor en was wel wat terug te vinden in Nieuwenhove en 

Poperinge. 

1.2.3.1.1 Agria 

Agria is één van de variëteiten die al een ruimere verspreiding kent in Vlaanderen en werd dan ook op 

de drie locaties opgenomen als een top10-ras. Agria wordt gekenmerkt door zijn geelvlezige kleur, 

moeilijke bewaring en hoge opbrengsten. Agria is één van de weinige rassen die een nog iets hogere 

opbrengst behaalde dan Fontane nl. +2%. Daarbij is Agria ook zeer grof met 94% van de opbrengst in 

de sortering +50mm (net zoals Markies en Royal). Door zijn grofte had Agria wel iets meer groene 

knollen als afval. Met een gemiddelde knollengte van 7,1 cm vormde Agria nogal korte knollen. Zijn 

onderwatergewicht bleef op twee locaties steken rond 350 g/5kg, terwijl op één plaats 415 g/5kg werd 

gehaald. Op één plaats waren 21% drijvers 1,06 terug te vinden. Zijn blauwgevoeligheid hield gelijke 

tred met het onderwatergewicht en bedroeg gemiddeld 185 op een schaal van 0 (= niet blauwgevoelig) 

tot 400 (=zeer blauwgevoelig). Zijn frietkwaliteit was uitstekend. De smaak na koken was zeer 

wisselvallig. 
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1.2.3.1.2 Bintje 

Het areaal van Bintje blijft dalen, maar het aantal telers die dit ras telen is niet onbelangrijk in 

Vlaanderen. Daarom werd Bintje nog steeds op alle 7 de locaties geplant. Zoals gewoonlijk kende Bintje 

een zeer vlotte opkomst in combinatie met een gemiddelde afrijping. Typisch is ook dat Bintje veel 

stengels en knollen per struik vormt: voor 2017 ging het om 5,3 stengels en maar liefst 24 knollen per 

struik. Dit is veruit het hoogste aantal van alle frietrassen; enkel Challenger komt hier enigszins in de 

buurt. Vandaar dat Bintje, in tegenstelling tot de andere rassen, op een ruime afstand in de rij wordt 

geplant (40 cm in de rij voor de grotere maten). De netto-opbrengst (sortering +35mm zonder afval) 

kwam in 2017 uit op gemiddeld 63,1 ton/ha. Deze opbrengst (onder ideale omstandigheden) is 

vergelijkbaar met een praktijkopbrengst van 50,5 ton/ha na aftrek van 20% (geen invloed van kopakkers, 

spuitsporen, …). Dit resultaat is zo’n 2 ton/ha hoger als tijdens de opvolging van diverse 

praktijkpercelen. Door zijn hogere knolaantal is Bintje ook gekend voor zijn fijnere sortering t.o.v. andere 

frietrassen. In 2017 zat 70% van de opbrengst in de sortering +50mm wat veruit het laagste cijfer in de 

proef is. Het onderwatergewicht van Bintje lag gemiddeld op 369 g/5kg. Dit is iets lager dan we van dit 

ras mogen verwachten. Door het droge en warme voorjaar bestond het risico op (ernstige) doorwas en 

dus drijvers tot gevolg. Op de proefvelden werden gemiddeld 5% drijvers (zoutbad 1,06 kg/l) gevonden. 

In combinatie met zijn lager onderwatergewicht lag zijn blauwgevoeligheid wel relatief hoog met een 

index van 263. Zijn frietkwaliteit was gemiddeld gezien zeer goed maar met veel verschillen tussen de 

velden (uitstekend tot aanvaardbaar) en 15% heterogene frieten. Zoals vele jaren was zijn smaak na 

koken op de meeste locaties goed tot zeer goed. Bintje blijkt wel opnieuw gevoelig te zijn voor gewone 

schurft en kende in 2017 ook een hogere aantasting (scleroten op de knol) van lakschurft (pootgoed 

quasi vrij van Rhizoctonia).  

1.2.3.1.3 Bricata 

Bricata werd voor het tweede jaar in de rassenproeven opgenomen en heeft geel vruchtvlees. Dit ras 

hoort thuis in het Fontane-segment. Bricata kende net zoals vorig jaar op alle locaties een zeer vlotte 

opkomst, maar was eveneens het ras met een snellere afrijping. Zijn aantal stengels (4,3) lag hoger dan 

bij vele andere rassen in proef en het aantal knollen (13) per struik was dan weer gemiddeld. Dit ligt 

volledig in de lijn met de geadviseerde plantafstand van 36 cm in de rij. Bricata haalde een minopbrengst 

van 7% t.o.v. Fontane (-2% in 2016). Zijn opbrengst lag wel iets hoger in vergelijking met een Bintje 

(+3%). Met 91% van de opbrengst in de sortering +50mm haalt Bricata opnieuw een gemiddelde grofte. 

Er werd weinig uitval gevonden bij Bricata. Zijn onderwatergewicht was gelijkaardig over de vier locaties 

nl. 384 g/5kg zonder drijvers. Zijn blauwgevoeligheid lag op een te verwachten niveau van 178. Zijn 

frietkwaliteit was overal uitstekend met nauwelijks heterogene frieten. Opvallend is zijn smaak na koken 

die voor het tweede jaar op rij (zeer) goed is. Er werd na oogst wel nogal wat lakschurft vastgesteld op 

de knollen, maar ook op het pootgoed was Rhizoctonia vastgesteld. 
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1.2.3.1.4 Challenger 

Challenger is een ras dat de laatste jaren een sterke areaalsuitbreiding kende en komt hiermee in de 

top 5 van meest geteelde rassen. Qua aantal stengels (5,1) en knollen (18) per struik komt Challenger 

op de tweede plaats. Dit is dan ook een ras met een ruimere plantafstand van 38 cm in de rij. Zijn 

opkomst verliep in 2017 zeer vlot in combinatie met een trage afrijping. Challenger heeft geen 

resistenties tegen aardappelcystenaaltjes. Over de proeflocaties heen haalde Challenger eenzelfde 

opbrengst als Fontane. Met 83% in de grove sortering behoort Challenger tot de ‘fijnere’ rassen wat het 

gevolg is van zijn groter knolaantal. Het optreden van groen, gekloven of misvormde knollen was 

normaal te noemen. Challenger haalde samen met het nieuwe ras Fritelle het hoogste 

onderwatergewicht met 414 g/5kg. Toch had Challenger één van de laagste blauwgevoeligheden in de 

proef nl. 158. Zijn frietkleur was goed tot zeer goed. Zijn smaak na koken bleef steken op een 

onvoldoende op de meeste locaties. De aardappelschijfjes waren zeer melig door het hoge 

onderwatergewicht. Challenger is gevoeliger voor roest in het vruchtvlees. 

1.2.3.1.5 Daisy 

Daisy is ook één van de rassen die al bij meerdere telers goed gekend is. Het is een middenlaat ras 

met Franse oorsprong dat gekend is voor zijn grofte. Zijn opbrengst schommelde sterk over de 

proefplaatsen heen. Slechts op één van de drie locaties haalde Daisy een meeropbrengst t.o.v. Fontane. 

Gemiddeld werd een minopbrengst van 15% gevonden. 91% van zijn opbrengst behoorde tot de +50mm 

wat vergelijkbaar is met vele andere rassen. Daisy vormde wel iets meer misvormde knollen (op 2 

velden) waardoor zijn percentage uitval wat hoger lag. Daisy haalde zoals gewoonlijk een hoog 

onderwatergewicht van 404 g/5kg. Toch bleef zijn blauwgevoeligheid met 206 op het gemiddelde van 

alle frietrassen in proef. Zijn frietkwaliteit was wel de slechtste met wel nog een goede score van 2,6. 

Ook het percentage heterogene frieten lag hoog. Daisy is een typisch frietras en dus niet geschikt om 

te koken (onvoldoende score). Daisy is gevoelig voor grauwverkleuring na koken. Er komt ook wat meer 

schurft voor (zowel gewone schurft als diepschurft). 
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1.2.3.1.6 Divaa 

Dit ras werd voor de derde maal opgenomen in de rassenproeven en heeft de dubbele resistentie tegen 

zowel Globodera rostochiensis (pathotype 1) als Globodera pallida (pathotype 2 en 3). Net zoals de 

voorbije twee jaar kende Divaa een tragere opkomst samen met een snelle afrijping. Divaa is dan ook 

een vroeger rijp ras in vergelijking met de andere variëteiten in proef. Zijn aantal stengels per struik (2,8) 

en knollen per struik (10) ligt al drie jaar op rij zeer laag. Daarom raadt het kweekbedrijf een nauwe 

plantafstand aan van 30 cm in de rij. Kenmerkend voor Divaa is wel zijn lagere opbrengst en dit op elk 

van de proefplaatsen. Zijn netto opbrengst (sortering +35mm zonder afval) bleef 21% onder deze van 

Fontane (en 11% lager dan Bintje). Enkel in 2016 werd een meeropbrengst t.o.v. Bintje genoteerd. Er 

werd zeer weinig uitval gevonden bij Divaa. Met 89% in de sortering +50mm haalde dit ras een mooie 

sortering. Divaa haalde een onderwatergewicht van gemiddeld 383 g/kg die vrij constant was over de 

vier locaties en geen drijvers. Net als de voorbije jaren heeft dit ras een lage blauwgevoeligheid. Zijn 

frietindex was zeer goed. Ook zijn smaak na koken was goed (was minder in 2015 en 2016). De 

aardappelen zijn wel iets meliger met soms wat neiging tot grauwverkleuring (cfr. voorbije jaren). Divaa 

vertoonde na oogst relatief wat schurft, lakschurft (ook op pootgoed) en diepschurft op de knollen. 

1.2.3.1.7 Donata 

Donata is een nieuwkomer in onze rassenproeven. Dit ras vormde een mooi aantal stengels (4,3) per 

struik en een gemiddeld aantal knollen (12). Zijn zeer vlotte opkomst en gemiddelde snelheid van 

afrijping zijn vergelijkbaar met Bintje. Zijn opbrengst schommelde over de vier locaties heen met op 

twee velden een meeropbrengst en op twee velden een minopbrengst t.o.v. Fontane. Gemiddeld kwam 

Donata op een minopbrengst van 4% t.o.v. de referentie. Hiermee behoort hij wel tot de betere rassen 

op vlak van opbrengst. Een mooie 92% van de opbrengst behoort tot de grove sortering. Donata had 

dit jaar geen problemen qua uitval en vormt eerder langere knollen. Dit nieuwe ras haalt een mooi 

onderwatergewicht van 395 g/5kg, maar kent wel een zeer hoge blauwgevoeligheid (index 342). Donata 

haalt een uitstekende frietkleur. Zijn smaak na koken blijft vooral hangen rond net voldoende en scoort 

te hoog op vlak van meligheid. Er kwam veel lakschurft voor op de knollen na oogst (nauwelijks op 

pootgoed). 
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1.2.3.1.8 Explorer 

Explorer lag voor het tweede jaar aan in onze rassenproeven. Volgens het kweekbedrijf hoort Explorer 

thuis in het segment van Markies (o.a. lange bewaring). Explorer kwam opnieuw traag boven en kende 

duidelijk de traagste afrijping. Explorer wordt gekenmerkt door zijn laatrijpheid. Zijn knolaantal lag voor 

het tweede jaar op rij op 12 met 3,4 stengels per struik. Explorer haalde een mooie opbrengst die 

weliswaar bleef steken op 3% van Fontane. Dit is opnieuw vergelijkbaar met de resultaten uit 2016. Met 

90% in de grove sortering is ook dit vergelijkbaar met Fontane. Omdat Explorer heel wat groene knollen 

had, komt zijn bruto-opbrengst (alle sorteringen + uitval) wel even hoog als die van Fontane. Explorer 

vormt langere knollen. Zijn onderwatergewicht kwam uit op een gemiddelde van slechts 373 g/5kg. Zijn 

blauwgevoeligheid kwam dan wel weer hoger uit dan het gemiddelde over de rassen heen (index 221). 

Zijn frietkwaliteit was overal uitstekend. De smaak na koken was op drie locaties net voldoende en op 

één locatie zeer goed. De aardappelen waren wel iets meliger dan dat zijn onderwatergewicht doet 

vermoeden. Ook op Explorer werd iets meer lakschurft aangetroffen. In 2016 lag zijn onderwatergewicht 

een stuk hoger, met een zeer goede frietkwaliteit en zeer wisselvallige smaak na koken. 

1.2.3.1.9 Fontane 

Fontane is ondertussen ruimschoots het belangrijkste ras in Vlaanderen en vormt dan ook hét 

referentieras bij de frietrassen. Zoals gewoonlijk verloopt zijn opkomst heel vlot en begon zijn afrijping 

later dan bij vele andere rassen in proef. In vergelijking met de andere rassen viel zijn knolaantal goed 

mee met 13 knollen per struik. Zijn aantal stengels per struik bleef wel steken op slechts 2,9. Daarom 

dat geadviseerd wordt om Fontane 33 cm in de rij te planten (groot pootgoed). Fontane haalde een 

mooie opbrengst van 68,8 ton/ha (sortering +35mm zonder afval). Trekken we daar nog 20% van af 

(voor spuitsporen, kopakkers, …) komen we op een opbrengst van 55,1 ton/ha. Dit is zo’n 3 ton/ha 

minder dan wat we op de praktijkpercelen hadden vastgesteld tijdens 2017. 89% van de opbrengst zat 

in de grove sortering +50mm. Uitval werd niet veel gevonden. Fontane vormt korte (=rondere) knollen 

(cfr. Agria, Royal, Markies, Magnum). Zijn onderwatergewicht kwam gemiddeld op 397 g/5kg met 

enorme verschillen tussen de locaties gaande van 348 g/5kg met 15% drijvers tot 441 g/5kg. Zijn 

blauwgevoeligheid bereikte een index van 235. Zoals we gewoon zijn van Fontane was zijn frietkwaliteit 

uitstekend met weinig heterogene frieten. Zijn smaak na koken was op de meeste locaties goed; 

nochtans waren de aardappelen melig. De knollen waren iets schurftiger dan gewoonlijk. 
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1.2.3.1.10  Fritelle 

Fritelle is ook één van de nieuwe rassen in 2017 en heeft de dubbele resistentie tegen zowel Globodera 

rostochiensis (pathotype 1) als Globodera pallida (pathotype 2 en 3). Zowel op vlak van opkomst als 

afrijping kan Fritelle bestempeld worden als gemiddeld. Hetzelfde geldt voor zijn aantal stengels (3,5) 

en knollen (13) per struik. Fritelle haalde één van de laagste opbrengsten en dit op alle proeflocaties. 

Zijn minopbrengst bedraagt 21% t.o.v. Fontane. 85% van zijn opbrengst behoorde tot de grove sortering. 

Het was tevens één van de rassen met de meeste uitval waaronder veel groene knollen maar ook heel 

wat misvormingen. Op één locatie waren ook rotte knollen te vinden. Fritelle vormde de langste knollen. 

Hij haalde een zeer hoog onderwatergewicht van 414 g/5kg. Toch viel zijn blauwgevoeligheid heel goed 

mee. Zijn frietkwaliteit was uitstekend. Zijn smaak na koken was wisselvallig van onvoldoende tot goed. 

De aardappelen waren zeer melig met een grotere gevoeligheid voor grauwverkleuring. De knollen 

vertoonden iets meer lakschurft dan andere rassen. Op elke proeflocatie werden verschillende holle 

knollen gevonden bij Fritelle. 

1.2.3.1.11  Innovator 

Innovator behoort tot de top 5 frietrassen op vlak van areaal in Vlaanderen. Belangrijk is zijn resistentie 

tegen Globodera pallida (pathotype 2 en 3). Innovator vormt steeds weinig knollen vandaar ook zijn 

nauwere plantafstand (33 cm voor pootgoed 35/50mm). Dit ras werd op drie locaties uitgeplant met 

telkens een duidelijk lagere opbrengst dan de referentie. Innovator haalde een minopbrengst van 19% 

t.o.v. Fontane en ook 15% t.o.v. Bintje. Met 90% van zijn opbrengst behorend tot de +50mm haalde 

Innovator een mooie grofte. In 2017 vormde Innovator wel heel wat uitval onder de vorm van misvormde, 

gekloven en groene knollen. Dit ras vormde eerder lange knollen. Zoals we wel vaker gewend zijn bleef 

het onderwatergewicht van Innovator laag met 348 g/5kg met op één locatie heel wat drijvers. Zijn 

blauwgevoeligheid ligt toch op een index van 172. Zijn frietkwaliteit is zeer goed maar wel met 18% 

heterogene frieten. Zijn smaak na koken was zeer goed (cfr. vorig jaar). Net zoals Bintje had Innovator 

wel meer schurft op de knollen. 

1.2.3.1.12  Lady Anna 

Op drie locaties werd het ras Lady Anna geplant omwille van zijn forse uitbreiding in 2016. Dit ras is een 

kruising met Fontane als één van de ouders. Lady Anna wordt net als Bintje geplant op 40 cm in de rij 

(zelfde potermaat) al vormt Lady Anna duidelijk minder knollen per struik. Belangrijk is zijn resistentie 

tegen G. rostochiensis (pathotype 1, 2, 3) én G. Pallida (pathotype 2). Voor zijn opbrengst +35mm 

(zonder afval) haalde Lady Anna een lagere opbrengst (-11%) dan Fontane. In vergelijking met Bintje 

ligt zijn opbrengst 6% lager (cfr. 2016). Lady Anna had niet veel last van uitval. Lady Anna haalde een 

grofte van 85%. Zijn gemiddelde knollengte bedroeg 7,9 cm. Lady Anna haalde steeds een voldoende 

hoog onderwatergewicht (gemiddeld 404 g/5kg). Dit ras haalt de op één na laagste index voor 

blauwgevoeligheid. Zijn frietkwaliteit is uitstekend met nauwelijks heterogene frieten. Zijn smaak na 

koken was goed. Al deze resultaten bevestigen de bevindingen van voorgaande proefjaren op vlak van 

zijn goede kwaliteit. Er werd geen lakschurft op de knollen gevonden en ook gewone schurft viel goed 

mee. 
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1.2.3.1.13  Leonata 

Leonata werd voor de derde keer in de proeven uitgeplant, is crème-vlezig en doet het goed op 

zandgrond met een mooie knollengte. Net zoals de voorbije twee jaar kende Leonata een zeer trage 

opkomst samen met een gemiddelde afrijping. Dit ras vormde slechts 2,8 stengels en 11 knollen per 

struik. Er wordt dan ook geadviseerd om dit ras op 33 cm te planten (potermaat 35/50mm). Gemiddelde 

over de vier locaties heen bleef de netto-opbrengst van Leonata steken op 7% onder die van Fontane. 

T.o.v. Bintje werd wel een kleine meeropbrengst van 3% genoteerd. Dit is vergelijkbaar met 2015, terwijl 

in 2016 een hogere opbrengst dan Bintje (+11%) werd gehaald. Net zoals bij veel rassen in proef 

behoorde 90% tot de grove sortering. De hoeveelheid uitval bleef minimaal. Dit ras vormt langere 

knollen. Leonata haalde net zoals de voorbije twee jaar een hoog onderwatergewicht met een 

gemiddelde van 401 g/5kg. Toch blijft zijn blauwgevoeligheid redelijk beperkt tot een index van 180. Zijn 

frietkwaliteit schommelde tussen goed en zeer goed met enkele heterogene frieten. Ook zijn smaak na 

koken varieerde tussen de locaties van net voldoende tot (zeer) goed. Leonata vertoonde ook iets meer 

grauwverkleuring. De voorbije twee jaren was zowel de friet- als kookkwaliteit iets stabieler en beter. 

Zowel op het pootgoed als op de knollen na oogst werd iets meer lakschurft aangetroffen. Op twee 

locaties werden enkele knollen met roest gevonden. 

1.2.3.1.14  Magnum 

Magnum is geen onbekende in Vlaanderen. Nadeel is wel zijn vatbaarheid voor aardappelcystenaaltjes. 

Dit ras lag slechts op twee locaties met een duidelijke minopbrengst t.o.v. Fontane van toch wel 24%. 

Er was wat meer uitval aanwezig, maar ook als we kijken naar de bruto-opbrengst blijft die ver steken 

onder die van Fontane. 92% van zijn opbrengst behoorde tot de grove sortering. Op beide locaties werd 

een mooi onderwatergewicht gehaald van respectievelijk 385 en 405 g/5kg. Bij het laagste 

onderwatergewicht hoorden ook enkele drijvers. Zijn blauwgevoeligheid haalde de hoogste score van 

alle rassen. Zijn frietkleur was uitstekend met enkele heterogene frieten. Zijn smaak na koken was net 

goed. Magnum vertoonde nogal wat schurft, maar opvallender was het optreden van diepschurft. 

1.2.3.1.15  Markies 

Ook het areaal van Markies is de voorbije jaren gestegen. Typisch voor dit ras is zijn laatrijpheid en 

uitstekende lange bewaring. De opbrengst +35mm (zonder uitval) bleef gemiddeld 5% steken onder dat 

van Fontane. Er waren wel verschillen waar te nemen tussen de proeflocaties: op 1 locatie werd wel 

een meeropbrengst genoteerd. Markies is samen met Agria en Royal het grofste ras met 94% in de 

sortering +50mm. Vooral op één locatie werd meer uitval gevonden waardoor de bruto-opbrengst van 

Markies slechts 2% onder die van Fontane ligt. Het onderwatergewicht van Markies bleef hangen op 

gemiddeld 372 g/5kg met toch 13% drijvers (dichtheid 1,06 kg/l). Zijn blauwgevoeligheid was dan ook 

de laagste van alle rassen. Op vlak van frietkwaliteit was dit ras dan weer de beste. Zijn smaak na koken 

was net voldoende. Markies was ietsje schurftiger dan de meeste rassen. 
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1.2.3.1.16  Miss Malina 

Miss Malina was de derde nieuwkomer in 2017 en wordt met zijn lange knolvorm en geel vlees 

gepositioneerd in het Fontane-segment. Er werden 3,4 stengels en 11 knollen per struik geteld. Dit zijn 

eerder lagere cijfers. Zijn opkomst verliep traag. Alhoewel dit ras eerder als laatrijp wordt bestempeld, 

verliep zijn afrijping snel. Op alle vier de proefvelden viel zijn opbrengst laag uit, maar weliswaar ook 

met grote verschillen. Gemiddeld bleef zijn opbrengst 27% steken onder die van Fontane. Ook zijn 

grofte bleef met 86% eerder laag. Opvallend zijn zijn lange knollen en de zeer lage hoeveelheid uitval. 

Op elk van de vier locaties haald Miss Malina een hoog onderwatergewicht gaande van 393 tot 418 

g/5kg. Ook zijn blauwgevoeligheid lag hoog met een index van maar liefst 328 (op een schaal van 0 tot 

400). Zijn frietindex was gemiddeld 2,0 (= zeer goed) met enkele heterogene frieten. Zijn smaak na 

koken is net voldoende de aardappelen zijn nogal melig zijn en blijken gevoelig voor grauwverkleuring. 

1.2.3.1.17  Royal 

Royal is nog een ras die tot de top10 behoort in Vlaanderen. Van 2010 tot 2012 lag deze variëteit ook 

aan in onze proeven. Geadviseerd wordt om de grote potermaat 35/50 mm te planten op 38 cm in de 

rij. Kenmerkend voor Royal is zijn grote opbrengst en grofte. Dit ras haalde in 2017 de hoogste 

opbrengst die 8% hoger lag in vergelijking met Fontane met 94% in de sortering +50mm. Royal vormt 

eerder ronde (en dus korte) knollen. Op twee proefplaatsen werd wel heel wat uitval genoteerd vooral 

onder de vorm van misvormde knollen. Daarom komt zijn bruto-opbrengst nog een stuk hoger dan 

Fontane (+21%). Het onderwatergewicht op de drie locaties lag ver uitéén gaande van 352 g/5kg met 

15% drijvers tot maar liefst 430 g/5kg. Zijn blauwgevoeligheid lag wel overal hoog met een index van 

297. Zijn frietkwaliteit was zeer goed. Royal is een echt frietras: zijn smaak na koken was slecht, te 

melig en gevoelig voor grauwverkleuring. De knollen van Royal waren schurftiger. Ook de voorbije 

proefjaren kwamen we op vlak van kwaliteit tot hetzelfde besluit. 
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1.2.3.2 Chipsrassen 

De eisen die gesteld worden aan chipsaardappelen zijn streng. De ronde knollen dienen zo veel mogelijk 

van de sortering 35/70 mm te zijn. Het onderwatergewicht moet minstens 400 g/5kg bedragen en de 

bakkleur moet nog beter zijn dan die van frietrassen. In Poperinge werden enkele gekendere 

chipsrassen beproefd. Het ging om de rassen Lady Claire en VR808 die het grootste areaal innemen in 

Vlaanderen. Daarnaast lagen ook nog Crisps4All en Heraclea mee aan. Enkel Heraclea is vatbaar voor 

aardappelcystenaaltjes. De rest kent een resistentie tegen Globodera Ro1. Lady Claire aanzien we nog 

steeds als dé referentie binnen de chipsrassen, maar haalde wel duidelijk de laagste netto-opbrengst 

(+35mm zonder uitval) ten gevolge van de droogte in het voorjaar. Bijna de volledige oogst behoorde 

wel tot de gewenste sortering 35-70m. Heraclea en VR808 haalden duidelijk de hoogste opbrengst die 

zo’n 50% hoger lag in vergelijking met Lady Claire. Bij deze twee rassen waren de knollen wel vaker té 

grof. Crisps4All scoorde ook 29% hoger dan de referentie. Op vlak van onderwaterwicht scoorde 

Crisps4All (441 g/5kg) het hoogst en Heraclea het laagst (395 g/5kg). Toch lag de blauwgevoeligheid 

van Crisps4All het laagst in Poperinge (maar toch nog 282). Van VR808 is zijn hoge blauwgevoeligheid 

een gekend fenomeen (352). In Poperinge haalt VR808 duidelijk de mooiste chipskleur, op ruimere 

afstand gevolgd door Heraclea. Op vlak van uitzicht van de chips is Heraclea dan weer duidelijk de 

beste, maar ook Lady Claire en VR808 scoren (zeer) goed. VR808 scoort uiteindelijk het beste voor 

smaak. Crisp4All is op alle drie aspecten van de chipskwaliteiten het slechtst en is ook het gevoeligst 

voor schurft. In 2017 werden nieuwe chipsrassen aangeplant in Waterland-Oudeman en Zonnebeke. In 

WaterlandOudeman lag de bruto-opbrengst voor de chipsrassen iets lager in vergelijking met 

Zonnebeke. Op vlak van onderwatergewicht was er weinig verschil. De hoogste blauwgevoeligheid werd 

duidelijk gevonden in Waterland-Oudeman. De verschillen qua chipskleur en uitzicht tussen de locaties 

waren minimaal. De smaak van de chips was wel duidelijk beter in Zonnebeke. Let op: in de tabellen 

werd voor Lady Claire het gemiddelde weergegeven van de drie proefplaatsen samen, terwijl hier in de 

bespreking enerzijds Poperinge en anderszijds Waterland-Oudeman samen met Zonnebeke werd 

besproken. 

1.2.3.2.1 Lady Claire 

Het middenvroege chipsras Lady Claire bleef ook nog het referentieras in de rassenproeven van 

Waterland-Oudeman en Zonnebeke. Lady Claire kende een vlotte opkomst, maar was wel het snelst 

afgerijpt. Het is nu ook éénmaal het meest vroegrijpe ras in proef. Er werden 5,2 stengels en 16 knollen 

per struik gevormd. De netto-opbrengst (+35mm zonder uitval) lag op 52,9 ton/ha met 97% in de 

sortering 35-70mm (weinig knollen in de sortering +70mm). De proefopbrengst van 2017 is vergelijkbaar 

met een ‘praktijk’opbrengst van 42,3 ton/ha (na aftrek van 20% voor invloed van kopakkers, spuitsporen, 

…). Dit is voor beide locaties de laagste opbrengst. Net zoals bij de andere chipsrassen was de 

hoeveelheid uitval verwaarloosbaar. Lady Claire haalde op beide proefplaatsen een onderwatergewicht 

van 425 g/5kg en dit met een blauwgevoeligheidsindex van ‘slechts’ 166. Op vlak van zowel chipskleur 

als smaak haalde Lady Claire de beste score. Dit was ook zo voor het algemeen uitzicht van de chips 

(samen met Levinata). 
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1.2.3.2.2 Levinata 

Levinata lag voor het tweede jaar op rij aan in de rassenproeven. Dit ras kende de snelste opkomst én 

startte het laatst met afrijpen. Levinata vormde slechts 12 knollen per struik (en ook heel weinig 

stengels). In de sortering +35 mm haalde dit ras een meeropbrengst van 25% t.o.v. Lady Claire. Maar 

door zijn lage knolaantal waren de knol (te) grof uitgegroeid. Dit resulteerde dan weer in een 

minopbrengst van 1% t.o.v. de referentie in de sortering 35-70mm. In 2016 werd dezelfde trend 

waargenomen. Het onderwatergewicht kwam uiteindelijk op 427 g/5kg. Dit is vergelijkbaar met Lady 

Claire, maar zijn blauwgevoeligheid ligt beduidend lager met een index van slechts 82. Dit is, net zoals 

in 2016, opvallend laag. Voor uitzicht van de chips haalde Levinata eenzelfde zeer goede score als de 

referentie. Voor chipskleur en de smaak scoorde Levinata als tweede beste. Hiermee worden de 

resultaten op vlak van kwaliteit bevestigd t.o.v. 2016. 

1.2.3.2.3 Pirol 

Pirol is een ras die enkele jaren geleden reeds in proef lag en na een korte onderbreking omwille van 

pootgoedproblemen terug aan opmars is in de praktijk. Vandaar dat deze variëteit terug in de proeven 

werd opgenomen. Pirol kende een zeer trage opkomst en een gemiddelde afrijping. Het vormde maar 

liefst 6,3 stengels per struik. Het aantal knollen per struik was dezelfde als van Lady Claire namelijk 16. 

Als netto-opbrengst (+35mm zonder uitval) haalde Pirol een meeropbrengst van 16% t.o.v. de referentie 

en ook 13% meer in de gewenste sortering 35-70mm. Op beide locaties werden holle knollen gevonden. 

Het onderwatergewicht van Pirol lag nog net ietsje hoger namelijk op 444 g/5kg. Zijn index voor 

blauwgevoeligheid lag een heel stuk hoger met 287. Zijn chipskleur was net voldoende, zijn uitzicht 

goed en de smaak van de chips was (zeer) goed. De andere drie rassen in deze proeven scoorden 

telkens beter (uitgezonderd SH C 1010 op vlak van smaak). 

1.2.3.2.4 SH C 1010 

Dit ras lag voor het eerst aan in onze rassenproeven. SH C 1010 kende een even vlotte opkomst als 

Lady Claire. Zijn afrijping verliep trager wat zijn latere rijpheid weerspiegelt. Dit ras vormde met 17 stuks 

het hoogste aantal knollen per struik. Het aantal stengels per struik (4,8) bleef nochtans lager dan bij de 

andere rassen in proef. In de sortering +35mm haalde SH C 1010 een meeropbrengst van 20% t.o.v. 

Lady Claire. Dit nieuwe ras groeide echter iets grover uit. Maar ook in de sortering 35-70mm werd nog 

steeds een meeropbrengst van 12% genoteerd t.o.v. de referentie. Op één locatie werden holle knollen 

gevonden. SH C 1010 haalde het hoogste onderwatergewicht met een gemiddelde van 452 g/5kg. Zijn 

blauwgevoeligheid lag dan ook zeer hoog. SH C 1010 scoorde minder goed dan Lady Claire en Levinata 

voor wat betreft de chipskleur en het uitzicht. Voor de smaak kreeg dit ras de laagste score van de proef. 
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1.2.3.3 Rassen voor thuisverkoop 

Voor het eerst werden op twee locaties (Langemark en Kruishoutem) proeven aangelegd met de focus 

op thuisverkoop. Er werd voor deze eerste keer hoofdzakelijk gekozen voor rassen die reeds gekend 

zijn. Hierbij werd een keuze gemaakt tussen rassen die eerder vastkokend zijn en waar dus de 

kookkwaliteit vooral van belang is. Anderzijds werden ook rassen opgenomen die eerder frietgeschikt 

zijn. Op beide proefplaatsen werden 9 rassen geplant. In Kruishoutem lag de opbrengst hoger met meer 

grofte in vergelijking met Langemark, maar dit ging ook gepaard met ietsje meer uitval (vooral groene 

knollen). Het onderwatergewicht daarentegen lag hoger in Langemark. Enkel Annabelle haalde daar 

een te laag resultaat. Daarom was de smaak na koken van de knollen afkomstig uit Langemark een 

stuk beter. In de groep van de vastkokende tafelaardappelen werd Charlotte als referentieras gekozen. 

1.2.3.3.1 Annabelle 

Deze vastkokende tafelaardappel kende een gemiddelde opkomst en een zeer snelle afrijping. 

Annabelle is dan ook het op één na vroegrijpste ras in deze proeven (net iets vroeger dan Charlotte). 

Annabelle vormde slechts 14 knollen per struik en 4,9 stengels. De netto-opbrengst (+35mm zonder 

uitval) lag 8% lager in vergelijking met Charlotte. Zelfs met het lagere knolaantal kwam maar 50% van 

de opbrengst in de sortering +50mm. Annabelle haalde op beide proeflocaties een zeer laag 

onderwatergewicht van 324 g/5kg met 20% (dichtheid 1,06 g/l). Zijn blauwgevoeligheid bleef dan ook 

zeer laag (index van 21). Dit ras had de beste smaak na koken op beide locaties met een zeer goede 

score. Annabelle is niet frietgeschikt. Het scoorde redelijk voor wat betreft zijn uitzicht en vormde zeer 

gelijkmatige knollen. 

1.2.3.3.2 Artemis 

Dit vroege vastkokende ras (bijna even vroeg als Première) werd eerder al (2009-2011) opgenomen in 

onze rassenproeven met versmarktrassen. Artemis vormt heel weinig knollen per struik (12 in 2017) 

waardoor dan ook een nauwere plantafstand van 30 cm in de rij geadviseerd wordt. Artemis kende een 

zeer vlotte opkomst (cfr. Nicola) maar rijpte wel snel af (vroeg ras). Artemis kende een mooie 

meeropbrengst van 31% t.o.v. het referentieras. De combinatie van heel weinig knollen per struik en de 

nauwe plantafstand zorgde ervoor dat 85% van de opbrengst in de grove sortering zat. Voor afzet als 

echte tafelaardappel zou dit te grof kunnen zijn, maar voor thuisverkoop is dit minder een probleem. 

Artemis haalde gemiddeld een onderwatergewicht van 354 g/5kg met enkele drijvers. Zijn 

blauwgevoeligheid bleef laag. Dit ras zou eveneens geschikt zijn voor vroege friet en dit kwam ook zo 

naar voor in deze proeven met een frietindex van 2,2 (= zeer goed). Zijn smaak na koken was vooral 

zeer goed in Langemark en net voldoende in Kruishoutem. Dit volgt de tendens van zijn 

onderwatergewicht. Artemis had een mooi uitzicht en zeer goede regelmaat van vorm. 
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1.2.3.3.3 Charlotte 

Charlotte werd als referentieras gekozen. De opkomst verliep wat trager samen met een snelle afrijping 

(een vroegrijp ras). Charlotte vormde 16 knollen per struik. Let op, dit ras bezit geen resistentie voor 

aardappelcystenaaltjes. Charlotte haalde een opbrengst op de twee locaties van gemiddeld 42,9 ton/ha 

(+35mm zonder afval). Deze proefopbrengst kan naar de praktijk vertaald worden door aftrek van 20% 

(spuitsporen, kopakkers) en bedraagt dan 34,3 ton/ha (35 en 28 ton/ha in respectievelijk 2016 en 2015). 

53% van de opbrengst behoorde tot de sortering +50mm. Het onderwatergewicht kwam mooi uit op 379 

g/5kg zonder drijvers. Zijn blauwgevoeligheid lag hiermee wel iets hoger op een index van 129 

(kenmerkend voor Charlotte). Zijn smaak na koken was op beide locaties (zeer) goed. Als typisch 

vastkokende aardappel scoort Charlotte toch vaak ook goed voor de frietkwaliteit wat ook nu weer het 

geval was. Doordat de knollen na oogst veel aantasting met lakschurft en zilverschurft vertoonden viel 

zijn uitzicht sterk tegen en ook zijn regelmaat van vorm was matig.  

1.2.3.3.4 Lieke 

Lieke is het enige ras in de proef dat nieuw is voor Vlaanderen. Omwille van zijn lage knolaantal (12 

stuks) werd dit ras op een nauwe plantafstand van 30 cm in de rij geplant. Lieke kende de traagste 

opkomst en zijn afrijping verliep net iets trager dan het gemiddelde van al de rassen samen. Ondanks 

zijn lager aantal groeidagen haalde Lieke wel de hoogste opbrengst van alle vastkokende rassen in 

proef. Zijn opbrengst +35mm lag maar liefst 49% hoger dan die van Charlotte. Wel zat 84% van de 

aardappelen in de grove sortering. Het aandeel +70mm (net iets te grof) was in Langemark zeer beperkt 

maar niet in Kruishoutem. Het onderwatergewicht van Lieke was sterk wisselend tussen beide 

proefplaatsen met respectievelijk 357 en 393 g/5kg maar met nauwelijks drijvers. Zijn blauwgevoeligheid 

was wel de hoogste van alle vastkokende aardappelen (index 178). Zijn smaak na koken viel tegen en 

haalde net een voldoende. Lieke is uitsluitend bestemd als vastkokende tafelaardappel en niet 

frietgeschikt. Hij haalde een matige score voor uitzicht van de knollen maar haalde de beste score voor 

regelmaat van vorm. Sporadisch werd een knol met roest gevonden. 

1.2.3.3.5 Nicola 

Ook Nicola is een algemeen gekend vastkokende aardappel. Zijn opkomst verliep zeer vlot, zijn afrijping 

gemiddeld. Nicola vormde heel veel knollen, namelijk 23 per struik. Net zoals Annabelle en Charlotte 

werd dit ras op 34 cm in de rij geplant. Nicola haalde de op één na hoogste opbrengst van de 

vastkokende rassen. In de sortering +35mm (zonder uitval) werd een meeropbrengst van 43% gehaald 

t.o.v. Charlotte. Net zoals bij het referentieras zat 54% van de aardappelen in de grove sortering. Nicola 

haalde het hoogste onderwatergewicht van 383 g/5kg. Toch viel zijn blauwgevoeligheid goed mee met 

een index van 84. Zijn smaak na koken was (zeer) goed in Kruishoutem maar net voldoende in 

Langemark. Nicola is niet frietgeschikt. Nicola had de mooiste knollen in proef (nauwelijks schurft), maar 

ze waren niet zo regelmatig van vorm. In de groep van de bloemige aardappelen (frietgeschikt) werd 

Bintje als referentieras gekozen. 
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1.2.3.3.6 Bintje 

Aangezien Bintje nog vaak gebruikt wordt als aardappel voor thuisverkoop, werd dit ras als referentie 

opgenomen. Op de beide proeflocaties Langemark en Kruishoutem kende Bintje de snelste opkomst 

en eveneens een trage afrijping. Er werden 24 knollen en maar liefst 6,7 stengels per struik gevormd. 

Bintje is het enige bloemige ras in deze proef dat vatbaar is voor aardappelcystenaaltjes. De netto-

opbrengst (sortering +35mm zonder afval) op de twee proefvelden kwam in 2017 uit op gemiddeld 66,6 

ton/ha. Deze opbrengst (onder ideale omstandigheden) is vergelijkbaar met een praktijkopbrengst van 

53,3 ton/ha na aftrek van 20% (geen invloed van kopakkers, spuitsporen, …). 72% van zijn sortering 

behoorde tot de +50mm, wat het laagste cijfer is in vergelijking met de andere bloemige rassen in proef. 

Vooral in Kruishoutem bleef zijn onderwatergewicht te laag waardoor Bintje een gemiddelde haalde van 

365 g/5kg met 8% drijvers. Toch had Bintje een blauwgevoeligheidsindex van 178. Zijn frietkwaliteit was 

zeer goed. Zijn smaak na koken was op deze locaties net voldoende, terwijl we beter gewoon zijn van 

Bintje. Typisch voor dit ras is de vele gewone schurft op de knollen. 

1.2.3.3.7 Melody 

Melody is een ras dat eerder al vier jaar in proef heeft gelegen bij de bloemige tafelaardappelen (2002- 

2005). Hij vormde dit jaar 16 knollen per struik, kende een trage opkomst, maar eveneens een trage 

afrijping. Melody kende de hoogste opbrengst met een surplus van 15% t.o.v. Bintje in de sortering 

+35mm. Een mooie 89% van de opbrengst behoorde tot de grove sortering. Vooral in Kruishoutem 

zaten heel wat knollen in de sortering +70mm. Zijn hoge opbrengsten en grofte zijn kenmerkend voor 

Melody. Het onderwatergewicht schommelde heel sterk tussen beide proefplaatsen met vooral in 

Kruishoutem heel veel drijvers. Het onderwatergewicht kwam gemiddeld op 348 g/5kg. Zijn 

blauwgevoeligheid bleef hiermee laag. Melody bleek in 2017 niet frietgeschikt te zijn. Door zijn lage 

droge stof gehalte was ook zijn smaak na koken maar net voldoende. Dit ras vormt wel heel mooie 

knollen die zeer regelmatig van vorm zijn. Op beide locaties werden meerdere knollen met interne roest 

aangetroffen. 

1.2.3.3.8 Ramos 

Ook Ramos is al langer gekend in Vlaanderen (Agria-kruising) en werd van 2001 tot 2004 al opgenomen 

in onze rassenproeven met late frietrassen. Ramos vormde net als Melody 16 knollen per struik. Zijn 

opkomst verliep vrij vlot en zijn afrijping kende een gemiddelde snelheid. Ramos kende een kleine 

meeropbrengst t.o.v. Bintje (+4%) met meer grove knollen in de sortering +50mm (87%). Vooral in 

Langemark bereikte Ramos een zeer hoog onderwatergewicht en gemiddeld over de twee locaties 

kwam die op 373 g/5kg met enkele drijvers. Zijn blauwgevoeligheid liep gelijk op met het verschil in 

onderwatergewicht. Zijn frietkwaliteit was (samen met die van Victoria) de beste van alle rassen. Zijn 

smaak na koken was zeer goed in Langemark en net voldoende in Kruishoutem (te laag 

onderwatergewicht). 
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1.2.3.3.9 Victoria 

Als laatste werd ook het middenvroege dubbeldoelras Victoria mee opgenomen in de rassenproeven 

thuisverkoop. Dit ras werd heel wat jaren terug ook al geplant in onze proeven late friet (1998 tot 2002 

en in 2005). Victoria vormde weinig knollen per struik (12). Zijn opkomst verliep traag, maar begon wel 

als laatste aan de afrijping. Zijn opbrengst was vergelijkbaar met die van Bintje maar wel met een 

grovere sortering. 91% zat in de sortering +50mm. Dit zijn te verwachten resultaten voor Victoria. Zijn 

onderwatergewicht kwam gemiddeld uit op 383 g/5kg zonder drijvers. Zijn blauwgevoeligheid lag wel 

redelijk hoog. Zijn frietkwaliteit was uitstekend en de smaak na koken was op beide locaties goed met 

éénmalig een zeer lichte grauwverkleuring. Dit bevestigt zijn geschiktheid als dubbeldoelras. Ook zijn 

uitzicht en regelmaat van vorm waren goed. Victoria lijkt wel gevoeliger te zijn voor roest. 
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2 Variabel aardappelen poten 

In het kader van het ADLO-project SMART Crops werd in 2017 een variabel potenproef aangelegd.  

2.1 Doel 

Variabel poten kan op verschillende manieren ingezet worden om een opbrengstverhoging te bekomen. 

Zo zijn er 3 redenen waarom men variabel kan gaan poten.  

1. Veldvariabel 

2. Schaduwvariabel 

3. Spuitpaden variabel poten: onze proef is hierop gebaseerd 

2.1.1 Veldvariabel 

Bij de eerste optie baseert men zich op het feit dat aardappelen op lichtere grond meer stengels vormen 

dan op zwaarder grond. Vermits de opbrengst van aardappelen afhankelijk is van het aantal stengels 

kan men dus het stengelaantal gaan beïnvloeden door andere pootdensiteit te gebruiken. Hiervoor is 

het echter van belang dat men weet in welke zones het “lutumpercentage” verhoogd is. Want het 

aandeel lutum is in verhouding met de “zwaarte” van de grond. Doordat op plaatsen met een hoog 

lutumgehalte minder knollen groeien in de rug hebben ze meer ruimte en kunnen ze uit de gewenste 

sortering groeien. Als we op de grond met een hoog lutum percentage aardappelen dichter op elkaar 

gaan poten, kan men hierop inspelen (lutum = bodemdeeltjes < 2 mm). Zo bekomt men dus meer 

leverbare kilo’s. 

2.1.2 Schaduwvariabel  

In de 2de optie kan men kiezen om op de schaduw in het perceel in te spelen. Indien men 

aardappelpercelen heeft in bosrijke gebieden kan dit een interessante optie zijn. Men verliest namelijk 

opbrengst in deze schaduwrijke gebieden. Aardappelen die in de schaduw staan ontvangen niet enkel 

minder licht maar ook minder vocht en dus ook minder mineralen. Om dit te compenseren gaat men 

niet dichter gaan poten, dit resulteert immers in nog minder lichtinval. We kiezen er hier dan voor om 

wijder te gaan poten. Hierdoor krijgt men dus in verhouding meer licht per plant en ook meer vocht en 

mineralen per plant. Hoe men dit uitwerkt in de praktijk is het perceel indelen in zones van schaduw en 

licht. Dan ken men trappen van pootdensiteit toe aan de zones van 40% pootdensiteit tot 100%. Hier is 

weer het opzet om een egalere opbrengst van een perceel te halen, eveneens verbruikt men minder 

pootgoed bij deze optie. 
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2.1.3 Spuitpaden variabel poten 

In het aardappelveld zijn spuitpaden aanwezig voor de nodige behandelingen. Dit is een oppervlakte 

die het gewas niet kan benutten. Het aandeel  van deze oppervlakte is afhankelijk van de perceelsvorm 

en ook de werkbreedte van de spuit. Hoe grilliger de vorm van het perceel, hoe meer spuitpaden op de 

kopakkers, hoe kleiner de spuit des te meer spuitpaden men moet aanleggen. Met variabel poten in de 

spuitpaden tracht men het verlies van deze niet beteelde zone te compenseren. 

Men gaat hier tegengesteld te werk t.o.v. het schaduwpoten. Men merkt dat planten in en tegen de 

spuitpaden meer licht opvangen, maar ook meer vocht en mineralen. Hierdoor groeien deze planten 

beter dan in het perceel zelf. We kunnen dus een hogere opbrengst behalen aan deze spuitsporen. 

Door in de rijen tegen het spuitpad de pootdensiteit te verhogen kunnen meer planten genieten van de 

extra hoeveelheid licht, vocht en mineralen. Maar hoeveel meer moet men nu poten om het verlies van 

spuitpaden te compenseren? Dit is de proefopzet van onze variabel poten proef. 

 

 

Figuur 7 Voorbeeld variabel poten. De pootdensiteit in de rijen onder de tractor en aan de buitenkant 
van de banden wordt verhoogd t.o.v. de densiteit in de rest van het perceel.  
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2.2 Proefopzet 

In het kader van dit project hebben we gekozen om de meest toepasbare techniek te testen, namelijk 

spuitpaden variabel poten. Omdat deze proef voor het eerst werd aangelegd, werd geopteerd voor een 

beperkte demoproef met het ras Fontane, zonder herhalingen. Hierdoor kunnen dit jaar nog geen 

uitspraken gedaan worden over het effect van variabel poten op sortering. Enkel opbrengst en financiële 

meeropbrengst worden beschouwd. 

Het ras werd gepoot op 4 april 2017. De proefveldgegevens zijn dezelfde als deze van de rassenproef 

(zie pagina 6). Het proefplan wordt hieronder weergegeven.  

Blok C 

20 20 20 

20 10 20 

20 0 20 

Blok B 

10 20 10 

10 10 10 

10 0 10 

Blok A 

0 20 0 

0 10 0 

0 0 0 

 Rij: 4 3/2 (onder tractor) 1 

Figuur 8 Proefplan ADLO SMART Crops variabel poten 2017. ‘0’ staat voor poten aan de 
standaarddensiteit (Fontane: 33 cm pootafstand), ‘10’ betekent dat de pootdensiteit met 10 % verhoogd 
werd (29,7 cm theoretische pootafstand) en ‘20’ dat de pootdensiteit met 20 % verhoogd werd (26,4 cm 
theoretische pootafstand). Rij 4 is de rij aan de linkerkant van de linkerwielen en rij 1 is de rechtterrij 
langs de rechterwielen. Rijen 2 en 3 zijn de rijen onder de tractor.  

Tussen rijen 4 en 3 enerzijds en 2 en 1 anderzijds, zoals getekend op het proefplan, lag geen. De proef 

werd gepoot uitgaande van de situatie dat achteraf met dikke banden gesproeid zou worden. 

Waar de banden van de tractor en de spuitmachine reden, werden dus geen aardappelen gepoot. 

De verschillende behandelingen moeten dus onderling vergeleken worden in deze situatie. Er 

kan geen vergelijking gemaakt worden met sproeien met dunne banden (waarbij tussen aanliggende 

ruggen gereden wordt en geen ruimte gemaakt wordt voor de banden) omdat deze situatie niet in de 

proef werd opgenomen.  

De aardappelen werden geoogst op 22 september 2017. In ieder plot werd over een afstand van 7 meter 

geoogst. Voor de opbrengst buiten proef (standaard pootdensiteit) werd de gemiddelde opbrengst van 

de Fontane uit de rassenproef genomen (69,8 ton/ha). Omwille van het demonstratief karakter van de 

proef werd geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende sorteringen. Aardappelen die kleiner 

waren dan 35 mm en de uitval werden wel niet meegerekend in de opbrengst.  

Niet enkel de opbrengst werd bepaald, maar ook het financieel rendement (uitgedrukt in EUR/ha).  Bij 

de berekening van dit rendement werd rekening gehouden met de verhoogde pootdensiteit. Eveneens 

werd er rekening gehouden met het feit dat er niet gepoot werd waar de banden van de tractor en 

spuitmachine reden. De prijs van het pootgoed werd vastgelegd op 1000 EUR/ha en de verkoopprijs op 

3 EUR/100 kg (prijs Fontane op 6 februari 2018). 
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2.3 Waarnemingen 

Er werd geen onderscheid gemaakt in de sortering van de aardappelen. Voor de totale opbrengst werd de som genomen van de sorteringen tussen 35 en 70 mm. Zowel de 

opbrengst van de rijen langs de spuitbanden als van de rijen onder de tractor werd bepaald. Deze werd vergeleken met de opbrengst in het perceel, zie Figuur 9.  

 

Figuur 9 Opbrengsten Fontane variabel potenproef 2017. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende sorteringen in de opbrengstberekening. Standaard 
poten houdt een pootafstand van 33 cm in (voor Fontane), 10 % meer poten houdt een pootafstand in van 29,7 cm en 20 % meer poten houdt een pootafstand in van 26,4 

cm. Om rekening te houden met de spuitsporen in het perceel, werd gerekend aan een spuitboom van 24 m. 
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Gemiddelde opbrengst Fontane 2 rijen onder tractor, sortering 35 - 70 mm (ton/ha)

Gemiddelde opbrengst Fontane eerste rij links + rechts langs spuitspoor, sortering 35 - 70 mm (ton/ha)
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Niet alleen de opbrengst is belangrijk, maar ook het uiteindelijk financieel rendement. De pootdensiteit verhogen betekent eveneens een verhoging van de kost van het 

pootgoed. Deze meerkost moet gecompenseerd worden door hogere opbrengsten. De resultaten voor het financieel rendement worden weergegeven in Figuur 10.  

 

Figuur 10 Financieel rendement Fontane variabel pootproef 2017. Voor de berekening van het rendement werd uitgegaan van een basisprijs voor het pootgoed van 1000 
euro/ha bij standaard pootdensiteit (33 cm voor Fontane), een basisprijs van 3 euro/100 kg (prijs Fontane van 6 februari 2018), een spuitboom van 24 m (belangrijk voor de 

berekening van het aantal spuitsporen, en dus de meerkost aan pootgoed) en een volleveldsopbrengst (niet in spuitsporen) van 69,8 ton/ha. Standaard poten houdt een 
pootafstand van 33 cm in (voor Fontane), 10 % meer poten houdt een theoretische pootafstand in van 29,7 cm en 20 % meer poten houdt een theoretische pootafstand in 

van 26,4 cm.
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2.4 Bespreking 

Uit de vergelijking van de opbrengsten (Figuur 9) bleek dat deze gelijkaardig waren voor alle objecten. 

Mogelijke verklaringen zijn de knollen die kleiner waren omdat de aardappelen dichter op elkaar gepoot 

worden en/of de droogte in het voorjaar van 2017 zijn. De geringe hoeveelheid water werd verdeeld 

over meer aardappelen.  

De hoogste opbrengst in proef werd bekomen bij het object waar de pootdensiteit onder de tractor 

verhoogd werd met 10 % en deze in de rijen naast de banden met 20 % (69,4 ton/ha). Opvallend waren 

de lagere opbrengsten in het spuitspoor t.o.v. de gemiddelde totale opbrengst over het hele veld. De 

verstoring van de bodem aan het spuitspoor heeft dus een effect op de opbrengst.  

Doorgaans verschilde de opbrengst onder de tractor en in de rijen net naast de banden niet veel van 

elkaar. Enkel bij de objecten waar de pootdensiteit onder de tractor met 20 % verhoogd werd, 

verschilden deze opbrengsten meer (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De hoogste totale o

pbrengst in deze objecten werd behaald wanneer de pootdensiteit langs het spuitspoor met 10 % 

verhoogd werd (68,5 ton/ha).  

Echter, doorslaggevender dan de opbrengst is het financieel rendement (Figuur 10). Dit rendement werd 

berekend door de totale financiële opbrengst te verminderen met de pootkosten. Hoe hoger de 

pootdensiteit in het spuitspoor, hoe meer pootgoed gebruikt wordt, hoe duurder het poten. Het hoogste 

financieel rendement werd bekomen door het combineren van 10 % meer poten onder de tractor 

met 20 % meer poten naast de spuitsporen (1128,4 EUR/ha). Opvallend was dat het financieel 

rendement van sommige objecten waar de pootdensiteit verhoogd werd, lager lag dan deze in het object 

dat volledig standaard gepoot werd. Dit kan enerzijds veroorzaakt worden doordat de meeropbrengst 

de meerkost aan pootgoed niet compenseerde. Anderzijds moet ook rekening gehouden worden met 

het feit dat deze proef slechts een demoproef was en niet in 4 herhalingen werd aangelegd.  

Een andere investering die we niet hebben opgenomen is een poter met onafhankelijke pootelementen. 

We zijn er dus vanuit gegaan dat de rijen naast onze objecten standaard gepoot zijn en dus elk element 

apart kan aangestuurd worden. Dus rij 1,2 en 3 zijn standaard densiteit gepoot terwijl men met rijen T 

kan variëren omwille van de onafhankelijke elementen. Indien men geen onafhankelijke elementen heeft 

zijn zowel rij 1 als 2,3 en T aan dezelfde densiteit gepoot. 

1 2 3 T S O O S T 3 2 1 

 

Figuur 11 Schematisch overzicht van proefopzet. ‘O’ = onder spuitspoor, ‘S’ = spuitspoor, ‘T’ = 
tegen spuitspoor. 
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Samengevat kan voor 2017 geconcludeerd worden dat het verhogen van de pootdensiteit onder de 

tractor met 10 % in combinatie met verhogen van de pootdensiteit naast de spuitsporen met 20 % 

resulteerde in zowel de hoogste opbrengst (69,8 ton/ha) als het hoogste financieel rendement (1139,8 

EUR/ha). Dit resultaat moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien het slechts om een 

demoproef ging. In 2018 zal de proef herhaald worden en in meer herhalingen worden aangelegd.  

Eveneens kunnen we nog geen besluiten trekken op het effect van de pootdensiteit op de sortering. 

Indien we kortere pootafstanden gebruiken krijgen we veelal kleinere knollen. Dus de meeropbrengst 

kan ook in het segment kleiner dan 50 mm vallen. 
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3 Groeicurve Bintje en Fontane 

V. De Blauwer (Inagro) 

Tijdens het voorbije groeiseizoen werden door PCA, Inagro, Fiwap, Carah en PIBO 76 praktijkpercelen 

opgevolgd (Landbouwcentrum Aardappelen) in België. De rassenkeuze wordt gemaakt op basis van 

hun aandeel in het areaal in Vlaanderen en Wallonië. Het aantal proefrooiingen varieerde van 2 tot 6 (= 

elke twee weken). In totaal werden ± 330 proefrooiingen gedaan. 

3.1 Bintje 

Dit seizoen werden over heel Vlaanderen 11 praktijkpercelen Bintje bemonsterd. De percelen zijn 

gelegen in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Limburg. 

3.1.1 Aanvang groeiseizoen Bintje 

Aan de start van het seizoen viel op dat er in 2017 veelal vroeg geplant is. De 11 Vlaamse percelen 

binnen onze groeicurve Bintje werden geplant tussen 5 en 23 april, wat een gemiddelde plantdatum 

oplevert van 11 april. Samen met 2011 was dit de vroegste plantdatum van de afgelopen 10 jaar. Het 

10-jarig gemiddelde ligt op 22 april. 

Tabel 4 Gebruikte potermaten opgevolgde percelen Bintje 

Potermaat 
jaar (# percelen) 

Afstand in 
de rij (cm) 

Planten / ha Stengels / 
struik 

Stengels / 
ha 

Knollen / 
struik 

25/28 mm 

2017 (1) 31 42599 3,8 161874 11,6 

Gem. 2007-2016 (3) 32 41955 3,0 125865 12,5 

28/35 mm 

2017 (5) 40 33333 3,3 110000 14,9 

Gem. 2007-2016 (56) 38 34722 4,0 138889 17,7 

35/45 mm 

2017 (5) 41 32520 5,3 172358 24,1 

Gem. 2007-2016 (79) 42 31701 5,2 164844 22,7 
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3.1.1.1 Sortering en opbrengst begin groeiseizoen 

Bij deze eerste staalname zaten de Vlaamse percelen Bintje gemiddeld op 105 groeidagen.  

 Gemiddelde bruto-opbrengst 26 ton/ha, spreiding tussen 15 en 32 ton/ha 

 Vier percelen boven 30 ton/ha, twee percelen bleven onder 20 ton/ha 

 Gemiddeld 29% grove knollen 

o In gewicht 7 ton/ha grove knollen met enorm grote spreiding tussen de percelen 

Het 10-jarig gemiddelde bedraagt na evenveel groeidagen (105 groeidagen) 37 ton/ha.  

 De opbrengst begin van het groeiseizoen  11 ton onder het gemiddelde 

 Start zelfs op het laagste niveau sinds het jaar 2000 

 Dit verwonderde echter niet aangezien de gekende droogte 

Als we keken naar het gemiddelde op dezelfde datum (25 juli), dan kwamen we uit op een gemiddelde 

opbrengst van 31 ton/ha gedurende de 10 voorbije jaren.  

 Enkel 2012 en 2013 scoorden op 25 juli nóg slechter 

o Wegens heel wat later geplant 

 Met nog een 30-tal potentiële groeidagen voor de boeg 

o Belangrijk om gewas zo goed mogelijk groen te houden 
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Figuur 12 Groeicurve Bintje: Opbrengst in functie van groeidagen 

 

 

Figuur 13 Groeicurve Bintje: Opbrengst in functie van datum 
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3.1.1.2 Doorwas en onderwatergewicht bij aanvang groeiseizoen 

Het onderwatergewicht van Bintje zat tussen 304 en 397 g/5kg. Vier velden hadden de norm van 360 

g/5kg bereikt.  

 Zoals verwacht heel wat symptomen van doorwas in Bintje 

 Op twee velden minder dan 10% primair gevormde knollen, symptomen van doorwas 

 Op vier velden was meer dan de helft primaire knollen aangetast met doorwas (max. 68%) 

o Zowel scheuten, popperige knollen als heel wat secundaire knollen waargenomen 

o Op enkele percelen ook kettingen gezien  

 Bij 5 van de 11 percelen werd er op ± 1/3de van de primaire knollen secundaire knollen gevormd  

 De primaire knollen hadden een grootte van gemiddeld 33 mm en de secundaire knollen 18 mm  

 Voor grote secundaire knollen (>20mm) kwam een Maleïnehydrazide-bespuiting 

hoogstwaarschijnlijk te laat om nog geremd te worden 
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3.1.2 Tussenstand op 119 groeidagen 

Maandag 7 en dinsdag 8 augustus werden de 11 percelen Bintje gelegen in Oost- en West-Vlaanderen, 

Limburg en Vlaams-Brabant opnieuw bemonsterd. De 11 percelen Bintjes zaten toen gemiddeld op 119 

groeidagen.  

3.1.2.1 Sortering en opbrengst 

 Gemiddelde bruto-opbrengst (alle sorteringen en afval) 33 ton/ha  

 Acht percelen tussen 30 en 35 ton/ ha 

o 1 perceel bleef steken op 28 ton/ha  

o 2 percelen haalden al 38 en 42 ton/ha  

 Over de 11 percelen heen gemiddeld 41% +50 mm (= 13 ton/ ha)  

 Sortering te fijn op dat moment van het groeiseizoen 

o Echter grote variatie tussen de percelen 

o Van 12 tot 66% grove knollen 

 Aangroei ± 550 kg/ha/dag normaal na 119 groeidagen 

Als we keken op datum (begin augustus) dan verwachtte we een iets grotere aangroei (± 680 

kg/ha/dag). Omdat de aangroei na de vorige bemonstering ‘normaal’ verliep, bleven we even ver 

verwijderd van het meerjarig gemiddelde. Het 10-jarig gemiddelde na evenveel groeidagen ligt op 44 

ton/ha. De opbrengst van de tweede proefrooiing (33 ton/ha) lag dus nog altijd zeer laag t.o.v. 

voorgaande jaren. Keken we naar de opbrengst op dezelfde datum (8 aug) dan bedroeg die gemiddeld 

39 ton/ha. De opbrengst lag dus 6 ton/ha onder dit gemiddelde. 

 

Figuur 14 Groeicurve Bintje: groei in functie van groeidagen op 119 groeidagen 
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3.1.2.2 Onderwatergewicht en doorwas 

Het verschil in onderwatergewicht tussen de percelen was groot, variërend tussen 339 en 423 g/5kg. 

Drie percelen haalden de norm van 360 g/5kg nog niet, terwijl drie andere al boven 400 g/5kg zaten. 

 Doorwas heterogeen 

 Grote verschillen tussen struiken onderling 

 Toch beoordeling van 10 struiken per perceel een mooi beeld van de situatie 

o Slechts op één perceel bleef het aantal primaire knollen zonder doorwas lager dan 10% 

o Op twee andere percelen bleef het optreden van secundaire knolvorming ‘beperkt’ tot 

minder dan 10%  

o Scheuten (gemiddeld 10%)  

o Secundaire knolvorming (gemiddeld 19%)  

o Meest voorkomende symptomen 

 Aantal knollen per struik sterk toegenomen door de vorming van nieuwe, secundaire knollen  

o Gemiddeld 1 struik Bintje 22 knollen ipv 18 (oorspronkelijk getelde) primaire knollen  

 9/11 percelen lengte scheuten en de grootte primaire + secundaire knollen gemeten  

 Onderscheid tussen 3 percelen behandeld met maleïnehydrazide en 6 onbehandelde percelen 

o Primaire knollen op drie behandelde gemiddeld 43 mm groot 

o Secundaire knollen bleven steken op 21 mm 

 Toename van ruim 3 mm bij de primaire knollen  

 Slechts 1 mm bij de secundaire knollen (in twee weken tijd) 

o Primaire knollen op niet behandelde gemiddelde grootte van 38 mm  

o Secundaire knollen zijn 29 mm 

 De primaire knollen gegroeid met iets minder dan 3 mm 

 De secundaire knollen verder toegenomen met 8,0 mm! 

  Op dit moment primaire knollen op behandelde percelen niet geremd door de 

maleïnehydrazide, secundaire knollen wel 
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3.1.3 Tussenstand op 133 groeidagen 

Bij de 3de proefrooiing zaten de 11 bemonsterde percelen Bintje op 133 groeidagen.  

3.1.3.1 Sortering en opbrengst 

 Gemiddelde bruto-opbrengst (alle sorteringen en afval) gestegen tot 41 ton/ha  

o Variatie tussen de percelen van 31 tot 54 ton/ ha 

o Een zestal percelen kwamen boven 40 ton/ha uit 

 Door wisselvallige weer groeiomstandigheden optimaal 

o Mooie toename opbrengst met 580 kg per ha per dag of +8 ton/ha in twee weken tijd 

o Voorbije jaren na evenveel groeidagen (± 31 aug) aangroei van 350 kg/ha/ dag 

 Grofte van de aardappelen 10-jarig gemiddelde na evenveel groeidagen 70% en rond 62% op 

datum 22 augustus 

 Percentage grove sortering (+50mm) 65% met grote variatie tussen de velden van 52 tot 96% 

 Na 133 groeidagen 10-jarig gemiddelde normaal 48 ton/ha 

 Door vlotte groei in de voorgaande weken dichter bij het 10-jarig gemiddelde 

 Na evenveel groeidagen bleef huidige opbrengst nog steeds de laagste van de voorbije jaren 

 Op dezelfde datum (22 augustus) gemiddeld 44 ton/ha 

 Op datum, bleven we dicht in de buurt van 2012, 2013 en 2015  

o Zowel in 2013 als in 2015 nog een normale opbrengst  

 

Figuur 15 Groeicurve Bintje: groei in functie van groeidagen op 133 groeidagen 
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3.1.3.2 Onderwatergewicht en doorwas 

Het onderwatergewicht schommelde op 133 groeidagen tussen 317 en 402 g/5kg. 

 Op bijna alle percelen werd een daling in het onderwatergewicht vastgesteld  

o Bodem weer wat vochtiger  meer water opgenomen door de knollen 

o Invloed van doorwas nog niet merkbaar 

o Symptoom leegzuigen (glazigheid) treedt pas later op 

o Frietkwaliteit alle partijen uitstekend, zonder suikertoppen en weinig heterogene frieten  

 De gemiddelde afrijping lag begin deze week op 33% (tussen 0 en 75%). Het 10-jarig 

gemiddelde ligt op 58% na evenveel groeidagen of op 40% op 22 augustus 

o De afrijping verliep minder snel dan de voorbije jaren 

o Het optreden van doorwas zorgde voor een groener gewas 

 Op alle percelen met Bintje werd doorwas gevonden 

o Op vier percelen bleef dit percentage bij de waarnemingen op 133 groeidagen ‘beperkt’ 

tot maximaal 15%  

o Bij de overige 7 percelen lag het percentage doorwas tussen 21 en 68%. Secundaire 

knol-vorming bleef wel het meest voorkomende symptoom (18%). Hierdoor was het 

aantal knollen per struik toegenomen tot gemiddeld 22 (initieel 18 knollen)  

 Bij knollen met doorwas lengte van de scheuten en grootte van de primaire + secundaire knollen 

gemeten 

 Bij resultaten onderscheid gemaakt tussen percelen behandeld met maleïnehydrazide (MH) of 

niet 

o Behandeld 

 Primaire knollen flink verder gegroeid tot gemiddeld 53 mm (+10mm) 

 Secundaire knollen waren ongeveer 27mm (+6mm)  

o Niet behandelde  

 Primaire knol bleef op gemiddelde grootte van 40 mm (+2mm) 

 Secundaire knol was zo’n 34 mm groot (+5mm) 
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3.1.4 Tussenstand na 147 groeidagen 

De 11 opgevolgde percelen Bintje zaten ondertussen al op 147 groeidagen.  

3.1.4.1 Sortering en opbrengst 

Zoals verwacht, was de aangroei de voorgaande twee weken afgenomen tot zo’n 280 kg/ha/dag. Andere 

jaren zitten we bij 147 groeidagen al een heel eind in september en zijn vele percelen al grotendeels 

afgestorven. De grootste aangroei werd nog waargenomen op de Vlaamse velden.  

 Gemiddelde bruto-opbrengst (alle sorteringen en afval) gestegen tot 49 ton/ha  

o Grote variatie tussen de percelen: van 36 tot 66 ton/ha!  

o Iets dichter bij het 10-jarige gemiddelde op 147 groeidagen op 50 ton/ha  

 Over de jaren heen na 145 groeidagen nog maar weinig toename in de opbrengst 

o Vaak is het gewas dan ook al helemaal afgestorven (of geloofdood)  

o Dit jaar vroeg geplant waardoor de afrijping gemiddeld nog maar 60%  

 Een derde van de velden was al sterk afgerijpt (>80%) 

 Het percentage grove aardappelen (+50mm) bleef steken op 66% 

 Voor vele percelen bleef de sortering te fijn 

o Het 10-jarig gemiddelde ligt voor Bintje rond 70% 50mm  

 

Figuur 16 Groeicurve Bintje: groei in functie van groeidagen op 147 groeidagen 
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3.1.4.2 Onderwatergewicht en doorwas 

Het onderwatergewicht was de voorbije twee weken licht toegenomen tot een gemiddelde van 375 

g/5kg. Zes percelen (van totaal 11) bleven nog steeds onder de norm van 360 g/5kg.  

 De hoogste onderwatergewichten op de percelen met de minste doorwas  

 De helft van de bemonsterde partijen hadden drijvers (1,06 kg/l) tot maximaal 13% 

 De frietkwaliteit (Vl.) bleef bij alle partijen uitstekend 

o Er werd in één partij suikertop waargenomen (eindglazigheid) 

o Het percentage heterogene frieten rond 10% 

 Doorwas waren er weinig veranderingen 

o Op alle percelen symptomen van doorwas gevonden 

o Slechts op 2 percelen bleef het percentage primaire knollen doorwas onder de 10% 

o Op 3 percelen was meer dan 50% doorwas te vinden 

o Alle mogelijke vormen komen voor 

 Secundaire knolvorming veruit het meest gezien 

Op 5 percelen werd rond half juli gespoten met maleïnehydrazide (MH). Op 1 perceel was dit in de 

tweede helft van augustus. De primaire knollen zijn het grootst op behandelde percelen: 53 mm versus 

40 mm op niet-behandelde percelen. De secundaire knollen zijn duidelijk geremd na behandeling: 27 

mm t.o.v. 34 mm op niet behandelde percelen. Op de percelen zonder MH zijn het de secundaire knollen 

die de voorbije 2 weken het meest gegroeid zijn. Op niet-behandelde percelen zijn het de primaire 

knollen die het meest in diameter zijn toegenomen. 
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3.1.5 158 groeidagen, einde groeiseizoen  

Vier van de elf percelen waren ondertussen geloofdood. Een vijfde perceel was van nature helemaal 

afgestorven. De overige velden lieten een afrijping optekenen rond 75%. We komen hiermee uit op 158 

groeidagen. De voorbije jaren eindigde het seizoen tussen 140 en 150 groeidagen.  

3.1.5.1 Opbrengst en sortering 

 Bruto-opbrengst (alle sorteringen mét afval) bedroeg op 158 groeidagen 49,4 ton/ha  

o +35mm van 47,3 ton/ha 

o Kleine toename in vergelijking de vorige proefrooiing 

 De voorbije 10 jaar bereikten we de top rond 20 september of na 145-150 groeidagen 

o Gemiddeld 50 ton/ha als bruto-opbrengst en 48 ton/ha +35mm 

 Twee percelen onder 40 ton/ha 

 5 percelen (vlot) boven 55 ton/ha uitkwamen 

 Percentage grove aardappelen toegenomen 

o Gemiddeld uit op 68% (tussen 63 en 76%) 

o Grofte ligt het meerjarig gemiddelde rond 34 ton/ha of 70% +50mm 

3.1.5.2 Onderwatergewicht en doorwas 

 Het onderwatergewicht bleef steken op 369 g/5kg 

o Vier percelen haalden een onderwatergewicht boven 380 g/5kg 

o De overige velden schommelen tussen 341 en 370 g/5kg 

o Twee velden met een onderwatergewicht van slechts 340-341 g/5kg 

 9 en 11% drijvers gevonden (bij dichtheid 1,06 kg/l) 

o De hoeveelheid uitval (andere dan drijvers) bleef zeer beperkt 

 Bijna uitsluitend over misvormde knollen 

 De frietkwaliteit was bij alle partijen uitstekend 

o Er werd in één partij 1 suikertop (op 20 frietjes) waargenomen (eindglazigheid) 

o Het percentage heterogene frieten (kleurverschillen op één friet) schommelde rond 

10% (zoals begin september) 
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3.1.6 Vlaamse Bintjes: 50 ton/ha  

Op 2 en 3 oktober werden voor de laatste keer stalen genomen. Heel wat percelen waren ondertussen 

gerooid waardoor slechts drie percelen konden nog bemonsterd worden. De loofdoding van de Bintjes 

lag tussen 11 en 23 september. Een aantal percelen (met veel doorwas) werden zonder voorafgaande 

loofdoding gerooid. Rekening houdend met de plant- en loof-dodingsdatum per veld eindigen we dit jaar 

op 158 groeidagen wat een lang seizoen betekent. 

 De bruto-opbrengst (alle sorteringen mét afval) bedroeg 50,0 ton/ha 

o Hiervan 2 ton in de ondermaat -35mm 

o Opbrengst +35mm 48 ton/ha 

 Uitval bleef heel beperkt met gemiddeld 1 ton/ha 

 Over de 11 percelen heen 33 ton/ha in de grove sortering +50mm 70% 

 Bintje meerjarig gemiddelde van 50 ton/ha met 70% grofte 

 Op elk van de drie resterende velden was het onderwatergewicht lichtjes gedaald 

 Gemiddelde van de 11 velden komt hiermee op 367 g/5kg 

 Heel wat percelen haalde maar net (of net niet) de norm van 360 g/5kg 

 Verband tussen het onderwatergewicht en de omvang van doorwas in de partij 

 Enkel op de percelen met de allerlaagste onderwatergewichten drijvers waargenomen 

 De frietkwaliteit was over de hele lijn uitstekend 

o De gemiddelde bakindex ligt op 1,9 

o 1 keer een suikertop gevonden  

o Percentage heterogene frieten ligt gemiddeld op 12% 

 

Figuur 17 Groeicurve Bintje: groei in functie van groeidagen op 158 groeidagen 
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3.2 Fontane 

3.2.1 Aanvang groeiseizoen Fontane 

Op maandag 24 en dinsdag 25 juli werden de 13 percelen Fontane voor de eerste keer bemonsterd. 

Ook de 13 percelen met Fontane werden vroeger geplant dan normaal. De bemonsterde percelen 

werden geplant tussen 4 en 23 april of gemiddeld rond 13 april. Het gemiddelde van de voorbije 8 jaar 

ligt op 24 april. In 2011 werd ook even vroeg geplant (rond 13 april). 

3.2.1.1 Gebruikte potermaten 

Tabel 5 Gebruikte potermaten opgevolgde percelen Fontane 

Potermaat 
jaar (# percelen) 

Afstand in 
de rij (cm) 

Planten / ha Stengels / 
struik 

Stengels / 
ha 

Knollen / 
struik 

25/28 mm 

2017 (1) 28 47619 1,8 85714 7,9 

Gem. 2010-2016 (3)      

28/35 mm 

2017 (4) 32 41667 3,1 129167 12,6 

Gem. 2010-2016 (34) 30 44444 2,7 120000 11,4 

35/45 mm 

2017 (8) 38 35088 3,4 119298 15,8 

Gem. 2010-2016 (27) 37 36036 3,9 140541 15,6 

 

3.2.1.2 Opbrengst en sortering aanvang seizoen 

De Fontane-percelen zaten bij de eerste proefrooiing op 102 groeidagen.  

 Gemiddelde bruto opbrengst 27 ton/ha, spreiding tussen 17 en 35 ton/ ha  

 Slechts drie velden uit boven 30 ton/ha 

 Gemiddeld 51% of 13 ton/ha in de sortering +50mm 

 Eerste vroege rooiing in 2014 en 2015 respectievelijk 40 en 29 ton/ha gehaald (98 groeidagen) 

 2016 pas 8 augustus 100 groeidagen bereikt met een opbrengst van 42 ton/ha 
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Figuur 18 Groeicurve Fontane: Opbrengst in functie van groeidagen 

 

Figuur 19 Groeicurve Fontane: Opbrengst in functie van datum 
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3.2.1.3 Doorwas en onderwatergewicht bij aanvang groeiseizoen 

Het onderwatergewicht van de 13 percelen Fontane lag tussen 315 en 358 g/5kg. Eén perceel haalde 

al 374 g/5kg.  

 Fontane heel wat minder doorwassymptomen  

 Drietal percelen met 10 à 16% primaire knollen die doorwas vertonen 

o Popperigheid het meest  

o Ook scheuten  

o Op twee velden enkele secundaire knollen 

 Veel Fontanepercelen hebben lang en intens gebloeid 
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3.2.2 Tussenstand na 117 groeidagen 

De bemonsterde percelen met Fontane zaten begin deze week rond 117 groeidagen. 

3.2.2.1 Sortering en opbrengst 

 Gemiddelde bruto-opbrengst is toegenomen tot 34 ton/ha 

 Twee percelen boven 40 ton/ha 

 Twee andere bleven onder 30 ton/ha 

 Knollen Fontane heel wat grover dan Bintje. 

o Tussen 52 en 81% in de sortering +50mm  

o Gemiddeld 68% of 23 ton/ha 

o Huidige grofte iets fijner dan het gemiddelde van de voorbije jaren  

 Gemiddelde toename van 525 kg per ha per dag 

 Drie (van de dertien) percelen werden twee keer beregend in juni (-begin juli) 

De aangroei van de beregende versus niet beregende percelen was de afgelopen twee weken even 

groot. Van bij de eerste staalname (eind juli), lag de opbrengst van de beregende percelen wel 

hoger. We noteerden een bruto -opbrengst van 38 en 33 ton/ ha voor respectievelijk beregende en 

niet beregende velden. De voorbije vier seizoenen werd rond 111 groeidagen een bemonstering 

uitgevoerd en toen lag de bruto -opbrengst op 42 ton/ha (tussen 35 en 48 ton/ha). Dezelfde 

opbrengsten zien we terug als we kijken naar dezelfde staalnamedatum (8 aug). 

 

Figuur 20 Groeicurve Fontane: groei in functie van groeidagen op 117 groeidagen 
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3.2.2.2 Onderwatergewicht en doorwas 

Het onderwatergewicht van de percelen met Fontane is goed toegenomen tot een gemiddelde van 382 

g/5kg.  

 Vier percelen boven 400 g/5kg 

o Geen kloven  

 Met doorwas beperkte mate misvormde knollen  

 Hoeveelheid doorwas bij Fontane meestal beperkt 

o Scheuten en/of popperige (flesvormige) knollen  

o Secundaire knolvorming weinig  

 Er werd geen MH ingezet 

 Het perceel met de meeste doorwas werd geplant met de kleinste potermaat 25/28mm 

 Vermoedelijk was het gewas té weinig ontwikkeld om de hoge temperaturen te bufferen (= 

inductie te voorkomen) 
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3.2.3 Tussenstand na 131 groeidagen 

De percelen Fontane werden voor een 3de maal bemonsterd. Met een gemiddelde plantdatum van 12 

april hadden de partijen 131 groeidagen achter de rug. 

3.2.3.1 Sortering en opbrengst 

 Gemiddelde bruto-opbrengst sterk toegenomen tot 46 ton/ha 

 Aangroei van 12 ton in twee weken tijd of ongeveer 840 kg/ha per dag 

 74 tot 90% van de opbrengst behoorde tot de sortering +50mm 

 Drie percelen beregend in juni  

o Grotere opbrengst maar het verschil steeds kleiner 

o Beregende percelen 48 ton/ha en de niet beregende percelen 45 ton/ha 

 Voorbije vier seizoenen na 131 groeidagen een bruto-opbrengst genoteerde rond 50 ton/ha 

 Dezelfde datum, op 22 augustus een opbrengst rond 48 ton/ha 

 Grote aangroei de voorgaande weken dichter bij vierjarig gemiddelde 

 

Figuur 21 Groeicurve Fontane: groei in functie van groeidagen op 131 groeidagen 

3.2.3.2 Onderwatergewicht en doorwas 

Het onderwatergewicht was opnieuw wat gedaald.  

 Gemiddelde 370 g/5kg 

 Gewas hield bijzonder goed stand 

o Maximaal 15% afrijping genoteerd 



  

vzw PIBO-Campus Proefresultaten aardappelen 2017 55 

3.2.4 Tussenstand na 145 groeidagen 

Er werden voor de 4de keer stalen genomen in de percelen Fontane in Vlaanderen. De partijen hadden 

toen gemiddeld 145 groeidagen achter de rug.  

3.2.4.1 Sortering en opbrengst 

Hun opbrengst is de afgelopen twee weken nog goed toegenomen. We noteerden een aangroei van 

372 kg/dag/ha. 

 Bruto-opbrengst lag gemiddeld op 51 ton/ha 

 Laagste 42 ton/ha hoogste 63 ton/ha 

De drie beregende percelen in Vlaanderen gingen vlot voorbij 50 ton/ha. Het meerjarig Belgisch 

gemiddelde voor Fontane op het einde van het groeiseizoen ligt op 53 ton/ha. 

 Sortering +50mm gemiddeld 84%, meerjarig gemiddelde voor Fontane (86%) 

 Weinig ondermaten praktijkopbrengst (+35mm bruto) op 50 ton/ha komt 

 

Figuur 22 Groeicurve Fontane: groei in functie van groeidagen op 145 groeidagen 

3.2.4.2 Onderwatergewicht en doorwas 

Gemiddeld gezien was het onderwatergewicht van Fontane toegenomen tot 400 g/5kg. 

 Frietkwaliteit (Vl.) uitstekend, zonder suikertoppen en met nauwelijks heterogene frieten 

 Afrijping zeer traag 

 Percelen waar doorwas aanwezig was 

o  Voornamelijk popperige knollen 
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3.2.5 Tussenstand na 157 groeidagen 

Van de dertien percelen Fontane die tweewekelijks werden opgevolgd, waren er op 157 groeidagen 

twee geloofdood. Fontane stond er gemiddeld nog zeer groen bij met een afrijping van slechts 36% 

(tussen 4 en 60%). De groei zat er de voorgaande weken nog altijd goed in met een toename van 550 

kg/ha/dag.  

3.2.5.1 Sortering en opbrengst 

 Bruto-opbrengst 59,3 ton/ha 

 Hoeveelheid ondermaten (0,8 ton/ha) en uitval (1,0 ton/ha) zeer beperkt 

 Bruto opbrengst +35mm 58,6 ton/ha 

 Het meerjarig gemiddelde 54 ton/ha (bruto)  

 81 en 94% van de opbrengst behoort tot de sortering +50mm  

 Gemiddeld 89%, iets hoger ligt dan het meerjarig gemiddelde voor Fontane 

 

Figuur 23 Groeicurve Fontane: groei in functie van groeidagen op 157 groeidagen 

3.2.5.2 Onderwatergewicht en doorwas 

Gemiddeld gezien was het onderwatergewicht van Fontane heel licht afgenomen tot 385 g/5kg. 

 Nauwelijks drijvers  

 Fontane lage onderwatergewichten dit jaar 

 Uitval popperigheid (= misvormde knollen) 

 Frietkwaliteit uitstekend, zonder suikertoppen, nauwelijks heterogene frieten 



  

vzw PIBO-Campus Proefresultaten aardappelen 2017 57 

3.2.6 Einde groeiseizoen 163 

Geen enkel van de percelen die we het hele seizoen hebben opgevolgd, was begin oktober gerooid. 

Twee percelen waren (nog) niet geloofdood maar wel bijna volledig afgestorven. De overige percelen 

waren allemaal geloofdood tussen 7 en 29 september. Dit brengt het totaal aantal groeidagen voor 

Fontane op maar liefst 163. 

3.2.6.1 Sortering en opbrengst 

Op heel wat velden werd nog een (lichte) stijging waargenomen op vlak van opbrengst.  

 Bruto-opbrengst voor Fontane van 61,1 ton/ha (alle sorteringen én afval) 

 Heel weinig kleine knollen (- 35mm) over 

 Opbrengst +35mm op 60,4 ton/ha 

 Meerjarig gemiddelde voor Fontane  54 ton/ha (bruto) 

 Heel wat knollen behoren tot de sortering +50mm namelijk tussen 82 en 98% 

 Gemiddeld op 90% wat net iets hoger dan het meerjarig gemiddelde voor Fontane 

 

Figuur 24 Groeicurve Fontane: groei in functie van groeidagen op 163 groeidagen 

3.2.6.2 Onderwatergewicht en doorwas 

Opnieuw was het onderwatergewicht op heel wat percelen nog lichtjes afgenomen.  

 Gemiddelde 380 g/5kg normaal rond 410 g/5kg 

 Bij de laagste drijvers gevonden tot maximaal 8% (bij dichtheid 1,06) 

 Frietkwaliteit uitstekend, zonder suikertoppen en heel weinig heterogene frieten 
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3.3 Samenvattende tabel 

 

Figuur 25 Samenvattende tabel groeicurve

Eindrooiing

Ras Plantdatum Totaal aantal Aantal knollen Sortering** Afval* OWG Frietindex** Blauwgevoeligheid

(aantal percelen) groeidagen + 50 mm +70 mm totaal bruto totaal +35 mm per struik + 50 (%) (%) g/5kg (0-6) (0 - 400)***

Amora (8) 3 apr 111 24 2 32 31 13 74 0,3 393 1,6 -

minimum 25 mrt 95 7 0 20 18 10 37 0,0 373 1,5 -

maximum 9 apr 116 42 7 48 47 16 90 1,1 426 1,8 -

Gemiddelde ('07-'08;'14-15) 31 mrt 33 42 40 12 80 379 2,2

Anosta (8) 3 apr 131 29 7 37 36 12 79 1,0 394 1,8 -

minimum 27 mrt 121 18 1 26 26 8 63 0,1 377 1,7 -

maximum 12 apr 142 38 17 46 44 15 90 1,4 428 1,9 -

Gemiddelde ('08-'12;'15) 12 apr 30 41 40 12 74 375 2,7

Bintje (21) 10 apr 159 35 2 52 50 21 70 3,5 373 1,9 68

minimum 05 apr 143 22 0 33 33 12 54 0,0 340 1,7 11

maximum 23 apr 173 47 8 66 62 39 88 19,1 456 2,2 151

Gemiddelde ('07-'16) 10 apr 145 34 50 48 21 70 4,8 387 1,9 165

Fontane (24) 12 apr 164 51 14 59 58 16 88 3,5 395 1,7 60

minimum 04 apr 151 39 1 46 45 8 74 0,0 334 1,5 48

maximum 24 apr 181 73 40 76 76 27 98 16,4 470 2,0 75

Gemiddelde ('08-'16) 24 apr 147 45 8 53 52 14 86 4,5 416 1,8 202

Challenger (8) 11 apr 158 48 6 56 55 18 87 2,3 419 1,6 191

minimum 5 apr 153 38 1 50 49 13 78 0,4 385 1,5 96

maximum 21 apr 164 58 13 64 63 24 93 3,9 463 1,7 273

Gemiddelde ('14-'16) 20 apr 152 46 5 54 53 18 84 3,0 413 1,7 216

Innovator (7) 21 apr 143 49 7 54 54 11 90 1,9 368 1,0 -

minimum 13 apr 134 43 2 49 48 6 82 0,0 342 1,0 -

maximum 28 apr 152 59 14 63 63 14 95 5,5 412 1,0 -

Gemiddelde ('10-'16) 25 apr 146 46 14 52 52 10 87 5,5 372 1,2

*    Praktijkomstandigheden: opbrengsten werden reeds met 20%  verminderd om rekening te houden met verliezen door

     kopakkers, spuitsporen, …

**  Aandeel +50mm van de fractie +35mm

* Aandeel afval (rot, misvormd,gekloven, groen) op de fractie +35mm LCA 2017

** Frietkleur op een schaal van 0 tot 6 met < 2,5 = zeer goed; 2,5 - 3,0 = goed; 

3,0 - 3,5 = aanvaardbaar; 3,5 - 4,0 = matig; > 4,0 = onvoldoende

*** Blauwgevoeligheid op een schaal van 0 tot 400 met 0 = niet blauwgevoelig tot 400 = zeer blauwgevoelig

Opbrengst (ton/ha) praktijkomstandigheden*
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4 Effect van bladvoeding op opbrengst en nitraatresidu 
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4.1 Nitraatresidu 

 



  

vzw PIBO-Campus Proefresultaten aardappelen 2017 61 

 

 



  

vzw PIBO-Campus Proefresultaten aardappelen 2017 62 

 

 



  

vzw PIBO-Campus Proefresultaten aardappelen 2017 63 

 

 



  

vzw PIBO-Campus Proefresultaten aardappelen 2017 64 

 

 



  

vzw PIBO-Campus Proefresultaten aardappelen 2017 65 

4.2 Bladmeststoffen 
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4.3 SNapp 
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5 Actualiteiten in aardappelen 
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5.1 Bewaarproblemen 
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5.2 Onkruidbestrijding zonder Linuron 
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5.3 Knolcyperus 
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5.4 1 meter teeltvrije zone 
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5.5 Meloidogyne 
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5.6 Gewasbeschermings app 
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6 Geïntegreerde aanpak van plaag en alternaria 
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7 Gebruikte middelen en hun actieve stof 

Hieronder staan alle middelen die gebruikt werden in de proefveldwerking aardappelen 2017. Opgelet: ga voor de meest recente versie van toelatingen naar www.fytoweb.be.  

7.1.1 Herbiciden 

Product Actieve stof (a.s.) Werkingsmechanisme 
Concentratie 

a.s. 
Formulering 

Defi Prosulfocarb Inhibitie van synthese van wassen. 800 g/l EC 

Challenge Aclonifen Inhibitoren van chlorofylbiosynthese 600 g/l SC 

Lingo 

Niet meer erkend in 

2018! 

Clomazone Remt de biosynthese van carotenoïden 45 g/l ZC 

Linuron Fotosynthese (fotosysteem II) 250 g/l ZC 

 

  

http://www.fytoweb.be/
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7.1.2 Fungiciden 

Product Actieve stof (a.s.) Werkingsmechanisme 
Concentrati

e a.s. 
Formulering 

Revus Mandipropamid CAA-fungicide 250 g/l SC 

Regulance Flex 
Cymoxanil Cyano-acetamide-oximen 18% 

WG 
Mandipropamid CAA-fungicide 25% 

Ebrimax WG 
Cymoxanil Cyano-acetamide-oximen 4,5% 

WG 
Mancozeb Dithiocarbamaten 65% 

Ranman Top Cyazofamide Qil-Fungicide 160 g/l SC 

Shirlan Fluazinam 2,6-dinitro-analine 500 g/l SC 

 


