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nieuwe talentvolle  
Robuuste Aardappelrassen 

Het areaal biologische aardappels blijft achter, terwijl de 
rest van de bio-sector groeit. De blad- en knolphytophthora 
is nog steeds een groot risico voor de biologische teler. Het 
veredelingsprogramma Bioimpuls* van het Louis Bolk Instituut en 
Wageningen UR ondersteunt samen met de veredelingsbedrijven 
en boerenkwekers de ontwikkeling van nieuwe robuuste rassen 
die resistent zijn tegen phytophthora. Ze zijn daarom prima in 
te zetten door biologische akkerbouwers. Dankzij deze nieuwe 
rassen hebben telers nu meer keuze in resistente rassen gekregen. 
Maar voordat deze aardappels op het bord van de consument 
terechtkomen, hebben we ook de medewerking van groothandel 
en winkeliers nodig om deze nieuwe rassen in de markt te zetten. 
Het ras Bionica (Niek’s Witte) heeft een plek veroverd op het schap 
van Estafette en andere natuurvoedingswinkels. En inmiddels 
hebben Udea en Albert Heijn de nieuwkomer Carolus in hun 
assortiment opgenomen. Er zijn nog meer interessante resistente 
rassen in de pijplijn van diverse veredelingsbedrijven. Hieronder 
maakt u kennis met de nieuwe talenten.

* www.louisbolk.nl/bioimpuls
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roodschillig, 
geelvlezig en vrij vastkokend.  

ook geschikt voor frites.

blanke schil, 
witvlezig en vrij vastkokend.

voor meerdere bereidingen geschikt. 

blanke schil met rode ogen.
geelvlezig en vrij kruimig. 
ook geschikt voor frites.

blanke schil, 
geelvlezig en vrij vastkokend, voor 

meerdere bereidingen geschikt.

roodschillig, 
witvlezig en vrij vastkokend, 
vooral geschikt voor frites.

blanke schil, 
geelvlezig en vastkokend, 
ook geschikt voor frites.

Teler Niek Vos over Bionica (niek’s witte): 
“Biologisch geteeld 

met de weerbaarheid uit Mexico 
en smaak uit de Noordoostpolder“



Middenvroeg ras met snelle begin
ontwikkeling. Ovaallang vormige knol. 

Weinig gevoelig voor schurft en  
resistent tegen phytophthora in het 

loof en de knol

Middenvroeg ras met goede begin
ontwikkeling. Rond tot ovaalvormige 

knol. Weinig gevoelig voor schurft en 
resistent tegen phytophthora in het 

loof en de knol 

Teelteigenschappen

Bij de keuze van het aardappelras voor het komend seizoen vormen 
niet alleen productkwaliteiten, maar vooral teelteigenschappen en 
bewaarheid een afweging.
Een snelle loofontwikkeling zorgt ervoor dat de bodem snel bedekt 
is en het onkruid weinig kans krijgt. En niet alleen resistentie tegen 
phytophthora is van belang maar rassen moeten ook sterk zijn 
tegen allerlei andere ziektes die  invloed hebben op de oogst en 
kwaliteit. Leer de nieuwe rassen voor de biologische sector kennen 
en maak uw keuze! Van sommige nieuwe rassen is nog beperkt 
pootgoed of consumptieaardappelen beschikbaar. Voor contact-
gegevens, zie pagina 6 en 7.

Middenvroeg ras met snelle begin
ontwikkeling. De knol is ovaalvormig. 
tweekleurige schil. Wat gevoelig voor 

schurft maar resistent tegen  
phytophthora in het loof en de knol

Middenlaat ras met vlugge beginont
wikkeling, ook onder lage bemesting. 

De knol is rond tot ovaalvormig. 
Weinig gevoelig voor schurft en een 

zeer goede veldresistentie tegen  
phytophthora in het loof en de knol

Laat ras met snelle beginontwikkeling. 
De knol is lang tot ovaalvormig, 

vatbaar voor schurft maar phytophthora 
resistent in het loof en de knol

Vroeg ras met snelle beginontwikke
ling. De knol is ovaalvormig. Weinig 

vatbaar voor schurft en phytophthora 
resistent in het loof en de knol
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Teler Alex van Hootegem: “Vitabella 
heeft het goed gedaan en bovendien smaakt 

deze vastkokende aardappel prima“

Teler Carel bouma over Carolus  
en connect: “Als we de kans krijgen  

poten we alleen nog de resistente rassen“



Verkrijgbaarheid van biologisch pootgoed 
en van consumptie aardappelen 

Pootgoed beroepsteelt Consumptieaardappelen 
retail

Alouette
Agrico 

Postbus 70 (Duit 15), 
8300 AB Emmeloord 

Tel: +31 (0)651175212  
E: E.vos@agrico.nl 
W: www.agrico.nl

Agrico
Postbus 70 (Duit 15), 
8300 AB Emmeloord

Tel: +31 (0)651595533 
E: M.holtslag@agrico.nl  

W: www.agrico.nl

Bionica
Niek Vos 

Mammouthweg 22, 
8317 RB Kraggenburg 

Tel: +31 (0)527 201415 
E: niek@bionicapotato.com
 W: www.bionicapotato.com

Niek Vos 
Mammouthweg 22, 

8317 RB, Kraggenburg
Tel: +31 (0)527 201415 

E: niek@bionicapotato.com 
W: www.bionicapotato.com

Carolus
Agrico 

Postbus 70 (Duit 15), 
8300 AB Emmeloord 

Tel: +31 (0)651175212  
E: E.vos@agrico.nl 
W: www.agrico.nl 

Agrico 
Postbus 70 (Duit 15), 
8300 AB Emmeloord 

Tel: +31 (0)651595533  
E: M.holtslag@agrico.nl

W: www.agrico.nl

Connect 
Den Hartigh B.V.
Produktieweg 2, 

8304 AV EMMELOORD
Tel: +31 (0)527 298000 

E: Info@denhartighpotato.nl
W: www.denhartighpotato.nl

Den Hartigh B.V.
Produktieweg 2, 

8304 AV EMMELOORD
Tel: +31 (0)527 298000 

E: Info@denhartighpotato.nl
W: www.denhartighpotato.nl

Sarpo Mira
Danespo Holland 
Ryttervangen 1, 

DK7323 Give, Denemarken 
Tel: +31 (0)610 02 87 31 

E: fcd@danespo.com 
W: www.danespo.com

Danespo Holland 
Ryttervangen 1, 

DK7323 Give, Denemarken 
Tel: +31 (0)610 02 87 31 

E: fcd@danespo.com 
W: www.danespo.com

Vitabella
Plantera B.V.

Oosterringweg 7, 
8316 RW Marknesse

Tel: +31 (0)527 264128
E: gbovee@plantera.nl  

W: www.plantera.nl

Plantera B.V.
Oosterringweg 7, 

8316 RW Marknesse
Tel: +31 (0)527 264128
E: gbovee@plantera.nl  

W: www.plantera.nl

neem Voor pootgoed in kleinverpakking  
voor de volkstuinder

contact op met Carel Bouma,
Alikruikweg 15, 8256 RK Biddinghuizen, 

Tel: 0321331384. 
W: www.biologischpootgoed.nl
 of rechtstreeks met een van 
nevenstaande leveranciers.
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Over Het onderzoeksproject
  

In het EU-project CO-FREE werken onder-
zoeksinstituten en bedrijfsleven samen 
aan de ontwikkeling van teelttechnieken 

en natuurvriendelijke middelen waardoor de gewassen 
aardappel, appel, druif en tomaat zonder toepassing 
van koper goede opbrengst en kwaliteit leveren. Het 
Louis Bolk Instituut is partner in dit project en betrok-
ken bij het ontwikkelen van strategieën voor markt-
acceptatie van nieuwe resistente aardappelrassen. 

Wilt u meer informatie over dit project 
neem dan contact op met 
Edith Lammerts van Bueren of 
Leen Janmaat, 
Louis Bolk Instituut, 
Hoofdstraat 24, 
3972 LA Driebergen, 
tel: 0343-523860 of 
email: e.lammerts@louisbolk.nl

Zie ook: www.co-free.eu

This project has received funding from the European Union’s Seventh 
Framework Programme for research, technological development  

and demonstration under grant agreement no 289497
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