
  

 

WW11-43 bleken het meest robuust en realiseerden ruim 30 ton/ha. 

Acoustic, Azilis en Mabise bleven achter in onderwatergewicht en 

telden meer dan 10 % drijvers bij 1,06.  

In Tabel 1 vind je het volledige teeltverloop. Tabel 2 toont de op-

brengsten. De resultatentabellen vind je in het uitgebreide verslag 

(verkrijgbaar via BIOpraktijk.be).  

Bespreking per ras 

Merk op: het bijzonder uitdagende groeiseizoen heeft de resultaten in 

deze proef getekend en meestal zijn enkel de relatieve verschillen rele-

vant. Onder meer voor de kook- en frieteigenschappen zijn de waarne-

mingen niet representatief voor een normale oogst. De resultaten 

wijken in een aantal gevallen af van voorgaande jaren. 

Agria (Agrico, bio) 

Agria ontwikkelde vrij gemiddeld en ook de afrijping door droogte was 

gemiddeld. In juni was er kortstondig plaagaantasting. De marktbare 

opbrengst +35mm was met 23,7 ton/ha gemiddeld, met nog een re-

delijke fractie boven 50 mm. Het OWG was goed (395 g/5kg) met 2% 

drijvers. De ovale knollen hadden wat zilverschurft en kookten vast 

met een gele kleur en goede score voor smaak. De friet bakte iets 

bruin. 

Agria is nog steeds een standaardras voor de biologische aardappel-

teelt dankzij zijn goede smaak en polyvalente kwaliteit. Agria is echter 

plaaggevoelig (dit jaar bevestigd) en is op die manier weinig bedrijfs-

zeker. 

Alanis (Interseed, ncb) 

Alanis ontwikkelde zich vrij gemiddeld en kwam de droogte nog rela-

tief goed door met iets latere afrijping. De opbrengst was met 25,9 

ton/ha gemiddeld en had een goed OWG (382 g) met 2% drijvers. De 

ovale knollen waren weinig blauwgevoelig, hadden wat schurft en 

kookten vast met lichtgeel-wit vlees. Alanis was geschikt voor friet, 

zonder bruin bakken. 

Alanis is nieuw en zou sterk zijn tegen plaag, al kon dit in 2017 en 

2018 nog niet geëvalueerd worden. 

Alouette (Agrico, bio) 

Alouette ontwikkelde gemiddeld en rijpte iets later af dan gemiddeld. 

De opbrengst was gemiddeld met 22,0 ton/ha en een OWG van 373 g, 

zonder drijvers. De rode langovale knollen waren weinig blauwgevoe-

lig en hadden wat zilver- en lakschurft. Alouette kookte vast tot vrij 

vast met een gele kleur en een gemiddelde smaakscore. Voor friet 

voldeden de knollen niet. 

De roodschillige, plaagresistente Alouette komt met droogte iets min-

der uit de verf, maar bevestigt wel zijn goede kwaliteit als tafelaardap-

pel. 

Carolus (Agrico, bio) 

Carolus kende in juni een zeer goede gewasstand en rijpte even snel 

af als de andere rassen. De opbrengst was met 27,6 ton/ha nog goed 

met een OWG van 365 g en 5% drijvers. De knollen waren regelmatig 

van vorm en waren vrij blauwgevoelig. Carolus kookte vrij vast en was 

goed van smaak.  

Nog meer dan in 2017 beheerste de droogte deze rassenproef aardap-

pel. In het aanbod zien we het aandeel plaagresistente rassen sterk 

toenemen met ook nieuwe opties in het vastkokende segment. 

Uitzonderlijke droogte tekent de resultaten 

Het aardappelseizoen 2018 ging eerder koud van start en begin juni 

leek het er even op dat Phytophthora een vroege selectie zou door-

voeren. Vooral het standaardras Agria was half juni pleksgewijs zwaar 

aangetast. Half juni sloeg het weer om en werd het voor de rest van 

het seizoen erg droog en vaak zeer warm zonder enige plaagdruk. Er 

werd niet geïrrigeerd.  

Door de droge omstandigheden viel de mineralisatie van stikstof uit 

de organische bemesting stil en was mogelijk ook stikstof beperkend. 

De meeste rassen stierven vervroegd af en konden onvoldoende uit-

groeien. De opbrengst en de kwaliteit wijken voor verschillende ras-

sen af van wat we in gewone jaren gewend zijn. Daarom zien we af 

van aanbevelingen in functie van marktsegment. 

Hoewel alle rassen tegenvielen in opbrengst lijkt het erop dat Cepho-

ra, Tentation, 09-MIH-2, Allians, Cammeo, Connect, Jelly, Passion en 

Vitabella extra droogtegevoelig zijn (opbrengst < 20 ton/ha). Kelly en 
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HDZ 09-7530 (HZPC, ncb) 

Dit ras maakte veel stengels aan en rijpte al vroeg af. De opbrengst 

was met 21,2 ton/ha gemiddeld en had een kleine sortering. Het OWG 

was zeer hoog (443 g) en de knollen waren zeer blauwgevoelig. Het 

ras kookte vast en scoorde laag voor smaak. Voor friet waren de knol-

len niet geschikt (bruinbakken). 

Dit nieuwe ras onder nummer komt in de moeilijke omstandigheden 

van 2018 niet goed uit de verf. 

Kelly (Germicopa, bio) 

Kelly maakte minder stengels aan maar ontwikkelde zich sterk en 

hield ook tot aan het branden een goede gewasstand aan. De droogte 

leek het gewas maar weinig te deren. De opbrengst was goed te noe-

men (31,4 ton/ha) met een OWG van 371 g zonder drijvers. De ovale 

knollen waren onregelmatig van vorm en hadden wat schurft. Kelly 

kookte vast en scoorde voldoende voor smaak. Voor friet waren de 

knollen weinig geschikt. 

Kelly is een nieuw (friet)ras en zou sterk zijn tegen plaag, al kon dit 

nog niet bepaald worden. 

Levante (Agrico, ncb) 

Levante maakte veel stengels aan en ontwikkelde zich aanvankelijk 

sterk. Vanaf juli werd de afrijping iets sneller dan gemiddeld ingezet. 

De opbrengst was met 22,3 ton/ha gemiddeld met een OWG van 394 

g zonder drijvers. De sortering was wat klein.  

De friet was goed, zonder bruinbakken maar wel wat heterogeen. 

Carolus is een standaardras voor de biologische teelt door de combi-

natie van plaagresistentie met een goed opbrengstpotentieel. Carolus 

leent zich voor de frietindustrie. In een normaal seizoen is Carolus bij 

een tijdige loofdoding ook een licht bloemige tafelaardappel. 

Cephora (Plantera, bio) 

Cephora maakte iets minder stengels aan en ontwikkelde verder ge-

middeld. Het ras rijpte iets vroeger af dan gemiddeld. De opbrengst 

bleef bij 17,8 ton/ha steken bij een hoog OWG van 410 g zonder drij-

vers. De rondovale knollen zagen er goed uit en hadden vlakke ogen. 

De blauwgevoeligheid was hoog. Cephora kookte vast. De knollen 

waren in deze proef weinig geschikt voor friet (bruinbakken). 

Cephora is nieuw en zou sterk zijn tegen plaag, al kon dit nog niet 

bepaald worden. 

Ecrin (Desmazières, bio) 

Ecrin maakte weinig stengels en kwam iets trager op. Het gewas ont-

wikkelde trager dan gemiddeld en rijpte ook sneller af. In juni was er 

plaatselijk plaagaantasting. De opbrengst was met 19,7 ton/ha laag en 

het OWG haalde 364g. De gele rondovale knollen oogden mooi regel-

matig en hadden af en toe zilver- en lakschurft. Ecrin kookte vast en 

scoorde goed voor smaak. Voor friet waren de knollen niet geschikt.  

Ecrin was net als vorig jaar een goede tafelaardappel maar is mogelijk 

gevoelig voor aardappelplaag. 

Tabel 2: Opbrengsten  



  

 

len hadden redelijk wat zilverschurft en kookten vast. Voor friet waren 

ze weinig geschikt. 

Dit ras onder nummer is nieuw. 

WW 11-43 (Caithness, ncb) 

WW 11-43 ontwikkelde gemiddeld en rijpte iets later af dan gemid-

deld. De opbrengst was met 31,3 ton/ha goed met een OWG van 368 

g. De rondovale knollen kookten vast met een matige smaak en waren 

niet geschikt voor friet. 

 

Volgende rassen werden in slechts één herhaling uitgeplant en boven-

dien op het droogste stuk van het proefperceel. De resultaten zijn bij-

gevolg weinig representatief voor een normale oogst. Het gaat om 

gekende rassen of juist nieuwe rassen met nog beperkte ervaring in de 

biologische teelt. 

09-MIH-2 (Danespo, ncb) 

Dit ras ontwikkelde gemiddeld en bleef steken bij een opbrengst van 

13,5 ton/ha. In juni werd er wat plaagaantasting vastgesteld. Het 

OWG was hoog (403 g) met 3% drijvers en een lage blauwgevoelig-

heid. De aardappels kookten vast en waren weinig geschikt voor friet 

(heterogeen). 

Acoustic (Meijer, bio) 

Acoustic was in juni wat achter maar ontwikkelde verder gemiddeld. 

De opbrengst was met 22,6 ton/ha gemiddeld met een laag OWG van 

317 g en 42% drijvers. De knollen kookten vast en waren niet frietge-

schikt. De smaak kreeg een lage score. 

Acoustic is sterk tegen plaag en heeft een lager OWG in zich, wat in de 

droge omstandigheden van 2017 en 2018 slecht uitpakte. 

Allians (Euro-Plant, bio) 

Allians maakte veel stengels aan en rijpte vroeg af. De sortering was 

te klein en de opbrengst +35 mm bleef steken op 15,9 ton/ha met een 

OWG van 374 g. De knollen kookten vrij vast, smaakten goed en wa-

ren weinig geschikt voor friet. 

Azilis (Binst, ncb) 

Azilis ontwikkelde gemiddeld en rijpte ondanks de droogte vrij laat af. 

De opbrengst was met 24,2 ton/ha nog goed met een goede sortering 

en een OWG van 333g en 16% drijvers. De rondovale knollen kookten 

vast en waren niet geschikt voor friet. 

Cammeo (Caithness, bio) 

Cammeo ontwikkelde gemiddeld en bleef steken bij 14,7 ton/ha met 

een hoog OWG van 421 g. De knollen waren vrij blauwgevoelig en 

hadden wat zilverschurft. Cammeo kookte vast, was witvlezig en vol-

deed voor friet.  

Cammeo bewees al sterk te zijn tegen plaag.  

Connect (Den Hartigh, bio) 

Connect maakte zeer veel stengels aan, ontwikkelde sterk in juni en 

rijpte uiteindelijk even snel af als het gemiddelde. De sortering was te 

klein en de opbrengst +35 mm bleef steken op 13,6 ton/ha met een 

hoog OWG van 415 g. De ronde bruine knollen kookten vast met mati-

ge smaak en waren frietgeschikt.  

Connect is plaagresistent. 

De lange gele knollen waren regelmatig van vorm en oogden mooi. 

Levante kookte vast en scoorde matig voor smaak. De knollen waren 

net geschikt voor friet, zonder bruinbakken en weinig heterogene 

friet. 

Levante is een nieuw plaagresistent ras. Mogelijk wordt het beter 

wijder geplant. 

Mabise (Danespo, ncb) 

Mabise ontwikkelde gemiddeld en rijpte iets later af dan gemiddeld. 

Er werden enkele plaagvlekjes gevonden in juni. De opbrengst was 

met 26,2 ton/ha nog goed. Het OWG was laag (335 g) met 21% drij-

vers. De langovale knollen kookten vrij vast en scoorden laag voor 

smaak. Voor friet waren de knollen niet geschikt. 

De plaaggevoeligheid van Mabise kon nog niet goed geëvalueerd wor-

den. Met droogte en hitte kan het ras slecht overweg. 

Mayaya (Danespo, ncb) 

Mayaya ontwikkelde vrij gemiddeld. De opbrengst was met 19,9 ton/

ha laag met een OWG van 393 g. De ovale knollen waren vrij blauwge-

voelig en kookten vast met een voldoende voor uitzicht en smaak. Ze 

waren nog net geschikt voor friet zonder veel heterogene friet. 

Mayaya was eerder al sterk tegen plaag. De resultaten zijn voorlopig 

matig. 

Tentation (Caithness, bio) 

Tentation ontwikkelde vrij gemiddeld met een gemiddeld aantal sten-

gels. De opbrengst bleef steken bij 16,0 ton/ha met een hoog OWG 

van 412 g zonder drijvers. De lange knollen kookten vast, scoorden 

matig voor uitzicht en smaak en waren net geschikt voor friet. 

Tentation is plaagresistent en kookt vast. Het ras lijkt met droogte 

minder goed opbrengst te kunnen maken. 

Top (Caithness, ncb) 

Top maakte veel stengels aan en rijpte iets trager af dan gemiddeld. 

De opbrengst was met 23,4 ton/ha gemiddeld met een fijne sortering 

en een OWG van 388 g. De ovale knollen waren weinig regelmatig van 

vorm, kookten vast en waren niet geschikt voor friet.  

Top is nieuw en de plaaggevoeligheid kon nog niet bepaald worden. 

Twinner (Agrico, bio) 

Twinner maakte wat minder stengels aan, ontwikkelde traag en rijpte 

ook vroeg af. De opbrengst was met 19,6 ton/ha matig met een OWG 

van 363 g en 3% drijvers. De ovale knollen kookten vast en scoorden 

laag voor smaak. Voor friet waren ze niet geschikt. 

Twinner is een plaagresistent, eerder vroeg ras.  

Twister (Agrico, ncb) 

Twister maakte wat minder stengels aan, ontwikkelde sterk in juni en 

rijpte vrij vroeg af. De opbrengst was met 21,8 ton/ha gemiddeld met 

nog een relatief grove sortering. Het OWG was laag (337 g) met 8% 

drijvers. De regelmatig ronde knollen hadden wat schurft en kookten 

vast. De smaak was voldoende. Voor friet waren ze niet geschikt. 

Twister is een plaagresistent ras. 

VOS 2012-437-004 (Niek Vos, bio) 

Dit ras ontwikkelde vrij gemiddeld. De opbrengst was gemiddeld (21,3 

ton/ha) met een OWG van 369 g en 5% drijvers. De rode ronde knol-



  

 

Sevilla (Niek Vos, bio) 

Sevilla ontwikkelde zich goed en rijpte vrij laat af. De opbrengst was 

met 23,6 ton/ha nog goed met een OWG van 386 g zonder drijvers. 

De knollen waren blauwgevoelig en hadden wat schurft. Sevilla kookte 

vast en was ook kwalitatief voor friet. 

Sevilla is plaagresistent en heeft doorgaans een goed opbrengstpoten-

tieel. De culinaire kwaliteit is wisselend. 

Vitabella (Plantera, bio) 

Vitabella maakte wat minder stengels aan, ontwikkelde zich matig en 

rijpte snel af. De opbrengst bleef steken op 10,4 ton/ha met een zeer 

hoog OWG van 428 g. De knollen kookten vast en voldeden nog net 

voor friet. 

Jelly (Euro-plant, bio) 

Jelly maakte veel stengels aan en ontwikkelde gemiddeld. De op-

brengst bleef steken op 14,2 ton/ha met een hoog OWG van 416 g. De 

knollen kookten vast en waren frietgeschikt. 

Otolia (Euro-plant, ncb) 

Otolia ontwikkelde gemiddeld en haalde nog een redelijke opbrengst 

van 21,8 ton/ha met een OWG van 385 g en 3% drijvers. De ovale 

knollen kookten vast en waren frietgeschikt. 

Passion (Van Rijn, bio) 

Passion ontwikkelde zich vrij gemiddeld. De sortering was te klein en 

de opbrengst +35 mm bleef steken bij 12,9 ton/ha met een OWG van 

399 g en 2% drijvers. De lichtgekleurde knollen hadden wat lakschurft. 

Passion kookte vast en voldeed nog net voor friet. 
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