
  

 

Twister een vroeg ras, met een grove sortering die geschikt zijn als 

tafelaardappel. 

Acoustic behoud zijn opbrengst na dit droge jaar maar scoort minder 

op smaak. Beyonce is een laat ras met een zeer hoog OWG wat hem 

zeer geschikt maakt voor friet. Twinner was zeer vroeg en scoort dit 

jaar zeer goed op friet, Glorietta voldoet als vroeg ras niet. Cammeo is 

net als vorig jaar met 50,4 ton/ha een opbrengsttopper. De sortering 

is zeer grof, maar kwalitatief scoort dit ras terug minder. Connect is 

een ras dat sterk is tegen de plaag en reeds langer meedraait in de 

proeven. Het ras boet dit jaar in naar opbrengst. Het Belgische ras 

Louisa scoort dit jaar minder goed als friet, maar de sortering is wel 

beter. De opbrengst bleef stabiel in vergelijking met vorig jaar. Ook 

Otolia konden we dit jaar niet testen naar plaag, en haalt dit jaar een 

veel lagere opbrengst. Passion leed net als Marabel hard onder de 

droogte. Passion zorgde vorig jaar voor de hoogste opbrengst, dit jaar 

brengt die onder het gemiddelde op. Gekookt scoort dit ras wel beter 

dan vorig jaar. Marabel scoort sterk op smaak. Tentation boet zwaar 

in naar opbrengst en heeft een heel hoog OWG met een te fijne sorte-

ring.  

 

Bespreking per ras 

De vermelde opbrengst is steeds gecorrigeerd voor het rijpadensys-

teem, de kopakkers worden niet in rekening gebracht. 

Agria (Agrico Potatoes, bio) 

Agria stond er minder bij in het begin van het seizoen, maar herpakte 

zich en scoorde het best vanaf half juni. Begin juli stond het ras nog 

matig in bloei, half augustus was het ras nog niet afgerijpt. De markt-

bare opbrengst was met 41,7 ton/ha hoog. 36,0 ton/ha sorteerde + 50 

mm, 20 % van de opbrengst sorteerde + 70 mm. Het OWG was met 

417 g bovengemiddeld. De bruine knollen zijn ovaal van vorm, scoren 

goed op blauwgevoeligheid en zijn regelmatig van vorm. De friet 

scoort zeer goed en is homogeen. Agria is nog steeds een stan-

daardras voor de biologische aardappelteelt dankzij zijn goede smaak 

en polyvalente kwaliteit. Agria is echter plaaggevoelig en is op die 

manier in natte jaren weinig bedrijfszeker. 

Het voorjaar was nat en warm, vanaf half maart werd het droog en 

kenden we hoge temperaturen. Er werd geplant op 9 april. April en 

mei waren zeer droog, juni kende een gemiddelde hoeveelheid neer-

slag. Het droge teeltseizoen leidde ertoe dat de aanwezigheid van 

plaag in de regio heel beperkt was. Eind juni, wanneer de omstandig-

heden tijdelijk gunstig waren voor de ontwikkeling van aardappel-

plaag (P. infestans), werd er hierdoor geen vastgesteld. Vanaf eind juli 

was er door de droge omstandigheden helemaal geen druk meer en 

werd er ook geen aantasting meer waargenomen. 

 

Rassenproef zonder beregening geeft rasverschillen in droogteresis-

tentie weer 

De rassen werden vanaf 8 maart voorgekiemd in voorkiemzakken. De 

kiemlustigheid was verschillend. De voorbereidende bodembewerking 

gebeurde niet-kerend. Bij het planten lag het perceel er ideaal bij. De 

eerste weken na planten verliepen gunstig met een goede opkomst 

als gevolg. Na opkomst vertoonden de rassen met een snelle begin-

ontwikkeling chlorose van de topbladeren, vermoedelijk door een 

kortstondig onevenwicht tussen de gewasontwikkeling en de beschik-

baarheid aan mineralen gerelateerd aan de zeer droge omstandighe-

den in de rug. De chlorose verdween naarmate het gewas en de be-

worteling zich verder ontwikkelden.  

Er werd gedurende de volledige teelt geen plaag vastgesteld.  

Door het warme en droge voorjaar zagen we een snellere groei in het 

begin van het seizoen maar rijpten de planten ook sneller af. Dit had 

wel een sterke invloed op de opbrengst van een groot deel van de 

beproefde rassen waardoor het gemiddelde met 32,0 ton/ha zeer laag 

ligt waarvan 75,2 % sorteerde in + 50 mm. Het gemiddeld OWG lag 

met 396 g zeer hoog. 

Er werd een bewaarproef aangelegd. Resultaten hiervan zullen wor-

den gepubliceerd in het voorjaar. 

Agria blijft zich in deze droge (plaagloze) jaren handhaven als topper 

voor de biologische teelt en levert een zeer kwalitatieve oogst op die 

zowel geschikt is voor kook en friet. Agria is evenwel plaaggevoelig. 

Alle andere rassen worden afgetoetst aan Agria. Allians heeft dit jaar 

een zeer hoog OWG. Aloutte blijft als rode aardappel de referentie 

waartegen VOS 15-876-001 het moet afleggen. De voorbije jaren 

schoven we Carolus als laat ras naar voor als opvolger voor Agria aan-

gezien dit resistente ras zowel qua smaak en zijn geschiktheid voor 

friet vergelijkbare resultaten kon neerzetten. Beide rassen behouden 

hun opbrengst bij de droogte van dit jaar. Ecrin, Levante, Tinca zijn 

rassen die we de komende jaren (plaagjaren) verder moeten opvol-

gen. Deze nieuwere rassen produceerden gemiddeld en zijn goed van 

smaak. Tinca was dit jaar ook geschikt voor friet. HZD 08-1496 leent 

zich voor friet. Jacky steeg in vergelijking met vorig jaar sterk in OWG 

en had een te kleine sortering. Muse is zeer sterk naar kookwaarde 

maar haalt een minimale opbrengst. Sevilla presteerde goed bij de 

droogte en is zeer geschikt voor friet door zijn grove sortering. Sound 

kende een hoge opbrengst en is geschikt als tafelaardappel. Top haalt 

net als vorig jaar een mooie opbrengst met een hoog OWG, de bruin-

bakindex lag dit jaar hoger. Triplo en Camillo zijn zeer vroege rassen, 
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goed wasbaar. Op schurft scoort dit ras sterk. Naar kookwaarde valt 

dit ras tussen vastkokend en iets melig, waarbij de smaak gemiddeld 

scoort. 

Levante (Agrico Potatoes, ncb) 

Levante had vast pootgoed en kwam later op. Het gewas stond er 

minder goed bij in het begin van het seizoen maar herpakte zich naar 

het einde toe. Dit ras was in de afrijping iets later. De opbrengst lag 

boven het gemiddelde (34,9 ton/ha) waarvan 74 % sorteerde tussen 

50/70 mm. Het OWG was 388 g en er waren 2,7 % drijvers (d = 1,06). 

Het ras is blauwgevoelig. De lichtbruine knollen zijn langwerpig en 

hebben zeer weinig zilverschurft. Dit ras is vastkokend en scoort goed 

op uitzicht. 

Muse (HZPC Holland B.V., ncb) 

Muse had het meeste gemiddeld aantal stengels per struik (5,4) en 

kwam zeer vroeg op. Het ras was begin augustus bijna volledig afge-

rijpt. De opbrengst was laag (21,5 ton/ha) met een sortering van 48 % 

tussen 35/50 mm en 47 % tussen 50/70 mm. Het OWG bedroeg 393 g. 

De gele, ronde knollen scoren iets minder op uitzicht en hebben zeer 

weinig gewone schurft. De knollen zijn vastkokend, scoren het best op 

uitzicht en zeer goed op smaak.  Dit ras is niet geschikt voor friet. 

Sevilla (Niek Vos, bio) 

Sevilla scoort goed op algemeen uitzicht van het pootgoed. Het ras 

kwam gemiddeld op en stond er bovengemiddeld goed bij doorheen 

het seizoen. Bij de afrijping was het gewas later. De opbrengst was 

bovengemiddeld met 39,3 ton/ha waarvan 84 % sorteerde tussen 

50/70 mm. Het OWG lag op 392 g. Het ras is wat blauwgevoelig. De 

knollen zijn lichtbruin en ovaal, hebben wat gewone schurft en zijn 

iets minder pelvast. Gekookt is dit ras iets melig met een goede score 

op smaak. De friet is homogeen. 

Sound (Meijer Potato, ncb) 

Het pootgoed scoorde iets onder het gemiddelde. Dit ras heeft gemid-

deld 4,0 stengels per struik en kwam zeer vroeg op. Begin juni was er 

al matige bloei, de afrijping was hierdoor gemiddeld vroeg. De op-

brengst was hoog (42,0 ton/ha). Bij die opbrengst sorteerde 73 % 

tussen 50/70 mm en 13 % bij + 70 mm. Het ras is blauwgevoelig en 

had een OWG van 409 g. De lichtbruine, ovale knollen scoren goed op 

uitzicht, wasbaarheid en pelvastheid. Schurft was zeer weinig aanwe-

zig. Gekookt is deze knol tamelijk melig, scoort iets minder op uitzicht 

en gemiddeld op smaak. Op friet scoort dit ras sterk. 

Tinca (Danespo, ncb) 

Tinca had zeer vast pootgoed en kwam zeer vroeg op. Het gewas 

stond er zeer sterk bij eind mei, maar kwam wat achter doorheen het 

verdere seizoen. De opbrengst was gemiddeld met 31,8 ton/ha. 72 % 

sorteerde tussen 50/70 mm. Het OWG bedroeg 396 g. Het ras is iets 

blauwgevoelig en heeft diepere ogen. De knollen zijn bruin en ovaal, 

pellen goed en hebben weinig last van schurft. Gekookt is het ras iets 

melig en scoort goed op uitzicht en bovengemiddeld naar smaak. De 

friet is zeer goed. 

Top (Geersing potato specialist, ncb) 

Het pootgoed van Top scoort het minst op zowel de vastheid als het 

algemeen uitzicht. Het ras kwam vroeg op met planten die gemiddeld 

4,3 planten per struik hebben. Het gewas had doorheen het seizoen 

een zeer goede stand. Begin juli had dit ras een matige bloei en rijpte 

zo later af. De opbrengst was hoog (41,8 ton/ha). 74 % sorteerde tus-

sen 50/70 mm, 6 % viel uit. Het OWG bedroeg 419 g en er was wat 

blauwgevoeligheid. De lichtbruine, ovale knollen scoren goed op uit-

zicht. Naar vorm toe is Top regelmatig, op pelvastheid scoort het ras 

Allians (Europlant, ncb) 

Allians had iets minder vast pootgoed en kwam later op. De opbrengst 

lag net onder het gemiddelde met 30,0 ton/ha. 32 % van de opbrengst 

sorteerde tussen 35/50 mm en er was 5 % uitval. Het OWG was 402 g. 

De lichtbruine, gele knollen scoren het sterkst op vlakheid van de 

ogen en zijn langwerpig van vorm. Het ras had bijna geen schurft en is 

zeer pelvast. Het ras is vastkokend en scoort goed op uitzicht. 

Alouette (Agrico Potatoes, bio) 

Alouette had vast pootgoed met een goed algemeen uitzicht. Het 

gewas stond er eind juni bovengemiddeld bij, half augustus was het 

ras bijna volledig afgerijpt. De opbrengst was met 28,1 ton/ha laag, 

uitval was er niet. Het OWG was 410 g. Het ras scoort zeer goed op 

blauwgevoeligheid. De rode, ovale knollen zijn zeer regelmatig van 

vorm, hebben effen ogen maar scoren minder goed op uitzicht. Het 

ras is pelvast en scoort het minst goed op zilverschurft. Alouette is 

vastkokend, en scoort zeer goed op smaak en op friet.  

Carolus (Agrico Potatoes, bio) 

Carolus had vast pootgoed, kwam gemiddeld op en hield een goede 

stand aan doorheen het seizoen. De opbrengst was bovengemiddeld 

met 36,1 ton/ha waarvan 79 % sorteerde tussen 50/70 mm. Het OWG 

bedroeg 392 g. Het ras is iets blauwgevoelig. De bruinroze knollen 

hebben een ovaalronde vorm en scoren iets minder op regelmaat 

naar vorm. Gekookt is het ras tamelijk melig en scoort het iets minder 

op uitzicht. De friet was zeer goed. Carolus is een standaardras voor 

de biologische teelt door de combinatie van robuustheid en een goed 

opbrengstpotentieel. Het leent zich voor friet maar kan bij een tijdige 

loofdoding in een normaal seizoen ook dienen als licht bloemige ta-

felaardappel. 

Ecrin (Desmazières, ncb) 

Het pootgoed van Ecrin scoorde minder goed op algemeen uitzicht en 

had gemiddeld slechts 2,6 stengels per struik. De opkomst was iets 

trager dan gemiddeld. Het ras stond begin juni al matig in bloei en was 

midden augustus al volledig afgerijpt. De opbrengst was met 33,4 ton/

ha gemiddeld, waarvan 23 % sorteerde tussen 35/50 mm en 72 % 

tussen 50/70 mm. Het OWG was 375 g. De gele, langwerpige knollen 

zijn zeer verscheiden van vorm. Het ras is vastkokend en scoort goed 

op smaak. 

HZD 08-1496 (HZPC Holland B.V., ncb) 

Dit ras onder nummer kwam vroeg op, had een goede stand in het 

begin van het seizoen en rijpte later af. De opbrengst was bovenge-

middeld (34,9 ton/ha) waarvan 3,4 ton sorteerde tussen 35/50 mm en 

30,7 ton bij + 50 mm. Het OWG was met 428 g hoog. Het ras is wel 

wat blauwgevoelig. De bruine, ronde knollen scoren iets onder het 

gemiddelde naar uitzicht en vlakheid van de ogen maar zijn regelmatig 

van vorm. Er was bijna geen aantasting van zilverschurft. Naar pelvast-

heid scoort dit ras iets minder. Gekookt is de knol iets melig die op 

smaak net onder het gemiddelde scoort. Op friet scoort dit ras goed. 

Jacky (Agrico Potatoes, ncb) 

Het pootgoed van Jacky scoort gemiddeld. De opkomst was vroeg en 

de struiken hadden een hoog gemiddeld aantal stengels (4,8). De 

stand is gemiddeld doorheen het seizoen. Dit ras was midden augus-

tus volledig afgerijpt. De opbrengst lag met 27,1 ton/ha onder het 

gemiddelde en de sortering was te fijn. 71 % van de knollen sorteerde 

tussen 35/50 mm en 12 % sorteerde – 35 mm. Er was geen uitval bij 

de oogst. Het OWG was met 418 g hoog. Het ras is niet blauwgevoelig. 

De bruine, ronde knollen scoren het best op uitzicht met vlakke ogen. 

De knollen zijn het meest regelmatig van vorm in de proef, en zijn 



  

 

Twinner’s pootgoed scoort goed op vastheid en algemeen uitzicht. 

Het gewas heeft gemiddeld het meeste aantal stengels in de proef per 

struik (5,6) en kwam gemiddeld op. De stand van het gewas was zeer 

goed, eind juli was het gewas al bijna volledig afgerijpt. De opbrengst 

lag onder het gemiddelde met 26,0 ton/ha. 67 % van de opbrengst 

sorteerde tussen 50/70 mm en er was 6 % uitval. Het OWG was 401 g. 

De lichtbruine, rondovale knollen scoorden op uitzicht en vlakheid van 

de ogen iets onder het gemiddelde. Dit ras is gekookt iets melig en 

scoort zeer goed op uitzicht. Dit ras is zeer geschikt voor friet. 

Cammeo (Geersing potato specialist, ncb) 

Het pootgoed van Cammeo scoorde iets minder op vastheid, het alge-

meen uitzicht was zeer goed. De opkomst was zeer laat. Het gewas 

stond er eind mei minder goed bij, maar herpakte zich tot de beste 

stand eind juli door het latere afrijpen. De opbrengst was de hoogste 

in de proef (50,4 ton/ha) door een grove sortering. 29 % van de knol-

len sorteerden + 70 mm, 67 % sorteerde tussen 50/70 mm. Er was 

geen uitval. Het OWG was 377 g, naar blauwgevoeligheid scoort dit 

ras het minst goed. De lichtbruine, ovale knollen scoren gemiddeld op 

uitzicht en vlakheid van de ogen. Aantasting gewone schurft en zilver-

schurft was gemiddeld. Gekookt is dit ras iets melig, naar smaak toe 

scoort dit ras minder. Voor friet is dit ras niet geschikt met 20 % hete-

rogene friet. 

Connect (Den Hartigh B.V., bio) 

Het pootgoed van connect scoort gemiddeld. Het gemiddeld aantal 

stengels per struik ligt met 4,5 hoog, de opkomst was zeer vroeg. De 

stand doorheen het seizoen was goed, de afrijping was iets later. De 

opbrengst was met 37,8 ton/ha bovengemiddeld, 61 % van de op-

brengst sorteert tussen 50/70 mm. Het OWG was 391 g. 4,4 % van de 

knollen waren drijvers (d = 1,06 en 1,05). De bruine, rondovale knollen 

hebben iets diepere ogen. Connect is minder goed wasbaar en pel-

vast. Gewone schurft was sterk aanwezig. Dit ras is gekookt iets melig. 

Glorietta (Europlant, bio)  

Glorietta had minder vast pootgoed en scoorde op algemeen uitzicht 

ook minder. Gemiddeld had elke struik 4,5 stengels, de opkomst was 

iets vroeger. Het gewas scoorde het minst goed naar gewasstand 

doorheen het seizoen. Begin augustus was dit ras al afgerijpt. De op-

brengst was met 16,0 ton/ha laag, 52 % van de opbrengst sorteerde 

tussen 35/50 mm. Het OWG bedroeg 371 g. In dit ras werd bijna geen 

blauw teruggevonden. De lichtbruine, ovale knollen scoorden goed op 

uitzicht en hadden zeer effen ogen. Dit ras is goed wasbaar, had bijna 

geen gewone schurft en scoort zeer goed op pelvastheid. Glorietta is 

een vastkokend ras dat goed scoort op uitzicht en smaak. 

Louisa (Comexplant, ncb) 

Het pootgoed van Louisa scoorde het best op vastheid en zeer goed 

op algemeen uitzicht. Gemiddeld hebben de struiken 5,3 stengels. De 

opkomst was gemiddeld. Eind juli was de stand zeer goed van Louisa 

door een latere afrijping. De opbrengst was gemiddeld met 31,4 ton/

ha. 34 % sorteerde tussen 35/50 mm en 62 % tussen 50/70 mm. Het 

OWG was 453 g. Het ras is wat blauwgevoelig. De bruine, rondovale 

knollen scoorden gemiddeld op uitzicht en hadden wel wat gewone 

schurft. Gekookt is dit ras tamelijk melig en scoort het op uitzicht het 

minst goed. 

Otolia (Europlant, bio) 

Otolia had vast pootgoed. De opkomst was net als de gewasstand 

doorheen het seizoen gemiddeld. De opbrengst lag onder het gemid-

delde met 26,6 ton/ha, waarvan 89 % sorteerde tussen 50/70 mm.  

Er was 5 % uitval. Het OWG bedroeg 371 g. Er waren wat drijvers (8,4 

sterk. Er was wel wat zilverschurft. Gekookt is dit ras iets melig met 

een lage score op uitzicht. Dit ras is minder geschikt voor friet. 

Triplo (HZPC Holland B.V., ncb) 

Het pootgoed scoort gemiddeld. De opkomst was iets vroeger, het 

gemiddeld aantal stengels per struik is met 2,2 het laagst in de proef. 

De stand was gemiddeld eind mei en het ras was begin augustus al 

afgerijpt. De opbrengst lag met 29,5 ton/ha onder het gemiddelde. 78 

% sorteerde tussen 50/70 mm. Het OWG was 375 g. De lichtgele, 

rondovale knollen scoren zeer goed op uitzicht en hebben vlakke 

ogen. Op wasbaarheid scoort dit ras sterk, gewone schurft is bijna niet 

aanwezig. Op pelvastheid scoort dit ras sterk. Gekookt is dit ras iets 

melig met een ondergemiddelde score op smaak. 

Camillo (Geersing potato specialist, ncb) 

Op algemeen uitzicht scoort het pootgoed goed. De opkomst was 

gemiddeld, het gemiddeld aantal stengels per struik ligt op 2,6. De 

afrijping was laat. De opbrengst was het hoogst in de proef met 47,0 

ton/ha met een grove sortering. 71 % sorteerde tussen 50/70 mm, 24 

% bij + 70 mm. Het OWG was 376 g en er waren 1,7 % drijvers (d = 

1,06). De lichtbruine, ovale knollen hadden weinig gewone schurft en 

zijn niet blauwgevoelig. Camillo is vastkokend en scoort bovengemid-

deld op uitzicht en smaak. Voor friet is dit ras niet geschikt. 

Twister (Agrico potatoes, bio) 

Het pootgoed van Twister scoort zeer goed op vastheid en algemeen 

utzicht. De opkomst was iets later. De stand lag eind mei en eind juli 

onder het gemiddelde. Het ras was begin augustus bijna volledig afge-

rijpt. De opbrengst was gemiddeld met 31,3 ton/ha, waarvan 76 % 

sorteerde tussen 50/70 mm. Het OWG was 364 g en er waren 4,9 % 

drijvers ( d = 1,06). De lichtgele, ronde knollen scoorden goed op uit-

zicht en zijn regelmatig van vorm. Op wasbaarheid scoort dit ras goed, 

net als de pelvastheid. Op schurft scoort dit ras sterk. Twister is vast-

kokend en scoort minder goed op smaak. Voor friet is dit ras minder 

geschikt.  

 

COLLECTIE 

Acoustic (Meijer Potato, ncb) 

Het pootgoed van Acoustic scoorde minder op vastheid en algemeen 

uitzicht. De opkomst was iets vroeger, net als het gewas eind juli. Het 

gewas rijpte later af. De opbrengst lag hoog met 43,9 ton/ha. De sor-

tering was grof met 66 % tussen 50/70 mm en 23 % + 70 mm. Het 

OWG bedroeg 345 g en 8,1 % waren drijvers (d = 1,06). Het ras is wel 

wat blauwgevoelig. De lichtgele, ovale knollen scoorden zeer sterk op 

uitzicht en wasbaarheid. Gewone schurft was zo goed als niet aanwe-

zig. Op smaak scoort dit iets melige ras minder goed. Voor friet is dit 

ras iets te donker en niet geschikt. 

Beyonce (Agrico potatoes, ncb) 

Beyonce had mooi vast pootgoed maar scoort iets minder op alge-

meen uitzicht. Het ras kwam vroeg op, gemiddeld zijn er 4,7 stengels 

per struik. Doorheen het seizoen scoort dit ras zeer sterk op stand. 

Naar afrijping toe was Beyonce later. De opbrengst lag bovengemid-

deld met 37,4 ton/ha. De sortering 50/70 mm was goed voor 73 % van 

de opbrengst. Het OWG was 463 g. De bruine, ronde knollen scoren 

iets minder dan gemiddeld op uitzicht en vlakheid van de ogen maar 

zijn regelmatig van vorm. Gewone schurft is wat aanwezig. Gekookt is 

de knol tamelijk melig en scoort die minder op smaak. Op friet scoort 

dit ras uitstekend zonder heterogene frieten. 

Twinner (Agrico potatoes, bio) 



  

 

Vos 15-876-001 (Niek Vos, bio) 

Het pootgoed van dit ras onder nummer scoorde gemiddeld. Dit ras 

kwam gemiddeld op. De stand was gemiddeld eind mei, maar scoorde 

onder het gemiddelde doorheen het verdere seizoen. Begin juni was 

er tamelijke bloei. De opbrengst lag met 18,2 ton/ha laag. 74 % van de 

opbrengst sorteerde tussen 50/70 mm. Het OWG was 425 g. De rode, 

ovaalronde knollen scoorden het minst goed op uitzicht. Het ras had 

geen gewone schurft maar wel het meest zilverschurft in de proef. De 

knol zit tussen vastkokend en iets melig. Naar smaak scoort deze on-

der het gemiddelde. 

Marabel (Europlant, ncb) 

Het pootgoed van Marabel scoorde iets minder op vastheid maar 

scoorde op algemeen uitzicht goed. Gemiddeld hebben de struiken 

4,2 stengels. De opkomst was het vroegst in de proef. De stand was 

zeer goed in het begin van het seizoen maar minder goed op het ein-

de. De afrijping van dit ras begon zeer vroeg. De opbrengst was het 

laagst in de proef met 13,7 ton/ha. 57 % sorteerde tussen 35/50 mm. 

Het OWG was 388 g. De lichtbruine, ronde knollen scoren goed op 

uitzicht en zijn regelmatig van vorm. Gewone schurft was bijna niet 

aanwezig. Dit ras scoort op pelvastheid het best in de proef. Marabel 

is vastkokend en scoort zeer sterk op smaak. 

 

Bekijk het uitgebreide verslag met alle tabellen hier.  

% d = 1,06 en 6,2 % d = 1,05). De bruine, ronde knollen scoorden iets 

minder op uitzicht en zijn regelmatig van vorm. Otolia is minder goed 

wasbaar. Dit ras is vastkokend en scoort goed op uitzicht. 

Passion (Geersing potato specialist, ncb) 

Het pootgoed van Passion was slap, de opkomst was zeer vroeg. In 

het begin van het seizoen was de stand zeer goed, maar scoorde on-

der het gemiddelde verder doorheen het seizoen. De afrijping zette 

zich iets vroeger in in het seizoen. De opbrengst lag met 27,8 ton/ha 

onder het gemiddelde. 44 % van de opbrengst sorteerde tussen 35/50 

mm, 47 % sorteerde tussen 50/70 mm. 6 % viel uit. Het OWG was 332 

g. Er waren 16,3 % drijvers (d= 1,06). Het ras is iets blauwgevoelig. De 

lichtgele, ovale knollen hebben zeer vlakke ogen en scoren onder het 

gemiddelde op uitzicht. Naar vorm toe is Passion iets minder regelma-

tig. Schurft is bijna niet aanwezig. Dit ras is vastkokend en scoort bo-

vengemiddeld op uitzicht en smaak. Voor friet is dit ras minder ge-

schikt. 

Tentation (Geersing potato specialist, ncb) 

Tentation had pootgoed dat goed scoorde op algemeen uitzicht. Dit 

ras kwam later op. De stand was doorheen het seizoen minder goed 

en de afrijping begon al vroeg. De opbrengst was met 16,4 ton/ha 

laag, 67 % sorteerde tussen 35/50 mm. Het OWG was 406 g. De licht-

bruine knollen zijn langwerpig en scoren gemiddeld op uitzicht. De 

ogen zijn effen. Tentation is goed wasbaar en had geen gewone 

schurft en zeer weinig zilverschurft. De pelvastheid is minder goed. Dit 

ras is vastkokend en minder geschikt voor friet. 20 % van de frieten 

was heterogeen. 
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