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INHOUD 
 

 Voorstelling van Lutosa 

 

 

 Eisen van een aardappelras voor : 

 

de afnemer en consument 

de verwerker 

de teler 

 

 

 Hoe kan de landbouwer hieraan voldoen? 

 



“Lutosa is een wereldwijde 

leverancier van verfijnde 

Belgische aardappelproducten, 

geïnspireerd door traditie,  

vervuld met passie en respect.” 
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Lutosa’s missie 
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1935 1965 1978 1985 1988 1996 1998 1999 2001 2002 2007 2012 2013 2015 

Lutosa’s historiek 

Oorspronkelijk een Belgisch familiebedrijf 

4 generaties aardappelkennis 

38 jaar know-how in aardappelverwerking 

  Guy & Luc Van den Broeke 

2014 

VAN DEN BROEKE 

Aardappelhandel 

LUTOSA 

Diepvries + Vlokken 

Leuze-en-Hainaut (BE) 

VANELO 

Voorgebaken versgekoeld 

St-Eloois-Vijve (BE) 

PRIMEUR 

Diepvries 

St-Eloois-Vijve (BE) 

LUTOSA 

3e diepvriesfrietenlijn 

Leuze-en-Hainaut (BE) 

LUTOSA 
6de en 7de lijnen  

diepgevroren specialiteiten 
Leuze-en-Hainaut (BE) 
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Lutosa’s activiteiten 

Gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van:  

      Diepgevroren frieten en aardappelspecialiteiten                            

 (houdbaarheidsdatum 18 tot 24 maand)  

  Voorgebakken, versgekoelde frieten  

(houdbaarheidsdatum 26 dagen)  

       Aardappelvlokken gedehydrateerd  

(houdbaarheidsdatum 12 tot 18 maand) 
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Leuze: 300.000 T 
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Sint-Eloois-Vijve: 100.000 T 
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       One size fits all?? 

 

       ZEKER NIET…… 
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 Consument, grootafnemers als „Klant“ 

 Eigen specifieke eisen 

Dikte van de friet 

Lengte van de friet 

Kleur van de friet 

Smaak van de friet 

Stabiliteit in textuur van de friet 

Voor alles: jaarrond zelfde stabiele kwaliteit product 

 

 Steeds grotere product variatie,  

koppeling van ras(sen) aan productgroepen 

De consument als ‘Klant’ 



      Kosten verlaging door hoger rendement : 
 

 Mooie vorm met voldoende lengte  lager schilverlies 

 Hoger droge stof  kortere productietijd 

 Mooie bakkleur  kortere productietijd 

 Geen verkleuring  minder energie 

 Geen beschadigingen en inwendige gebreken  minder restproducten  
 

Oog voor detail kan de kosten fors drukken,  

de juiste voorinformatie is cruciaal! 

De fabriek zelf als ‘Klant’ 
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 Rassen met een hogere netto opbrengst per hectare 
         =  financieel rendement. 

 

 Resistenties die – rendabele - teelt mogelijk maken of kosten drukken 

 

 Verminderde input van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en water   

 
 

 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
 

 

De teler als ‘Klant’ 
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Opbrengst + 8 ton/ha (15%) 

% 50+ 

Knollen per plant 

+ 17,9 % 

- 5,7 

% Droge stof + 0,6 % (12 gram owg) 

Vorm 

% Misvormd 

+ 0,1 lengte/breedte 

-3,0 % 

Lengte % > 90 mm + 16.6 % 

Bakkleur -0,3 bakkleurindex 

Wat is er al bereikt? 
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Ziekteresistentie 

 

Gl. Rostochiensis 

Gl. Pallida 

Wratziekte WR1   WR2  … 

Wat is er al bereikt? 



Blauwgevoeligheid + 0,0 index (0-50) 

Grauwverkleuring - 0,6 index (0-9) 

% Groen  + 2,3 % 

% Bruine stip (inw.) + 5,6 % 

% Kringerigheid + 2,6 % 

% Hol + 0,8 % 

Wat kan nog verbeterd worden? 
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 Continue aandacht noodzakelijk voor: 

 Phytophthora infestans 

 Meloidogyne spp 

 Tabaksratelvirus 

 Schurftgevoeligheid 

 Droge stofvariatie in en tussen knollen 

 Mogelijkheid van koude(re) bewaring (reductie CIPC) 

 

Wat kan nog verbeterd worden? (2) 
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Discussie 
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Genetische 
gemodificeerde rassen 

 
Biologische teelt 

Huidige serie “nieuwe” fritesrassen, moeilijker te vervangen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnlYeHzrXKAhXFhQ8KHWgwBxYQjRwIBw&url=http://www.agf.nl/artikel/115801/Mogelijk-nieuwe-markten-door-goede-kwaliteit-en-lage-prijs-aardappelen&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNHDWc813P6JHtVgNAkdjxWBeMym-Q&ust=1453283697311072


Een ras kan alleen dan SUCCESVOL zijn als: 

 

• er goede teelthandleidingen worden ontwikkeld, waardoor de… 

 

• telers de rassen succesvol kunnen verbouwen en … 

 

• de verwerker er succesvol frieten en andere producten van 

kan maken met inachtneming van de wensen van de “klant”. 

Succesvol ras 
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 Hoe moet de landbouwer hiermee omgaan? 

 

 Waarmee dient de landbouwer rekening te houden? 

 
 

Teeltmanagement 
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1. Keuze van de percelen 

     structuur van de grond, storende lagen  

     zandgrond versus klei 

     aanwezigheid van ongewenste organismen 

      

2. Pootgoed 

     caliber, plantafstand 

     ontvangst en voorkiemen 

     kostprijs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ras ton/ha 

35/45-50 

€/ton €/ha 

 

Vb : VP 100€/t 

 t/ha  consumptie 

 

Verschil tov 

bintje t/ha 

 

Bintje 1,6 300 480 4,8 

Challenger 1,9 450 855 8,55 3,75 

Font, Markies 2,2 480 1056 10,56 5,76 

Teeltmanagement 
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Teeltmanagement 

3. Bemesting 

    organische bemesting : mestbank, effluent 

    aandacht voor C-gehalte, pH, N, K en Ca++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: BKD Bodemvruchtbaarheid 2008-2011 
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4. Teelttechniek 

      

      plantdiepte en plantafstand 

      rugopbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teeltmanagement 
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5. Rooibaarheid  

 

6. Knolbeschadigingen 

 

7. Bewaarbaarheid, infrastructuur : 

 

 temperatuursonden 

 ventilatie  

 

8. Raseigenschappen-ziekten en plagen 

 

 plaagbestrijding: 

 

    begin tijding en houd kort interval 

    raadpleeg het waarschuwingssysteem van het PCA 

    vermijd opslag van aardappelen: 

• op afvalhopen 

• In de volgteelt  

 

 

 

Teeltmanagement 



25 

 
 
  interne gebreken 
    
 
 
 
 
 
 
 
  alternaria 
 
 
 
 

Teeltmanagement 
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 doorwas 

Teeltmanagement 
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DANK VOOR U AANDACHT 
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