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Nutritional aspects of the potato





Veredeling thema’s

• Wensen vanuit de value chain:

• Telers vriendelijk: zij zijn een belangrijke beslisser

• Traditional markten blijven belangrijk

• Retail ontwikkelend: uniformiteit, vorm, uitstraling, verlies, ..

• Processing sterk groeiend: rendement in de fabrieken, 
specifieke eisen van de klanten, ..

• Differentiatie: smaak, kleur, gezondheid, marketing, classic, 
..

• Duurzaamheid: resistenties, efficiëntie, nutriënten, ..

• Samenleving: obesitas, groeiende vraag naar nutriënten,.. 



Perupa’s - Gezond, Autentiek, Origineel, Imago, ..



Spanje Frankrijk Italy Nederland/BE Canada USA Tsjechie

Gezond premium product, laag  calorisch!



Glycaemic Index: wetenschappelijk voldoende helder?



SatisFries - KingFries



Technieken

• Klassieke veredeling & Hybride veredeling



Technieken

• Hybride veredeling en zaadproductie

Redelijke
zaadproductie

vanuit een hybride

Volvelds uitzaaien
en een knollen-
dragende plant 

laten ontwikkelen

We kunnen goed en 
goedkoop zaad

produceren?
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Technieken

• Klassieke veredeling & Hybride veredeling

• Marker assisted breeding (MAB)

• New Breeding methods



Technieken

• Nieuwe veredeling technieken (New Breeding methods)

Het is beter te spreken over nieuwe methoden.

Voorbeelden hiervan zijn:

CRISPR-Cas9 (gelijk een natuurlijke mutant), Reverse Genetics (eind 
product is een niet GMO), Cisgenesis (alleen binnen de soort).

EU wetgeving is verouderd en wacht op een nieuwe vaststelling.

Eerste resultaten zijn beschikbaar zoals in Duitsland waar een 
herbicide koolzaad variëteit ontwikkeld is via CRISPR-Cas9 via een 
niet GMO techniek. De EU moet nu helderheid verschaffen.

Een Belgisch consortium werkt aan een Cisgenese aardappel evenals 
een Nederlands consortium.



Conclusies 

• Het gewas aardappel heeft een enorme potentie om een nog 

belangrijkere bijdrage te leveren aan de vraag voor verantwoord 

een voedsel voor een groeiende wereld bevolking.

• De veredeling zal zich toespitsen om een grotere differentiatie te 

kunnen laten zien in rassen en daarmee aan producten die daaruit 

ontwikkeld kunnen worden.

• Aardappel veredeling volop in beweging.

• Nieuwe methoden (technieken) zijn voorhanden maar voor 

mogelijke toepassing  afhankelijk van de wetgeving, welke per regio 

verschilt.

• Duurzaamheid is een belangrijk thema nu en in de toekomst.
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Dank voor uw aandacht !    Vragen?


