
Aardappel

De volkeren uit de Andes, waaronder de Inca’s verbouwden al eeuwen aardappelen, Solanum tuberosum, 
wanneer de Spanjaarden samen met de Nieuwe Wereld de aardappel ontdekten. De aardappel werd dan 
ook in de 16e eeuw in Europa geïntroduceerd. Spoedig werd hij wereldwijd een van de meest geconsumeerde 
voedingsgewassen, dankzij zijn smaak en voedingswaarde, gemakkelijke teelt alsook productiviteit.

Hoe telen?

Specifieke noden, kenmerken

Aardappelen zijn zeer gulzig, kunnen niet tegen de vorst, en doen 
er vrij lang over om te groeien. 
Ze ruimen de bodem op voor volgende teelten.

Ziekten en plagen

Meeldauw, coloradokever

Keuze van de variëteiten

Er zijn vroege, middelvroege en late rassen. Een verscheidenheid van deze drie soorten planten zorgt 
voor een continue oogst van juni tot oktober.

•	Vroege rassen worden gepoot vanaf midden maart, na de ergste vorsten, en worden in juni-juli 
gerooid. Het zijn nieuwe aardappelen, die niet bewaren. 

 Vb: Riviera, Aliénor, Jeannette, Belle de Fontenay, Chérie, Rosabelle, Roseval, Ostara, Sirtema, Amandine,…

•	Middelvroege rassen worden vanaf begin april gepoot, en worden van juli tot september gerooid. 
 
 Vb: Charlotte, Franceline, Bernadette, Samba, Bintje, Corne de Gatte, Nicola …

•	 late rassen worden eind april gepoot, en gerooid in september of oktober. Ze rotten minder snel, 
en kunnen bewaard worden doorheen de winter.. 

 
 Vb: Melody, Vitelotte, Désirée, Ratte, Pompadour, Rouge des Flandres, Bleue d’Artois, Ratte …

teelttechnieken

Voorbereiding van de knollen: 
Leg de knollen koel en in het licht om korte, stevige kiemen te bekomen. De kiemen moeten kort 
(minder dan 2 cm) en stevig zijn, maar het is mogelijk om aardappels te planten met kiemen tot 8 cm, 
mits men enige voorzichtigheid aan de dag legt de kiemen niet te beschadigen.
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Poten (bij aardappelen spreekt men van poten in plaats van planten): 
Poot de knollen één per één, op 10 à 15 cm diepte, 30 cm van elkaar in de rij, en 50 cm tussen de 
rijen. Vermijd bij het bedekken van de aardappel met aarde, deze aan te drukken zodat de kiem niet 
beschadigd wordt. De aardappel is een zeer gulzige plant, breng dus direct compost aan.

Opvolging teelt:
-  Bescherm, eens ze er zijn, de blaadjes bij kans op vorst.
-  Aard de planten aan eens ze 15 à 20 cm zijn: breng een klein bergje aan elke plant aan, zodat alle  
 knollen goed overdekt zijn. Openliggende aardappels vergroenen, en worden zo giftig en dus  
 ongeschikt voor consumptie.
-  Blijf uitkijken voor ziekten of plagen.

Hoe oogsten:
Jonge aardappelen worden gerooid wanneer de plant in bloei staat.
Middelvroege aardappelen mogen pas gerooid worden als de bladeren vergeeld zijn.
Vooraleer men late aardappelen rooit, moet het gebladerte volledig droog zijn.
Steek een rooivork of spitvork ver genoeg van de plant in de grond om de knollen niet te beschadigen. 
Til de grond met een hefboombeweging omhoog. Laat bewaaraardappelen enkele uren drogen op de 
aarde, vooraleer ze in een koele, donkere, droge plaats te bewaren.


