
“Grootte en drogestofge-
halte zijn belangrijke
parameters voor de ver-

werking. Het lijkt mogelijk om met
behulp van infrarood aardappels te
selecteren op drogestofgehalte.” Aan
het woord is dr. ir. Cees van Dijk,
onderzoeker van ATO in Wagenin-
gen. Hij heeft met behulp van infra-
rood de verschillen tussen aardappels
onderzocht. “Als je een vrachtwagen
vol hebt met Bintje of Nicola, dan
heb je die hele vrachtwagen vol met
kleine, gemiddelde en grote aardap-
pels. Wel heeft deze lading een
gemiddeld drogestofgehalte. Wij
hebben de verschillen in grootte en
de onderverdeling naar het droge-
stofgehalte onderzocht. Infrarood
blijkt daarvoor een goede methode.”

Het infraroodspectrum van rauwe
aardappels correleert goed met het
drogestofgehalte en ook met het zet-
meelgehalte. Drogestofgehalte en
zetmeelgehalte samen geven een
goede voorspelling van de textuur
van de gekookte aardappel zoals
waargenomen door een sensorisch
panel. “Je meet de rauwe aardappel
en daarmee kun je de textuur van de
gekookte aardappel voorspellen”,
illustreert Van Dijk. “Het doel is om
met een constanter drogestofgehalte
in de aardappel een constantere kwa-
liteit van het verwerkte product te
verkrijgen. Verwerkers zijn zich al
bewust van het belang van het droge-
stofgehalte, maar naar ons idee kan
dit nog worden verbeterd.” Het
onderzoek vond plaats in opdracht
van en in samenwerking met Nestlé,
die het als basisonderzoek
beschouwt.

Selecteren
Piet de Bruijne, directeur bij Farm
Frites in Oudenhoorn met een markt-
aandeel binnen Europa van 20%: “We
selecteren nu per aardappel al op
drogestofgehalte. De aardappelen

gaan namelijk in een zoutbad, de
exemplaren die drijven worden ver-
wijderd. Vraag is of de methode van
Van Dijk praktisch toepasbaar is. Er
lopen meer onderzoeken. Wij zijn in
feite meer geïnteresseerd in nieuwe
aardappelrassen met een constante
drogestofgehalte binnen de aardap-
pel.”

Toch is De Bruijne niet negatief.
“Het onderzoek is aan de basis goed.

Maar nogmaals, jaarlijks testen we zelf
tachtig nieuw rassen. Naast het droge-
stofgehalte moet het agronomisch een
goede aardappel zijn die weinig
bestrijdingsmiddelen nodig heeft en
interessant is voor de boer.” Momen-
teel zijn bekende fritesrassen de astrix,
de agria, de bintje en de ramos.

Afwachtend
De grootste Nederlandse aardappel-
verwerker Aviko neemt een afwach-
tende houding aan. “De stap van
theorie naar praktijk is zeer groot.
Dit is basisonderzoek en ik zie de
theorie nog niet zo snel toepassing
krijgen”, zegt Martin Keijbets, hoofd
R&D van Aviko. Keijbets zegt het
werk van Van Dijk goed te kennen.
“Dit heeft op korte termijn geen con-
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sequenties voor ons”, meent hij.
Volgens hem gaat de studie van Van

Dijk meer over het selecteren op
grootte dan op kwaliteit. “Eén van de
grote problemen is de variabiliteit
binnen een partij en vooral binnen
één aardappelsoort. Partijen aardap-
pelen zijn per aardappel verschillend.
In 2001 is Arjan Veerman gepromo-
veerd op de variatie in knolkwaliteit
tussen en binnen partijen consump-

tieaardappelen. Hij concludeerde dat
het niet mogelijk is om iets aan die
verschillen te doen.”

Keijbets zegt zelf geen geld in een
dergelijk onderzoek te willen steken,
zoals Nestlé wel heeft gedaan. “We
betalen zelf ook onderzoek. We pro-
beren zelf ook grip te hebben op de
kwaliteit, maar die is door de natuur
vastgelegd en daar kun je niks aan
doen.” Het idee om infrarood los te
laten op ongeschilde, eventueel
gekookte aardappelen ziet hij op kor-
te termijn niet zitten. “We zijn wel
geïnteresseerd, maar de vertaalslag
zie ik nog niet. Wij staan als Aviko
aan het front van alle ontwikkeling.
Dit onderzoek van Van Dijk is basis-
onderzoek. Of dit dé methode is voor
ons? Ik denk het niet.” ■
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Verschillen in drogestofgehalte tussen aardappels zorgen voor verschillen in

kwaliteit van de verwerkte producten. Door rauwe aardappels te meten met

infrarood kan de textuur van de gekookte aardappels worden voorspeld. De

methode wordt op dit moment nog niet toegepast in de praktijk.
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Meer informatie over

het onderzoek is ver-

krijgbaar bij:

Instituut voor Agro-

technologisch Onder-

zoek, Wageningen,

0317-475024,

info@ato.wur.nl,

www.ato.wur.nl.
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