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1. Inleiding 
Co-existentie duidt op het naast elkaar laten bestaan van verschillende productietypes, namelijk 

conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde (GG) gewassen, binnen de bestaande 

landbouw. Hierdoor is de keuzevrijheid van de landbouwer gegarandeerd en dit met als bijkomende 

doelstelling dat het ene productietype de andere productietypes niet mag hinderen bij de exploitatie.  

Zonder gepaste maatregelen in de primaire productieketen kan vermenging tussen partijen niet 

uitgesloten worden. Vermenging boven de bij EU-regelgeving vastgelegde drempelwaarde van 0.9% 

heeft mogelijk impact op de waarde van de geoogste producten. Gewassen, en dus ook GG 

gewassen, kunnen bijvoorbeeld door verspreiding van pollen uitkruisen met andere planten binnen 

dezelfde plantensoort. Verspreiding van genetisch materiaal kan verder ook plaatsvinden door opslag 

die ontstaat vanuit achtergebleven zaden  of knollen. Vermenging van de verschillende gewastypes 

kan ook plaatsvinden bij het zaaien of planten, het oogsten en het transport. Om vermenging van GG 

gewassen te beperken en co-existentie mogelijk te maken dienen dus co-existentiemaatregelen te 

worden uitgewerkt. De oorzaken en de kansen op vermenging variëren per teelt en bijgevolg moeten 

de uitgewerkte maatregelen dan ook teelt-specifiek zijn. 

Het Europees wetgevend kader omtrent genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) bestaat 

onder meer uit de Richtlijnen 2001/18/EG en 1829/2003 inzake de doelbewuste introductie van 

GGO’s in het milieu, respectievelijk het gebruik ervan bij de productie van voeding en veevoeders. De 

Europese lidstaten moeten, op grond van deze richtlijnen, ervoor zorgen dat alle nodige maatregelen 

worden genomen ter voorkoming van negatieve effecten van de introductie of het in de handel 

brengen van GG gewassen.  

Co-existentieregels dienen om keuzevrijheid te verzekeren en economische schade te vermijden. De 

Europese commissie omschreef dit als volgt: “Bij co-existentie gaat het om de praktische 

mogelijkheid voor de landbouwers om tussen conventionele, biologische en GG gewassen te kiezen, 

met inachtneming van de wettelijke etiketteringsverplichtingen en/of zuiverheidsnormen. Door een 

accidentele aanwezigheid van GGO’s boven de in de communautaire regelgeving vastgestelde 

tolerantiedrempel moet een gewas, dat bedoeld was als een gewas zonder GGO’s, worden 

geëtiketteerd als een gewas dat GGO’s bevat. Dit kan leiden tot inkomensderving door een lagere 

prijs voor het gewas of door problemen om het te commercialiseren. Bovendien bestaat de 

mogelijkheid dat landbouwers extra kosten moeten maken voor monitoringsystemen en voor 

maatregelen om de vermenging van GG- en niet-GG-gewassen minimaal te houden. Bij co-existentie 

gaat het dus om het mogelijke economische effect van de vermenging van GG- en niet-GG-gewassen, 

de bepaling van werkbare beheersmaatregelen om vermenging minimaal te houden en de kosten van 

dergelijke maatregelen.” 

Specifiek met het oog op de uitvoering van de co-existentieregels in de context van de primaire 

landbouwproductie heeft de Europese Commissie op 23 juli 2003 een aanbeveling (2003/556/EG) 

uitgevaardigd over het opstellen van richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale strategieën en 

beste werkwijzen om co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en 

biologische landbouw te kunnen garanderen. Hieraan werd in 2006 verdere invulling gegeven door 

het oprichten van het Europese Co-existentie Bureau (ECoB, 2006). De missie van het ECoB is om de 

uitwisseling van technisch-wetenschappelijke informatie over de beste landbouwpraktijken voor co-
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existentie te organiseren en op basis van dit proces, gedragen, gewas-specifieke richtsnoeren voor 

co-existentiemaatregelen te ontwikkelen. Deze zullen met alle stakeholders worden gedeeld via het 

publiek beschikbaar stellen van ‘Best Practice’ documenten per gewas, in eerste instantie gericht op 

het telen van deze gewassen, om de lidstaten te helpen bij de ontwikkeling of verfijning van 

nationale of regionale aanpak van de co-existentie. In 2010 verscheen het eerste, en voorlopig enige, 

‘Best Practice’ document, met aandacht voor co-existentie in de maïsteelt (Czarnak-Klos & 

Rodriguez-Cerezo, 2010). Nieuwe technische ECoB werkgroepen (TWGs) voor aardappel en soja 

zullen op korte termijn worden opgestart.  

In België zijn de regio’s verantwoordelijk om de co-existentie regelgeving uit te werken. Met het 

decreet van 3 april 2009, houdende de organisatie van de co-existentie van genetisch gemodificeerde 

gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen (Staatsblad van 4 mei 2009, C-

2009/35368), wordt de rechtsgrondslag geschapen om in het Vlaamse Gewest uitvoering te geven 

aan de Europese richtlijn en richtsnoeren van de Europese Commissie. In dit decreet worden taken 

en bepalingen (voorwaarden, criteria, vormvereisten, e.a.) naar de bevoegdheid van de Vlaamse 

Regering doorverwezen. Naast de besluiten van de Vlaamse regering (BVRs) van 15 oktober 2010 die 

naast de algemene procedures ook de gewas-specifieke teeltvoorwaarden vastlegde voor maïs 

(Belgisch Staatsblad van 30 november 2010, C − 2010/35913 en C − 2010/35914), werden op 10 

november 2011 in twee BVRs tevens de specifieke voorwaarden voor co-existentie in de aardappel- 

en suikerbietenteelt gedefinieerd (Belgisch Staatsblad van 23 december 2011 (Ed. 1), p. 80275-80278 

en p. 80271-80274 respectievelijk).   

Het gebruiken van GG gewassen in de landbouw is tot op vandaag voor bepaalde stakeholders nog 

altijd een zeer gevoelig item. Getuige hiervan zijn bijvoorbeeld het protest en de vernielingen 

aangebracht aan de Vlaamse veldproef met plaagresistente GG aardappelen die in 2011-2012 werd 

uitgevoerd. De toepassingen van verdere ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie kunnen echter 

resulteren in GG gewassen die voor de Vlaamse landbouw op termijn opportuniteiten bieden. De 

plaagresistente aardappel is daar het beste voorbeeld van. Deze eigenschap is niet alleen relevant 

voor Vlaanderen, maar gezien het een wereldwijd probleem is  investeren tal van bedrijven en 

onderzoeksinstellingen in de ontwikkeling van dergelijke GG gewassen met verbeterde 

ziekteresistentie. Maar  ook in het kader van  droogte- en koudetolerantie en tal van andere voor de 

landbouw relevante eigenschappen wordt uitvoerig onderzoek verricht.  Momenteel zijn in de EU 

slechts twee GGO’s geautoriseerd voor teelt: maïs MON810 en de Amflora aardappel. Maïs 

variëteiten die het event Mon810 bevatten zijn resistent tegen de “Europese maïs stengelboorder”. 

Gezien deze plaag niet voorkomt in Vlaanderen heeft het gebruik van dit event in Vlaanderen geen 

economisch voordeel. De Amflora aardappel produceert puur amylopectine zetmeel wat gebruikt 

wordt in bepaalde technische toepassingen. Deze zogenaamde zetmeelaardappel wordt geteeld op 

vraag van de industrie en wordt exclusief verwerkt in functie van de productie van zetmeel. Deze 

productie gebeurt gescheiden van de productie van de consumptieaardappel. Het is vooral de 

Mon810 maïs die in de EU geteeld wordt op een beperkt areaal van ongeveer 100.000 hectare, 

verspreid over 6 Europese landen, hoofdzakelijk in Spanje. Naast deze twee GG gewassen zijn er nog 

een heel aantal autorisatiedossier voor de teelt van GG gewassen hangende in de Europese 

goedkeuringsprocedure, waaronder bijvoorbeeld een herbicideresistente maïs. Het Europese areaal 

met GG gewassen staat in schril contrast met de 170 miljoen hectare aan GG gewassen die in 2012 

wereldwijd werd geteeld in 28 verschillende landen, waaronder 20 ontwikkelingslanden (James, 

2012). 
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Op het moment van het aanvatten van deze opdracht, voorjaar 2011, waren de teelt-specifieke 

maatregelen voor co-existentie  in de aardappelteelt voorbereid. Op 10 november 2011 werden deze 

finaal gepubliceerd als BVR. Twee voor de EU relevante GG aardappelgewassen in dit tijdskader zijn 

het vermelden waard. De eerste is de door BASF ontwikkelde Amflora aardappel (ook bekend als 

EH92-527-1). Deze GG aardappel heeft een gewijzigde zetmeelsamenstelling waardoor hij 

interessanter is voor industriële verwerking. De Amflora aardappel produceert immers alleen 

amylopectine, dit in tegenstelling tot niet-gewijzigde aardappelen die van nature een mengsel van 

amylose en amylopectine produceren. De aardappel Amflora is niet geschikt voor menselijke 

consumptie, maar wordt uitsluitend geteeld voor industriële toepassingen. Amylopectine wordt 

vooral gebruikt in de papierindustrie, de textielindustrie, in kleefmiddelen en in bouwmaterialen. Na 

een procedureslag van 13 jaar verkreeg BASF op 2 maart 2010 toelating voor de teelt van deze GG 

aardappelen in de EU. De tweede relevante GG aardappel is de eveneens door BASF ontwikkelde 

Fortuna aardappel. Dit is een GG aardappel waardoor via het inbouwen van de resistentiegenen Rpi-

blb-1, en Rpi-blb-2 uit de verwante soort Solanum bulbocastanum een Phytophthora-resistente 

aardappel werd bekomen. Op 31 oktober 2011 verspreidde BASF het persbericht dat het deze 

Fortuna aardappel aangemeld had in de Europese autorisatieprocedure voor het bekomen van een 

teelttoelating1. Nog geen twee jaar later, begin 2013, werd definitief beslist om de EU autorisatie 

aanvraag voor Fortuna en twee intussen nieuw ontwikkelde zetmeelaardappelen, Modena (AV43-6-

G7) en Amadea (AM 04-1020), definitief stop te zetten2. Dit omdat “voortdurende investeringen in 

deze dossiers niet langer te verantwoorden zijn, rekening houdend met de onzekerheid in de EU 

regelgeving en de bedreigingen van proefveldvernielingen”3.  

Dat de bedreigingen wat betreft de vernieling van veldproeven met GG gewassen in de EU reëel zijn, 

kon ook het Vlaams consortium HoGent-ILVO-UGent-VIB ondervinden. In 2011 en 2012 evalueerden 

zij de bruikbaarheid, onder Vlaamse condities, van plaagresistente aardappelen ontwikkeld binnen 

het DuRPh project van Wageningen Universiteit en Research centrum3. In mei 2011 werd het 

consortium geconfronteerd met een bestorming van de aangelegde veldproef op de ILVO terreinen 

in Wetteren door anti-GGO activisten. Hierbij werd de proef gedeeltelijk vernietigd. Een gerechtelijke 

procedure tegen de activisten werd ingeleid, maar een uitspraak was er nog niet op het moment van 

het schrijven van dit rapport. 

Toepassing van deze en andere GGO’s in de praktijk is echter pas mogelijk indien deze GG gewassen 

bovendien beschikbaar zijn in variëteiten die geschikt zijn voor de Vlaamse klimatologische 

omstandigheden. De investering door de zaadbedrijven in de ontwikkeling hiervan zijn echter sterk 

afhankelijk van de rechtszekerheid over de exploitatie van de ontwikkelde GG variëteiten.  

 

                                                           
1
 http://www.basf.com/group/corporate/en/function/conversions:/publish/content/products-and-

industries/biotechnology/images/2011-10-31_PI_Fortuna_P488-11.pdf - geconsulteerd op 16 april 2013 
2
 http://www.basf.com/group/corporate/en/function/conversions:/publish/content/news-and-media-

relations/news-releases/downloads/2013/P133e_BASF_to_expand_plant_biotechnology_research.pdf - 
geconsulteerd op 16 april 2013 
3
 http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research-

international/DuRPh.htm - geconsulteerd op 16 april 2013 

http://www.basf.com/group/corporate/en/function/conversions:/publish/content/products-and-industries/biotechnology/images/2011-10-31_PI_Fortuna_P488-11.pdf
http://www.basf.com/group/corporate/en/function/conversions:/publish/content/products-and-industries/biotechnology/images/2011-10-31_PI_Fortuna_P488-11.pdf
http://www.basf.com/group/corporate/en/function/conversions:/publish/content/news-and-media-relations/news-releases/downloads/2013/P133e_BASF_to_expand_plant_biotechnology_research.pdf
http://www.basf.com/group/corporate/en/function/conversions:/publish/content/news-and-media-relations/news-releases/downloads/2013/P133e_BASF_to_expand_plant_biotechnology_research.pdf
http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research-international/DuRPh.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research-international/DuRPh.htm
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2. Doelstelling 
Na het uitwerken van het algemeen juridisch kader en het concretiseren van de gewas-specifieke co-

existentiemaatregelen is het belangrijk dat er een evaluatie van het juridisch kader voor de teelt van 

deze GG gewassen volgt. Een dergelijke evaluatie laat immers toe om enerzijds te bepalen of de 

opgelegde procedures praktisch haalbaar zijn voor de landbouwers en loonwerkers die met de GG 

gewassen in contact zullen komen, en anderzijds te demonstreren dat de doelstellingen op gebied 

van co-existentie wel degelijk kunnen gerealiseerd worden.  

In 2010 evalueerde ILVO de gewas-specifieke co-existentiemaatregelen voor maïsteelt in de praktijk 

door het uitvoeren van een uitgebreid praktijkexperiment. Op een ILVO terrein gelegen in de 

gemeente Wetteren werd een perceel van ongeveer 12 ha opgesplitst in deelpercelen, waarvan één 

werd ingezaaid met een maïs ras die het geautoriseerde event MON810 draagt en de andere met 

een niet-GGO ras met dezelfde genetische achtergrond. Deze teelt werd enerzijds gebruikt voor het 

evalueren van het regelgevend kader maar anderzijds ook voor het informeren van alle betrokken 

stakeholders, in het bijzonder de landbouwers en de loonwerkers. Uit de resultaten van deze 

praktijkevaluatie bleek duidelijk dat de voorgestelde isolatieafstand van 50 meter ruim voldoende is 

om vermenging door kruisbestuiving naar omliggende niet-GGO maïspercelen zodanig in te perken 

dat de finale GGO gehaltes in de volledige geoogste partijen snijmaïs of korrelmaïs ruim onder de 

0,9% blijven. Aandachtspunten voor de verspreiding van materiaal van GG maïsgewassen via zaai- en 

oogstmachines werden aan het licht gebracht samen met de aanbevelingen om deze verspreiding in 

te perken (Van Droogenbroeck et al. 2011). Naast het eindrapport werden de resultaten ook 

begrijpelijk visueel samengevat in een filmpje dat via YouTube4 beschikbaar werd gesteld voor het 

brede publiek.  

De doelstelling van dit rapport bestaat erin om op basis van een aantal experimenten, in 

combinatie met eigen waarnemingen en interactie met diverse stakeholders uit de 

landbouwsector, in dit rapport een evaluatie te maken van de gewas-specifieke co-

existentiemaatregelen die werden uitgewerkt voor de aardappelteelt.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
4
  http://www.youtube.com/watch?v=M4CGFant8_E&gl=BE 

http://www.youtube.com/watch?v=M4CGFant8_E&gl=BE
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3. Gewas-specifieke co-existentiemaatregelen voor de 

aardappelteelt 
Zoals eerder vermeld werden in het BVR van 10 november 2011 de specifieke voorwaarden voor co-

existentie in de aardappelteelt gedefinieerd. In volgende paragraaf worden de belangrijkste 

administratieve en technische teeltvoorwaarden nogmaals weergegeven. Voor de volledige tekst 

verwijzen we naar het Belgisch Staatsblad van 23 december 2011 (Ed. 1), p. 80275-80278. 

3.1. Administratieve bepalingen 
 De verplichte bijdrage aan het Fonds voor Landbouw en Visserij, vermeld in artikel 7, § 1, 

tweede lid, van het decreet van 3 april 2009, bedraagt voor de teelt van genetisch  

gemodificeerde aardappelgewassen 15 euro per hectare. 

 De uiterste indieningsdatum voor de kennisgeving van de intentie tot de teelt bij de 

bevoegde instantie, vermeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 15 oktober 2010, is voor de teelt van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen 10 

november voor de start van het betreffende teeltseizoen. De uiterste indieningsdatum voor 

de intentieverklaring aan de landbouwers die percelen bewerken waarvan de randen zich 

geheel of gedeeltelijk binnen de meldingsafstand bevinden, vermeld in artikel 4, § 1, eerste 

lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010, is voor de teelt van 

genetisch gemodificeerde aardappelgewassen 30 november voor de start van het 

betreffende teeltseizoen. Als de landbouwer die de bedoeling heeft om een genetisch 

gemodificeerd aardappelgewas te telen, een verbintenis tot opkoopregeling kon sluiten 

overeenkomstig artikel 5, § 5, van het decreet van 3 april 2009, worden de uiterste 

indieningsdata voor de kennisgeving aan de bevoegde instantie en voor de  

intentieverklaring, in afwijking van het eerste en tweede lid, gelijkgesteld en vastgelegd op 

25 februari voor de start van het betreffende teeltseizoen.  

 De meldingsafstand voor de teelt van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen 

bedraagt vijftig meter vanaf de randen van het perceel. 

3.2. Technische teeltvoorwaarden 
 De isolatieafstand voor de teelt van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen bedraagt 

vijf meter vanaf de randen van deze teelt. 

 

 Elke landbouwer die een perceel beteelt waarop voordien een genetisch gemodificeerd 

aardappelgewas geteeld werd, moet tijdens elke latere teelt in hetzelfde jaar en tijdens de 

drie jaren die volgen op de teelt van het genetisch gemodificeerde aardappelgewas 

mogelijke opslagplanten bestrijden of verwijderen. Bij de installatie van een volggewas, 

hetzij tijdens het jaar van de teelt, hetzij tijdens het daaropvolgende jaar, mag geen kerende 

grondbewerking uitgevoerd worden. 

 

 Om verwisseling van verpakkingen van pootgoed bij de voorbereiding en uitvoering van het 

planten te vermijden, worden verpakkingen van genetisch gemodificeerde rassen duidelijk 

gescheiden opgeslagen.  

o Aan het einde van de plantcampagne mag de rest van het genetisch gemodificeerde 

pootgoed enkel aan professionele gebruikers worden doorverkocht of afgestaan. 
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Pootgoed dat niet afgestaan of doorverkocht wordt, moet vernietigd worden. Met 

vernietiging wordt gelijkgesteld : een alternatief gebruik dat het pootgoed dusdanig 

verandert, waardoor de kieming ervan onmogelijk wordt, zoals het gebruik als 

grondstof voor vergisting of als veevoeder. Het alternatief gebruik mag geen afbreuk 

doen aan de verplichtingen betreffende traceerbaarheid en etikettering zoals 

voorgeschreven door Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement 

en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering 

van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch 

gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot 

wijziging van Richtlijn 2001/18/EG. 

o Handelaars in genetisch gemodificeerd aardappelpootgoed houden een register bij 

van de verkoop van pootgoed van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen. 

Dat register bevat minstens de gegevens van de koper, de hoeveelheid verkocht 

pootgoed en de datum van verkoop. 

Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de 

reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen is van 

overeenkomstige toepassing op de handelaars en op het register en de gegevens, 

vermeld in het eerste lid. 

 

 De landbouwer of de loonwerker die een pootmachine of oogstmachine gebruikt in de teelt 

van een genetisch gemodificeerd aardappelgewas, reinigt die machine door van 

achtergebleven aardappelknollen te verwijderen voor hij de machine gebruikt bij de teelt van 

een niet-genetisch gemodificeerd aardappelgewas. De machine wordt gereinigd op het 

betreffende veld met het genetisch gemodificeerde aardappelgewas zelf.  

 

 Genetisch gemodificeerde en niet-genetisch gemodificeerde aardappelgewassen worden 

apart vervoerd en opgeslagen. De landbouwer garandeert de fysieke scheiding van de 

partijen van grondstoffen die afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde  

aardappelgewassen, vanaf de oogst tot de opslag of de aflevering bij de installaties, voor ze 

in de handel gebracht of verwerkt worden. 

Op de partijen van geoogste genetisch gemodificeerde aardappelgewassen wordt het 

genetisch gemodificeerde ras vermeld. 

 De minister kan via het keurings- en certificeringsreglement voor de productie van 

pootaardappelen specifieke co-existentiemaatregelen voor de teelt van genetisch 

gemodificeerd aardappelpootgoed opleggen. 

 

 Materiaal dat na de schoning van geoogste genetisch gemodificeerde aardappelen naar het 

veld teruggebracht wordt, mag alleen gestort worden op een veld waarop datzelfde 

teeltseizoen genetisch gemodificeerde aardappelgewassen werden geteeld. 
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Specifiek voor Vlaamse instellingen van hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen of praktijkcentra 

werd volgende bepaling nog gedefinieerd: 

 Een Vlaamse instelling van hoger onderwijs als vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 18 februari 2005, een onderzoeksinstelling als vermeld in artikel 1, 6°, 

van hetzelfde besluit, of een praktijkcentrum als vermeld in artikel 1, 7°, van hetzelfde 

besluit, die of dat niet voldoet aan de definitie van landbouwer, vermeld in artikel 3, 4°, van 

het decreet van 3 april 2009, mag genetisch gemodificeerde aardappelgewassen die door de 

Europese Unie voor commerciële teelt toegelaten zijn, telen voor onderzoeksdoeleinden of 

om rassen te evalueren. De teelt is alleen toegelaten als de Vlaamse instelling van hoger 

onderwijs, de onderzoeksinstelling of het praktijkcentrum, vermeld in het eerste lid : 

o 1° de bevoegde instantie voor 25 februari van het betreffende teeltseizoen op de 

hoogte brengt van de intentie tot teelt;  

o 2° de landbouwers die percelen bewerken waarvan de randen zich geheel of 

gedeeltelijk binnen de meldingsafstand bevinden, voor 25 februari van het 

betreffende teeltseizoen op de hoogte brengt van de intentie tot teelt; 

o 3° de bijdrage aan het Fonds tijdig betaalt als voorzien in artikel 7 van het decreet 

van 3 april 2009 en artikel 2 van dit besluit; 

o 4° de technische teeltvoorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk, naleeft; 

o 5° voorziet in de volledige isolatieafstand op eigen gronden of gronden die ze in 

eigen beheer heeft en als de instelling of het centrum zorgt dat geen andere 

landbouwers percelen hebben die zich geheel of gedeeltelijk binnen die 

isolatieafstand bevinden. Een landbouwer die economische schade heeft geleden op 

een perceel dat geheel of gedeeltelijk binnen de meldingsafstand ligt, kan een 

aanvraag tot schadevergoeding indienen bij de commissie, overeenkomstig artikel 15 

van het decreet van 3 april 2009 en onverminderd de andere voorwaarden die 

opgelegd zijn. 

Als aan de voorwaarde uit vorig lid, 5°, niet voldaan kan worden, voorziet de 

instelling of het centrum in een opkoopregeling als vermeld in artikel 5, § 5, van het 

decreet van 3 april 2009 en vervalt punt 3° uit vorig lid. 
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4. De aardappel als plant en als teelt 
Om de inschatting te kunnen maken of de gewas-specifieke technische teeltvoorwaarden voor 

aardappel vastgelegd in het BVR van 10 november 2011 afdoende zijn om verspreiding van genetisch 

materiaal van GG aardappelen naar conventioneel of biologisch geteelde aardappelen te voorkomen, 

is het van belang om even stil te staan bij de biologie van de aardappel, alsook bij de gebruikelijke 

teelttechniek in de aardappelteelt. 

4.1. De biologie van het aardappelgewas 
Aardappel behoort tot de plantenfamilie Solanaceae (Nachtschadigen), de familie waartoe 

bijvoorbeeld ook andere cultuurgewassen zoals tomaat (Solanum lycopersicum L.), paprika (Capsicum 

annum L.), aubergine (Solanum melongena L.) en tabak (Nicotiana tabacum L.) behoren, naast een 

aantal onkruiden zoals bijvoorbeeld zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.) en bitterzoet (Solanum 

dulcamara L.). 

De bakermat van de aardappel ligt in Midden- en Zuid-Amerika, waar deze plant tijdens de 

Incaperiode zo’n 8000 jaar geleden werd ontdekt. Via de Spaanse conquistadores kwamen de 

aardappelen in de 16de eeuw naar Europa om vandaar uit verder de wereld te veroveren. De 

cultuuraardappel die we vandaag kennen is tetraploïd (2n=4x=48), terwijl de meerderheid van de 

wilde soorten diploïd zijn (2n=2x=24) (Hawkes, 1990). 

De aardappel (Solanum tuberosum L.) is een éénjarige plant die geteeld wordt voor de ondergrondse 

knollen die deze plantensoort vormt. Het zijn deze knollen die geoogst worden voor consumptie als 

tafelaardappelen of verder verwerkt worden tot een divers palet aan aardappelproducten: frietjes 

natuurlijk, maar ook puree, kroketten, chips en nog vele andere aardappelbereidingen. Daarnaast 

vormen aardappelen ook vaak een hoofdingrediënt in bereide maaltijden.  

4.1.1. Aardappelknollen  

De volledige aardappelteelt is gericht op de productie van een zo groot mogelijke hoeveelheid 

kwalitatieve knollen. Het teeltschema start bij de productie van het pootgoed (‘seed potatoes’). In de 

pootgoedteelt worden knollen geoogst en gedurende enkele maanden onder optimale condities 

bewaard om de kiemrustperiode te overbruggen. Onmiddellijk na de oogst zullen de knollen, zelfs 

onder optimale condities, niet gaan kiemen. Na de bewaarperiode is de kiemrust verdwenen en start 

de vorming van de kiemen op het pootgoed bij temperaturen hoger dan 3 à 4°C.  

De optimale bewaring van het pootgoed zorgt ervoor dat er sterke kiemen kunnen gevormd worden 

op het moment dat de pootaardappelen worden geplant in het veld. Uit de ogen van de aardappel 

geven de kiemen aanleiding tot de vorming van stengels, waarop dan weer wortels verschijnen. Deze 

wortels zorgen ervoor dat de ontwikkelende aardappelplant water en voedingsstoffen aan de bodem 

kan onttrekken. Een aantal weken nadat de aardappelplant boven het bodemoppervlak is 

verschenen, start de vorming van uitlopers (stolonen) op de ondergrondse stengels. Deze stolonen 

groeien vaak horizontaal in de rug en vormen net zoals wortels vertakkingen. Het is op de uiteinden 

van deze vertakte stolonen dat de knolvorming wordt geïnitieerd. Wanneer de knollen voldoende 

zijn ontwikkeld kunnen ze geoogst worden. Competitie tussen de knollen voor de voedingsstoffen die 

vanuit de bladeren via de stengel naar de knollen worden getransporteerd, zorgt ervoor dat er kleine 

en grote knollen in de oogst aanwezig zijn.  
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Op het moment van de oogst wordt het grootste deel van de knollen gevormd door het 

aardappelgewas uiteraard verzameld. Het is echter onvermijdelijk dat er vooral kleine knollen 

achterblijven in de bodem van het beteelde perceel. Het zijn deze knollen die dan ook de 

belangrijkste bron kunnen zijn van de verspreiding van aardappelmateriaal. De planten die mogelijk 

ontstaan uit achtergebleven knollen worden opslag genoemd. De knollen zijn echter vorstgevoelig, 

wat mogelijkheden biedt om via een aangepast teelttechniek de ‘opslag’ die ontstaat vanuit deze 

achtergebleven knollen gericht te gaan bestrijden (zie verder).  

4.1.2. Pollen, bes- en zaadvorming 

Net zoals bij vele andere bloeiende plantensoorten kunnen er ook op de aardappelplant bloemen 

voorkomen. Er is een grote variatie in de mate waarin de verschillende rassen bloeien. Sommige 

rassen bloeien in meerdere of mindere mate, andere zelfs helemaal niet. Van de rassen die bloeien 

zijn er ook velen die niet of nauwelijks vruchtbaar stuifmeel produceren. Dergelijke rassen zijn dus 

mannelijk steriel en kunnen dus geen bron zijn van de verspreiding van genetische materiaal via 

pollen. Op deze rassen worden er bijgevolg geen of nauwelijks bessen gevormd aangezien de 

aardappel voor 80-100% zelfbestuivend is (zie verder). Dus is verspreiding via zaad in deze gevallen 

onbestaande. 

In het uitzonderlijke geval dat er toch een succesvolle bestuiving plaats vindt, kunnen er eventueel 

bessen gevormd worden waarin vruchtbaar zaad  (‘true potato seed’) kan voorkomen. Bloei- en 

eventueel daaropvolgende zaadvorming worden beïnvloed door klimaatcondities en stand van het 

gewas. Onder stresscondities zoals droogte of te weinig nutriënten zal een gewas meer gaan bloeien. 

De mate waarin er in de bessen fertiel zaad aanwezig kan zijn,  wordt verder ook mee bepaald door 

het oogsttijdstip. Hoe vroeger er geoogst wordt, hoe kleiner de kans op de aanwezigheid van 

kiemkrachtig zaad. Een opmerkelijke vaststelling is wel dat het eventuele gevormde zaad in de 

bodem tot meer dan 10 jaar levensvatbaar kan blijven (Van de Wiel & Lotz, 2004). Voorkomen van 

zaadvorming door adequate en tijdige bestrijding is dus ook om deze reden van belang. 

De informatie of een ras bloeit, fertiel pollen maakt en al dan niet bessen kan produceren, is onder 

andere terug te vinden, samen met heel wat andere interessante kenmerken (ziekteresistenties, 

verwerkingseigenschappen …), in de ‘European Cultivated Potato Database’5. In deze database 

kunnen we bijvoorbeeld voor het ras Agria terugvinden dat het uitbundig kan bloeien, maar 

aangezien het pollen steriel is, er geen bessen geproduceerd worden. 

Generatieve vermeerdering via zaad wordt niet gebruikt om aardappels te vermeerderen op grote 

schaal, maar kent wel zijn nut in klassieke aardappelveredelingsprogramma’s. Deze 

veredelingsactiviteiten gebeuren steeds onder sterk gecontroleerde omstandigheden in serres. Het 

zaad dat ontstaat na het uitvoeren van gecontroleerde, gerichte kruisingen is de basis waarmee de 

aardappelveredelaar verder aan de slag kan gaan. Om deze redenen is verspreiding van genetisch 

materiaal via zaad vanuit veredelingsprogramma’s dan ook zo goed als uitgesloten.  

Nederland is gekend voor zijn bedrijven actief in de aardappelveredeling. Eén recent opgericht 

bedrijf, Solynta BV6, ontwikkelde een nieuwe gepatenteerde hybridemethode die gebruik maakt van 

generatieve vermeerdering via zaad om F1 aardappelhybride te ontwikkelen. Via deze nieuwe 

                                                           
5
 http://www.europotato.org/  

6
 http://www.solynta.com/  

http://www.europotato.org/
http://www.solynta.com/
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methode zal het mogelijk zijn om eenvoudiger en sneller dan ooit tevoren de juiste eigenschappen in 

te kruisen en ongewenste eigenschappen te elimineren. In Vlaanderen is het bedrijf Binst Breeding & 

Selection één van de weinige bedrijven met activiteiten in de veredeling en handel in pootgoed. 

Onderstaande Figuur 1 toont een foto van een selectie van het pootgoed van de 34 rassen waar Binst 

Breeding & Selection actief mee is.  

 

 

Figuur 1  Pootgoed promotiestand van Binst Breeding & Selection op Potato Europe 2011 

Aardappel is hoofdzakelijk een zelfbestuivend gewas (80-100%) (Vrijens et al. 2004; van den Brink et 

al. 2008). Alle rassen die mannelijk en vrouwelijk fertiel zijn kunnen onderling kruisen. Vooral 

insecten zoals hommels en kevers werden beschreven als goede bestuivers van aardappelen. 

Honingbijen spelen geen rol in de bestuiving van aardappel omdat de bloemen van aardappel geen 

nectar produceren (van den Brink et al. 2008). De insecten die de aardappelbloemen bezoeken 

kunnen dus zorgen voor verspreiding van het aardappelpollen. Hommels maken verplaatsingen tot 

maximaal 3 km. Verschillende eerder uitgevoerde onderzoeken hebben echter aangetoond dat 

uitkruising zeer weinig voorkomt en niet meer is vast te stellen op een afstand van meer dan 20 

meter (Conner, 1993; Dale et al. 1992; Tynan et al. 1994; Conner 1994). 

Wat uitkruising betreft naar andere soorten is bekend dat er in onze streken geen verwante soorten 

aanwezig zijn waarmee de aardappel succesvol zou kunnen uitkruisen (Messegeur et al. 2003; Vrijens 

et al. 2004). Verspreiding van genetisch materiaal naar onkruidpopulaties of sierplanten is hiermee 

dan ook volledig uitgesloten. 
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4.2. De aardappel als teelt  

4.2.1. De aardappel, een belangrijke teelt voor Vlaanderen 

In België worden aardappelen uitsluitend geteeld met als doel knollen te oogsten.  Het loof, inclusief 

eventuele bessen, en de wortelresten blijven op het veld achter. In de aardappelteelt onderscheidt 

men de teelt van pootaardappelen en consumptieaardappelen (verse consumptie, verwerking tot 

chips, frites, …) en zetmeelaardappelen (niet in België). Deze teelt vindt men terug op 

akkerbouwbedrijven en op  gemengde bedrijven (akkerbouw  - grove groenten –veehouderij).  Op 

gespecialiseerde melkveebedrijven worden via seizoenpacht  op  zeer  beperkte schaal aardappelen 

geteeld. Ook op biologische bedrijven worden aardappelen geteeld. 

In Vlaanderen werden in 2012 1152 ha pootaardappelen geteeld (De  Munck en Demeulemeester, 

2012)7. Het betreft vooral Bintje (390 ha), Lady Rosetta (96 ha) en Fontane (65 ha). Een deel van dit 

pootgoed is voor de certificering, een deel is hoevepootgoed (eigen gebruik). Voor de teelt van 

hoevepootgoed is een meldingsplicht bij het FAVV (ras, hoeveelheid, oorsprongsmateriaal, perceel 

waar het pootgoed wordt voortgebracht, perceel waar het zal worden herplant). Het perceel waarop 

pootaardappelen worden geteeld mag gedurende de drie jaar die aan de keuring voorafgaan, geen 

aardappelteelt hebben gedragen (keuringsreglementering). 

In Figuur 2 a-c is het areaal aardappelen weergeven in België en Vlaanderen voor de periode 2002-

2012 (Demeulemeester en Florins, 2012)8. Het areaal is opgesplitst in vroege, Bintje en andere rassen 

dan Bintje bij de niet vroege aardappelen. Het areaal schommelt over de jaren maar uit deze 

grafieken is af te leiden dat in Vlaanderen het areaal vroege  aardappelen redelijke constant is, het 

areaal Bintje in Vlaanderen afneemt en het areaal anderen dan Bintje toeneemt. In Vlaanderen blijft 

Fontane veruit het grootste ras na Bintje, gevolgd door Innovator en Astrerix. Felsina, Markies en 

Challenger zijn andere belangrijke rassen (De Blauwer, 2012). 

 

Figuur 2a Evolutie areaal vroege in Vlaanderen en België (definitieve cijfers 2002 - 2011; voorlopige 
cijfers voor 2012) (Demeulemeester en Florins, 2012) 

                                                           
7
 www.pcainfo.be/pls/.../270665C12EE544648811693BBEE28234 

8
http://www.pcainfo.be/pls/portal/docs/PAGE/PCA/OVERIGE/PUBLICATIES/LCA%20ARTIKELS/TAB1040449/02.4%20BELGIS

CH%20AREAAL%20AARDAPPELEN%202012.PDF 

http://www.pcainfo.be/pls/.../270665C12EE544648811693BBEE28234
http://www.pcainfo.be/pls/portal/docs/PAGE/PCA/OVERIGE/PUBLICATIES/LCA%20ARTIKELS/TAB1040449/02.4%20BELGISCH%20AREAAL%20AARDAPPELEN%202012.PDF
http://www.pcainfo.be/pls/portal/docs/PAGE/PCA/OVERIGE/PUBLICATIES/LCA%20ARTIKELS/TAB1040449/02.4%20BELGISCH%20AREAAL%20AARDAPPELEN%202012.PDF
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Figuur 2b  Evolutie areaal Bintje in Vlaanderen en België (definitieve cijfers 2002 - 2011; voorlopige 

cijfers voor 2012) (Demeulemeester en Florins, 2012) 

 

 

Figuur 2c Evolutie areaal andere rassen (industrie + versmarkt) in Vlaanderen en België (definitieve 

cijfers 2002 - 2011; voorlopige cijfers voor 2012) (Demeulemeester en Florins, 2012) 

Aardappelen hebben de hoogste productiewaarde van alle akkerbouwproducten (Figuur 3). De 

aardappelproductie bedroeg 2,34 miljoen ton in 2011, verdeeld  over vroege (22%) en 

bewaaraardappelen (78%).  De aardappelen komen op de versmarkt of worden door de Belgische 

aardappelverwerkende industrie omgezet in frieten, chips en geschilde aardappelen 

(diepvriesindustrie). Zo werden in 2011 8,5 miljoen ton aardappelen in België verwerkt (LARA 2012). 
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De teelt van biologische aardappelen in België en Vlaanderen is zeer beperkt: resp. 320 ha en 92 ha. 

In Vlaanderen worden op een 80-tal bedrijven aardappelen geteeld. Deze aardappelen worden bijna 

uitsluitend voor verse consumptie gebruikt (Verbeke & Hoste, 2012)9. 

 

Figuur 3  Productiewaarde van de akkerbouwproducten in miljoen euro, 2001-2011 (LARA, 2012) 

In Vlaanderen worden aardappelen in afwisseling met andere gewassen geteeld. In het kader van 

een duurzame landbouw is het verplicht om hoogstens een keer per 3 jaar aardappelen te telen met 

uitzondering van primeuraardappelen (rooien vóór 20 juni). Men zal  dus minstens  2 jaar een ander 

gewas moeten telen alvorens op het zelfde perceel opnieuw aardappelen te kunnen planten. In de 

tussenliggende jaren kunnen veel verschillende gewassen geteeld worden: granen, (suiker)bieten, 

cichorei, kuil- of korrelmaïs, groenten, vlas, grassen, … 

4.2.2. Pootgoed 

In een Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de 

productie van pootaardappelen worden o.a. de voorwaarden  beschreven waaraan moet worden 

voldaan om pootgoed te telen10.  

Belangrijk in het kader van co-existentie zijn de voorwaarden qua afstand die moeten gerespecteerd 

worden bij de teelt van pootgoed: 

 Elk vermeerderingsveld  mag slechts met één enkel ras beplant zijn met het oog op productie 

van plantgoed van een  welbepaalde categorie of klasse 

 Productie van pre-basispootgoed: het vermeerderingsperceel moet ten minste 50 m 

verwijderd zijn van elke niet-ingeschreven aardappelteelt 

 Productie van basispootgoed: het vermeerderingsperceel moet ten minste 30 m verwijderd 

zijn van elke niet-ingeschreven aardappelteelt, tenzij de nodige voorzorgsmaatregelen 

worden genomen ter voorkoming van besmetting 

 Productie van gecertificeerd pootgoed: het vermeerderingsperceel moet ten minste 10 m 

verwijderd zijn van elke niet-ingeschreven aardappelteelt, tenzij de nodige 

voorzorgsmaatregelen worden genomen ter voorkoming van besmetting (o.a. virussen, 

bacteriën, nematoden) 

                                                           
9http://www.biozoektboer.be/upload_events/22_2_Markt%20aardappel%2020121120.pdf 

 
10

 http://www.vlaamsepootgoedtelers.be/Keuringsreglement_Vlaanderen_2011_NCPP.pdf 

http://www.biozoektboer.be/upload_events/22_2_Markt%20aardappel%2020121120.pdf
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 Aanpalende vermeerderingsvelden moeten voldoende van elkaar verwijderd zijn om 

mechanische vermenging te voorkomen. 

Bij de teelt van aardappelen wordt gecertificeerd pootgoed of hoevepootgoed gebruikt. 

Hoevepootgoed is niet-gecertificeerd pootgoed dat enkel gebruikt wordt  (= uitgeplant) door diegene 

die het heeft voortgebracht en bestemd is voor de productie van consumptieaardappelen of 

pootgoed. In 2011 werd de wetgeving hieromtrent aangepast (Demeulemeester, 2011)11. De handel 

in niet-gecertificeerd  pootgoed is in EU niet toegestaan. 

4.2.3. De teelttechniek in het aardappelgewas  

4.2.3.1. Grondbewerking, poten en aanaarden12 

Het tijdstip van grondbewerkingen is afhankelijk  van de bodemtextuur. Op kleigronden wordt vóór 

de winter meestal geploegd maar een diepere, niet-kerende bodembewerking kan ook. Op niet 

kleibodems gebeurt dit meestal na de winter. Vaak wordt organische mest (mengmest of stalmest) 

toegediend, aangevuld met een minerale bemesting.  

Vlak voor het poten wordt de grond ongeveer 7-8 cm losgemaakt . De diepte waarop de poters bij 

het poten van aardappelen worden neergelegd, dient doorgaans zodanig te zijn dat de bovenkant 

van de poters net onder het maaiveld ligt. Alleen op droogtegevoelige grond is het verstandig 2 à 3 

cm dieper te poten. Tussen de onderkant van de poter en de vaste ondergrond moet 1 à 2 cm losse 

grond aanwezig zijn.  

De afstand tussen de rijen moet bij het poten gelijk zijn zodat bij latere bewerkingen zoals frezen, 

aanaarden, schoffelen, loofklappen en rooien geen planten en knollen worden beschadigd. De 

rijenafstand bedraagt meestal 75 cm. Om nauwkeurig te kunnen werken, dienen de werkbreedtes 

van de verschillende machines op elkaar te zijn afgestemd. Het verdient aanbeveling zoveel mogelijk 

de werkgangen van de pootmachine te volgen. 

Bij de rugopbouw is het belangrijk dat de ruggen midden boven de gepote knollen worden 

opgebouwd om extra veel beschadigde en groene knollen te vermijden. Een krom gepote rij is niet te 

corrigeren met aanaarden of frezen! 

De breedte tussen de kopakkerrijen en de veldrijen moet minstens drie meter zijn om bij het 

aanaarden of rugopbouw en spuiten, tussen de rijen te kunnen rijden zonder de ruggen te 

beschadigen. Om bij de oogst goed tussen de rijen te kunnen komen dient de kopakker minimaal 10 

m breed te zijn. Om redenen van efficiëntie, maar ook omdat de kwaliteit van het te oogsten product 

vaak iets minder is, kiezen steeds meer pootgoedtelers ervoor de kopakkers niet te poten. 

Soms worden meerdere rassen naast mekaar op een perceel geplant maar door het plaatsen van de 

poters in de ruggen via 2 of 4-rijige machines en de oogst met 2-rijige machines is de kans op 

vermenging van rassen klein. 

Grondbewerking, poten en aanaarden kan in een werkgang gebeuren. Voor het vormen van de 

ruggen kan men kiezen tussen aanaarden of frezen. Ter bestrijding van bodemafspoeling is 

aanaarden beter: er blijft  immers een grover bodemoppervlak achter waar er minder snel 

                                                           
11 http://www.agripress.nl/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/KD_-_WETGEVEND_KADER_ANNO_2011.pdf 
12

 Naar http://library.wur.nl/artik/kennisakker/1839201.pdf  

http://www.agripress.nl/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/KD_-_WETGEVEND_KADER_ANNO_2011.pdf
http://library.wur.nl/artik/kennisakker/1839201.pdf
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verslemping optreedt en waar het water makkelijker kan infiltreren. Met de opbouw van de ruggen is 

er geen risico dat genetisch materiaal verspreid wordt. 

 

4.2.3.2. Onkruidbeheersing 

Onkruiden worden meestal chemisch bestreden. Dit gebeurt op 2 manieren: (i)  gebruik van 

bodemherbiciden als de ruggen definitief zijn opgebouwd of (ii) gebruik van contactherbiciden 

gevolgd door definitieve rugvorming (bijkomende mechanische onkruidbestrijding). Met deze manier 

van onkruidbestrijding  is er geen risico dat genetisch materiaal verspreid wordt. 

4.2.3.3. Bemesting 

Vaak wordt organische mest (mengmest of stalmest) toegediend, aangevuld met een minerale 

bemesting vóór het planten van de aardappelen. Soms is er in de loop van het groeiseizoen een 

bijkomende bemesting. Ook al wordt de stikstofgift gebaseerd op de hoeveelheid minerale stikstof in 

de bodem in het voorjaar, dan kan toch de hoeveelheid voor het gewas beschikbare stikstof sterk 

variëren. Dit is onder andere het gevolg van een meer of minder dan gemiddelde mineralisatie of 

denitrificatie. Men kan dit probleem voor een belangrijk deel ontlopen door vóór het poten slechts 

een deel (bijvoorbeeld 60%) te strooien van de hoeveelheid stikstof die was berekend op basis van 

de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem. Een week na knolaanleg wordt vervolgens 20% 

gestrooid. Afhankelijk van de stikstofstatus van het gewas of de hoeveelheid minerale stikstof in de 

bodem in de periode eind juni - half juli, kan worden vastgesteld of het nodig is om het resterende 

deel van de berekende hoeveelheid alsnog toe te dienen.Ook de bemesting houdt geen enkel risico 

in dat genetisch materiaal wordt verspreid. 

4.2.3.4. Ziekte- en plaagbestrijding 

Om  onder alle omstandigheden gewasbespuitingen te kunnen uitvoeren wordt er meestal gekozen 

voor de aanleg van spuitbanen. Hiervoor bestaan meerdere mogelijkheden. Bijvoorbeeld het 

weglaten van de beide buitenste rijen van een werkgang met een 4-rijige pootmachine. Behalve een 

betere berijdbaarheid van de grond betekenen spuitbanen ook een betere balans van machine en 

spuitboom. Hierdoor wordt een uniformer spuitbeeld verkregen. Een nadeel van de spuitbanen is de 

opbrengstderving als gevolg van een grotere onbeteelde oppervlakte. De netto-opbrengstderving is 

afhankelijk van de spuitboombreedte en bedraagt respectievelijk ca. 2,1% en 1,3% bij een 

spuitboombreedte van 24 en 36 m13. 

De belangrijkste ziekte in aardappelen is met voorsprong de aardappelplaag (Phytophthora 

infestans). Tegen deze ziekte wordt heel frequent (10-15 keer) gespoten, afhankelijk van de 

groeiduur van het gewas, het weer en de ziektedruk. In 2011 werd gemiddeld 15 keer gespoten 

tegen de aardappelplaag, maar in 2012 met een nog hogere ziektedruk liep dit op tot maar liefst 19 

keer(PCA, mondelinge mededeling). 

De belangrijkste bovengrondse plaag vormen de bladluizen, die in het bijzonder bij de pootgoedteelt 

een bedreiging vormen omdat sommige soorten in staat zijn om virussen over te brengen. In de 

pootgoedpercelen worden afwijkende en/of viruszieke planten uitgetrokken, van het perceel 

afgehaald en gecomposteerd. Ziekte- en plaagbestrijding houdt geen risico in wat betreft het 

verspreiden van genetisch materiaal. 

                                                           
13

 (http://www.kennisakker.nl/book/export/html/164) 
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5. Evaluatie van de in het BVR vastgelegde specifieke 

teeltvoorwaarden op basis van uitgevoerde experimenten, 

contacten met de sector en de wetenschappelijke literatuur.  

5.1. Uitkruising 
Zoals beschreven onder 4.1. is aardappel een zelfbestuiver. Bovendien zijn bepaalde rassen mannelijk 

en/of vrouwelijk steriel waardoor er geen succesvolle uitkruising met deze rassen mogelijk is. 

Verspreiding van genetisch materiaal via uitkruising is dus maar mogelijk voor een aantal rassen. In 

het geval dat er toch een succesvolle uitkruising heeft plaatsgevonden, zal dit maar leiden tot 

verspreiding van genetisch materiaal indien uit het gevormde zaad ook nog planten ontstaan die 

kunnen overleven. Zoals verder beschreven onder 5.3.1. is ook deze kans zeer gering. Samengevat 

kan dus gerust gesteld worden dat de kans op verspreiding van genetisch materiaal via uitkruising 

uiterst klein is.  

Uit specifiek onderzoek gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur blijkt dat verspreiding van 

genetisch materiaal via uitkruising maar zeer beperkt voorkomt bij aardappel. Van De Wiel & Lotz 

(2004) konden uitkruising vatstellen tot een maximale afstand van 10 meter, zij het slechts voor 

0,017%. In een later onderzoek uitgevoerd door Petti et al. (2007) werden de kansen op uitkruisingen 

gemaximaliseerd door als pollen donor te kiezen voor het mannelijk fertiele ras Désirée en als 

pollenacceptor het mannelijke steriele ras British Queen. Resultaat van dit onderzoek was dat 

besvorming als gevolg van uitkruising kon worden vastgesteld tot maximaal 21 meter. De 

zaadontwikkeling in deze bessen werd echter slechter met toenemende afstand van de pollendonor 

Désirée. Van de bessen gevormd op 21 meter bevatte slechts 2,8% zaad, waarvan slechts 36% 

kiemde.  Men moet zich echter realiseren dat uitkruising alleen tot verdere vermenging kan leiden 

indien uit de door uitkruising gevormde zaden zich ook opslagplanten gaan ontwikkelen waarop  

nieuwe knollen worden gevormd. Zoals verder beschreven onder 5.3.2.2, is deze kans nihil.  

In de veldproef uitgevoerd in Wetteren in 2011- 2012 met plaagresistente GG aardappelen werden 

naast de ouderlijn Désirée en de GG lijnen ontwikkeld in deze achtergrond nog een aantal andere 

referentierassen opgenomen. Het ging om volgende rassen: Bintje, Nicola, Agria, Royal, Fontane, 

Bionica, Toluca en Sarpo Mira. Opvallendste waarnemingen wat betreft bloem- en besvorming in 

deze rassen was dat op het ras Désirée en de hiervan afgeleide GG lijnen duidelijk het meeste 

bloemen verschenen (Figuur 4). Daarnaast konden ook bloemen worden waargenomen op Fontane. 

Op Bintje, Nicola en de andere referentierassen konden geen bloemen worden waargenomen in de 

veldproef. Dit stemt overeen met wat er in de European Cultivated Potato Database (ECPD) en de 

literatuur bekend is. Van zowel Nicola als Bintje werd gerapporteerd dat ze geen bessen vormen, en 

Bintje is ook mannelijk steriel. Désirée is een ras dat algemeen genomen veel bloemen produceert en 

ook goed mannelijk fertiel (vruchtbaar) pollen. Zelfbestuiving in dit ras geeft dus aanleiding tot 

besvorming. Tijdens het eerste veldproefseizoen 2011 werd de besvorming op alle lijnen met Désirée 

achtergrond goed opgevolgd: alle bessen werden geplukt (vermijden opslag vanuit zaad), verzameld 

en via autoclaveren geïnactiveerd.   
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Figuur 4 Bloei (A) en besvorming (B) op lijnen met Désiréé achtergrond (© Bart Van Droogenbroeck) 

In het tweede veldproefseizoen 2012 werden alle nieuw gevormde bloeistengels systematisch van de 

planten verwijderd. Door hoge dagtemperaturen en droogte tijdens de bloeiperiode werden er in 

vergelijking met 2011 wel beduidend minder bloemen waargenomen. Het plukken van de witroze 

Désirée bloemen vraagt immers minder zoekwerk dan het vinden van de groene bessen tegen de 

groene achtergrond van het aardappelgewas. Op deze manier werd besvorming en eventuele opslag 

vanuit zaad volledig verhinderd en tegelijkertijd werd hiermee ook de voedingsbodem voor een 

discussie rond verspreiding van GG pollen via insecten vanuit de veldproef met GG plaagresistente 

aardappelen weggenomen.  

Samengevat kan dus gesteld worden dat de in het BVR voorgestelde isolatieafstand van 5 meter 

tussen GG aardappelen en conventionele en biologische geteelde aardappels zeker voldoende is om 

vermenging door kruisbestuiving naar de omliggende niet-GGO teelten zodanig in te perken dat de 

finale GGO gehaltes in de geoogste aardappelpartijen van deze niet-GGO teelten ruim onder de 

etiketteringsdrempel van 0,9% zullen blijven.  

 

5.2. Van pootgoed tot uitschuren 
Gedurende de teelt van aardappelen zijn er heel wat menselijke en machinale handelingen nodig die 

ook tot verspreiding van GG aardappelen en vermenging met niet-GG aardappelen zouden kunnen 

leiden.  

5.2.1.  Pootgoed 

Wat betreft vermenging op het niveau van het pootgoed kunnen we kort zijn. Vermenging van 

pootgoed van verschillende rassen is ook voor de huidige niet-GG rassen uit den boze. Bovendien is 

al het pootgoed gecertificeerd, wat inherent betekent dat het om zuiver, kwaliteitsvol en streng 

gecontroleerd pootgoed gaat. De handel in ongekeurd pootgoed is in de EU niet toegestaan. Het 

pootgoed verdient pas een certificaat als het aan verschillende eisen voldoet. Controles tijdens het 

volledige productieproces zijn dus noodzakelijk. Deze worden uitgevoerd door de afdeling 

A B 
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Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, de 

instantie die finaal ook de certificaten aflevert (Figuur 5). Tijdens de controles is er bijvoorbeeld 

aandacht voor de onderlinge afstanden tussen de percelen waarop pootgoed wordt geproduceerd, 

voor de aardappelvrije teeltrotatie op het perceel gedurende drie jaren voorafgaand aan de keuring 

en nog tal van andere te respecteren maatregelen. Voor meer info omtrent certificering van 

pootgoed in Vlaanderen verwijzen we graag naar de website hierrond14.  

 

Figuur 5 Pootgoed certificaat, afgeleverd door de Afdeling Productkwaliteitsbeheer van het 
Agenstschap voor Landbouw en Visserij. Deze instantie staat in voor de controle en 
certificerin in de pootgoedteelt in Vlaanderen 

Er kan dus gerust gesteld worden dat de pootgoedsector op dit moment al zodoende georganiseerd 

is dat ze zonder problemen zuiver, gecertificeerd pootgoed kunnen afleveren. GG pootgoed zou 

perfect volgens dezelfde principes en goede praktijken kunnen onderscheiden worden van het niet–

GG pootgoed van de huidige rassen, en net zoals deze gecertificeerd en vermarkt worden. 

 

5.2.2. Vermenging via poot- en rooimachines 

Het gecertificeerd pootgoed zal vervolgens door landbouwers of loonwerkers worden uitgeplant. 

Vermenging van GG- en niet-GG pootgoed zou potentieel kunnen gebeuren wanneer een 

aardappelplanter na het poten van GG pootgoed vervolgens zou gebruikt worden voor het poten van 

niet-GG aardappelen. Dezelfde redenering kan gevolgd worden voor de oogstmachines. 

Afbeeldingen van aardappelplanters en –rooiers zijn weergegeven in Figuur 6. 

Andere belangrijke machinale handelingen op aardappelpercelen zijn verder nog bespuitingen met 

herbiciden, fungiciden (o.a. bestrijding van de aardappelplaag) en loofdodingsmiddelen. Deze 

spuitmachines vormen echter geen gevaar voor verspreiding van GG materiaal of vermenging met 

niet-GG materiaal omdat ze niet rechtstreeks in contact komen met de knollen. 

Om vermenging door het gebruik van machines te vermijden, is in het BVR opgenomen “de 

landbouwer of de loonwerker die een pootmachine of oogstmachine gebruikt in de teelt van een 

genetisch gemodificeerd aardappelgewas, reinigt die machine door achtergebleven aardappelknollen 

te verwijderen voor hij de machine gebruikt bij de teelt van een niet-genetisch gemodificeerd 

                                                           
14

 http://www.pootgoed.be/  

http://www.pootgoed.be/
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aardappelgewas. De machine wordt gereinigd op het betreffende veld met het genetisch 

gemodificeerde aardappelgewas zelf.”  

 

        

       

Figuur 6   Aardappelplanters en –rooiers. A. Grimme GL 34F – 4 rijen  (links) B. Grimme GL 840 
Compacta  - 8 rijen C. Grimme GT170 wagenrooier D. De Wulf R2060 getrokken 
bunkerrooier (A, C, D © Bart Van Droogenbroeck)  

Om in de praktijk te evalueren of de in het BVR voorgestelde isolatieafstand van 5 meter voldoende 

is om een vlotte werking van aardappelplanters en –rooiers te garanderen, zonder dat hierbij 

vermenging tussen GG- en niet-GG aardappelmateriaal kan optreden, werd op ILVO een specifiek 

experiment opgezet. Om de potentiële vermenging van GG-materiaal in niet-GG materiaal door het 

gebruik van deze machines in te schatten, werd gebruik gemaakt van een aardappelras met een rode 

schil, Asterix, en een aardappelras met een  gele schil, zijnde Bintje. De kleurmerker laat toe 

vermenging van het ene in het andere ras te monitoren. Door het poten en oogsten eerst uit te 

voeren met de rode Asterix aardappelen en na het reinigen van de machines met de gele Bintje 

aardappelen, konden potentiële knelpunten rond reiniging en machinale vermenging worden in 

beeld gebracht. In Figuur 7 is de proefopzet schematisch weergegeven. 

De eerste fase van het experiment startte op 5 april 2011 door het aanplanten van 8 rijen Asterix 

aardappelen over een lengte van 220 meter op een ILVO perceel in de Gemeente Merelbeke. 

Hiervoor werd een 4-rijige Grimme GL 34 F aardappelplanter gebruikt.  Na leegdraaien op dit 

perceel, visuele inspectie en manueel verwijderen van de laatste knollen in de plantmachine werd 

vervolgens een perceel met 8 rijen bintje aardappelen aangeplant. Beide percelen waren slechts 

gescheiden door een strook van 5 meter, de in het BVR voorgestelde isolatieafstand. Deze strook van 

5 meter bleef gedurende de volledige looptijd van het experiment onbeteeld. 

A B 

C D 
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Figuur 7  Schematische weergave van het experiment ter evaluatie van machinale vermenging via 
aardappelplanters en -rooiers  (© Bart Van Droogenbroeck) 

Uiteraard bleven er na het aanplanten van de 8 rijen Asterix aardappelen nog heel wat poters in de 

machine achter. Het is immers onmogelijk vooraf in te schatten hoeveel poters er exact nodig zijn, 

zelf niet voor zo’n kleine proefopzet. In een eerste stap werden deze uit de machine verwijderd door 

de machine, stationair, op het zonet geplante perceel leeg te draaien. In Figuur 8 is het resultaat 

hiervan weergegeven. Het grootste gedeelte van de knollen kon op deze manier gemakkelijk en snel 

uit de machine verwijderd worden. Het verzamelen van het niet-gebruikte pootgoed zou in de 

toekomst kunnen vergemakkelijkt worden door de pootmachine te ledigen boven een grote doek of 

plastic. Op die manier zou het GG-materiaal makkelijk kunnen verzameld worden en terug in zijn 

originele verpakking worden afgevuld en verzegeld tot verder gebruik of vernietiging.  

In de visuele inspectie die als tweede stap werd uitgevoerd kon worden vastgesteld dat er nog een 

tiental knollen op bepaalde plaatsen in de machine bleven vastzitten. Deze werden manueel 

verwijderd.  

Als laatste stap werd de machine vervolgens gevuld met het pootgoed van het hierna te planten ras, 

Bintje.  Om zeker te zijn dat alle Asterix knollen uit de machine verwijderd werden, hebben we de 

machine opnieuw stationair laten draaien. In de eerste minuut kwamen de laatste rode knollen nog 

uit de machine, daarna verschenen nog enkel Bintje poters.  Dit was het moment waarop besloten 

werd dat de machine het Asterix (=GG-perceel) kon verlaten en het planten van het Bintje perceel 

(niet-GG) kon aangevat worden.  Al deze stappen samen, inclusief het verzamelen en afvullen van 

alle uit de machine verwijderde Asterix poters nam 15-20 minuten in beslag.  
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Als finale controle werd later in het teeltseizoen wanneer het Asterixperceel in bloei kwam nog 

gezocht naar Asterix planten in het Bintje perceel. Geen enkele Asterix plant kon worden 

teruggevonden. Dit wijst erop dat de procedure zoals hier beschreven voor het reinigen van de 

aardappelplantmachine adequaat is voor het voorkomen van de verspreiding van GG pootgoed naar 

een daaropvolgend perceel dat zal aangeplant worden met niet GG-pootgoed. 

 

 

Figuur 8  Leegdraaien van aardappelplanter Grimme GL 34 F na planten van 8 rijen Asterix. De witte 
pijlen wijzen op de rode knollen die door het stationair leegdraaien uit de machine werden 
verwijderd (© Bart Van Droogenbroeck) 

In de tweede fase van het experiment werden de aangeplante percelen Asterix en Bintje op dezelfde 

wijze gebruikt om potentiële vermenging via een aardappelrooimachine te evalueren. De 

aardappelen werden gerooid met een Dewulf R3060 2-rijige zelfrijdende bunkerrooier. Op het einde 

van het rooien van de Asterix perceel hebben we de machine nog een minuutje stationair laten 

draaien om zeker te zijn dat alle aardappelen aanwezig in de machine tot in de bunker werden 

getransporteerd. Hierna werd als tweede stap de bunker van de rooier geleegd. Vervolgens werd de 

volledige machine aan een visuele inspectie onderworpen. Net zoals de bij de aardappelplanter 

bleken een zeer beperkt aantal knollen, opnieuw een tiental, achtergebleven te zijn in bepaalde 

hoeken of punten van de machine. Deze konden manueel worden verwijderd. Hierna werd de rooier 

verplaatst om het oogsten op het Bintje perceel aan te vatten. Uit de visuele inspectie op de 

bunkerrooier bleek dat er geen rode Asterix aardappelen meer mee uit de machine kwamen tijdens 

het rooien van de gele Bintjes. Dit wijst erop nieuw dat mits een zorgvuldige inspectie van de 

rooimachine verspreiding tot een minimum, zoniet geheel, kan vermeden worden.  

Op basis van de waarnemingen van dit experiment, kan, zowel voor de planters als voor de rooier 

gesteld worden dat deze machines gemakkelijk kunnen geledigd worden. Zelfs in het geval dat de 

visuele inspectie en manuele verwijdering van enkele vastzittende knollen niet adequaat zou worden 

uitgevoerd worden, durven we te besluiten dat dit in de praktijk nooit tot een vermenging kan leiden  

die uitkomt boven de etiketteringsdrempel van 0,9% in een daarna behandelde niet-GGO 

aardappelpartij. In dit experiment werd een bunkerrooier gebruikt, maar afgaande op technische 

tekeningen en uit contacten met de sector kan worden besloten dat deze conclusies ook zullen 

gelden voor andere types rooiers zoals bijvoorbeeld wagenrooiers (cfr. Figuur 6). 
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Als bijkomende waarneming kan ook nog worden meegegeven dat ook tijdens de uitvoering van dit 

experiment bleek dat de isolatieafstand van 5 meter voldoende is als bewegingsruimte voor de 

machines gebruikt in de aardappelteelt, zonder voor mogelijke gevaar op verspreiding of vermenging 

van GG-materiaal te met niet-GG materiaal te zorgen. 

Op basis van al deze info kan besloten worden dat de in het BVR voorgestelde isolatieafstand van 5 

meter tussen GG aardappelen en conventionele en biologische geteelde aardappels ook voldoende 

ruim is om vermenging door verplaatsingen van aardappelplanters en –rooiers tussen GG en niet-GG 

percelen te vermijden.  Ook het leegdraaien van poot- en oogstmachines, de visuele inspectie en het 

eventueel manueel verwijderen van de laatste knollen kan makkelijk worden uitgevoerd op het GG 

perceel. Zodoende kan worden uitgesloten dat door zorgvuldig gebruik van deze machines in de 

aardappelteelt de vermenging naar de omliggende niet-GGO teelten zodanig in te perken is dat de 

finale GGO gehaltes in de geoogste aardappelpartijen van deze niet-GGO teelten steeds ruim onder 

de etiketteringsdrempel van 0,9% zullen blijven. 

 

5.2.3.  Transport, inschuren, bewaring en uitschuren 

Na de oogst van de aardappelen kunnen deze verschillende trajecten volgen. Eén zo’n traject bestaat 

erin dat de (consumptie)aardappelen rechtstreeks op het veld worden opgehaald door de 

aankoper/verpakker(tafelaardappelen)/verwerker (chips, frites, puree, vlokken…). Vaak worden dan 

specifieke machines zoals rollenzeven en transportbanden ingezet om de aardappelen onmiddellijk 

op vrachtauto’s te kunnen laden. Doel is om de aardappelen zo zuiver mogelijk in te laden en door 

middel van deze zeven, en eventueel manueel, zoveel mogelijk grond, kluiten, stenen, bessen te 

verwijderen uit het opgeladen product. De ‘tarra’, zoals deze afgescheiden onzuiverheden worden 

genoemd, die in dit geval ontstaat, blijft dus onmiddellijk achter op het perceel waar het vandaan 

komt. Zoals uit blijkt Figuur 9, die een visueel overzicht geeft van het opladen in de vrachtwagen, 

ontstaat er inderdaad heel wat tarra die naast grond en andere onzuiverheden ook aangerijkt is aan 

kleine aardappelen en bessen. Vanzelfsprekend vragen dergelijke hopen verder opvolging naar het 

ontstaan van opslag die kan voortkomen uit de knollen of het zaad aanwezig in de bessen (zie ook 

verder onder 5.3. Bestrijding van opslagplanten) 

Een tweede belangrijk traject is dat de landbouwer de aardappelen zelf gaat bewaren en op een later 

tijdstip verkopen. In het laatste geval worden de geoogste aardappels met behulp van kipwagens 

door de landbouwer zelf of door een loonwerker naar de bewaarplaats gereden. Op het erf van de 

landbouwer worden de kipwagens met behulp van een stortbunker en transportbanden geleegd in 

de bewaarplaats. Tussen de stortbunker en de transportbanden wordt opnieuw een rollenzeef 

gebruikt om een scheiding tussen voldoende grote knollen en grond, te kleine knollen, bessen en 

andere onzuiverheden te kunnen maken. De tarra die op die manier van de geoogste aardappelen 

wordt gescheiden wordt door sommige landbouwers vandaag al teruggebracht naar het perceel 

waarop de aardappelen werden geoogst om bijvoorbeeld oneffenheden in het perceel op te vullen of 

het wordt gewoon gestort op een hoek van een perceel en daar uitgespreid. Volgens van den Brink et 

al. (2008) bedraagt deze tarra vaak minder dan één gewichtsprocent van de geoogste partij. Dit zou 

wel afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en hoger oplopen bij vochtig weer. Onder die 

omstandigheden zou het zelfs kunnen oplopen tot 10-20%. 
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Figuur 9  Direct opladen van aardappel naar vrachtwagen in beeld gebracht. A. De aardappels 
worden over een rollenzeef naar een transportband gebracht. B. Via de transportband 
kunnen de gezeefde aardappels rechstreeks op de vrachtwagen worden geladen. C. Blik 
onder de zeef – aarde, kleine knollen, bessen en andere kleine onzuiverheden worden 
afgescheiden van de aardappelen. D. De verzamelde tarra wordt via transportband op een 
hoop gestort.  E. en F. Detailfoto’s van de hoop tarra - naast grond en andere kleine 
onzuiverheden zijn er vele kleine knollen en bessen aanwezig. (Potato Europe 2011, © Bart 
Van Droogenbroeck) 

Naast de tarra die ontstaat bij het inschuren, wordt er ook nog aardappelmateriaal gescheiden van 

de verhandelde aardappelen bij het uitschuren, de hele winter door. Dit materiaal dat vaak op 

afvalhopen wordt gestort en in de loop van het voorjaar wordt opgeruimd en/of ondergewerkt, 

A B 

C D 

E F 
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bestaat uit ondermaatse, groene en zieken knollen en een restfractie grond. Omdat dergelijke 

afvalhopen vaak de ergste én de vroegste bronnen in het seizoen van verspreiding van de 

aardappelziekte zijn verdienen deze afvalhopen in een goede landbouwpraktijk de nodige aandacht  

(pers. communicatie PCA). In Nederland is er een wettelijke afdekplicht voor deze afvalhopen 

opgenomen in de Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008, houdende 

regels over het beperken van de schimmelziekte Phytophthora infestans bij aardappelen. Deze 

afdekplicht verplicht de landbouwers deze afvalhopen af te dekken voor 15 april. Doen ze dit niet, 

riskeren ze een boete (Productschap Akkerbouw, 2008). In Vlaanderen is er geen gelijkaardige 

wetgeving uitgewerkt. Gezien de grote hoeveelheid knollen die in deze afvalhopen voorkomen, 

verdienen deze natuurlijk ook in de co-existentieregelgeving de nodig opvolging. Verplichte 

bestrijding van opslag is opgenomen in het BVR en wordt verder in meer detail besproken (zie 5.3.1 

Opslag uit knollen) 

Na het inschuren van de aardappelen kunnen deze onder optimale condities (rasafhankelijk, bij 

temperaturen tussen 4° en 10°C), in speciaal hiervoor ingerichte bewaarplaatsen worden opgeslagen. 

In de loop van de winter en tot rond juli kunnen de aardappelen worden verkocht aan de afnemers. 

In dit geval gaat er dan nog een transport (kipwagens of vrachtauto) van bij de landbouwer naar het 

bedrijf van de afnemer. Ook vandaag wordt bij dit transport al aandacht besteed aan het niet 

overladen van de laadruimte. Vrachtwagens hebben bovendien meestal een afgesloten vrachtruimte, 

bijvoorbeeld een dekzeil dat de lading afschermt. De kans op verlies en ververmenging van rassen is 

door deze maatregelen al zeer sterk beperkt. Ook in de bewaring worden de verschillende rassen 

(mogelijk wel verschillende partijen van eenzelfde ras) immers vandaag al afzonderlijk opgeslagen. 

Dat de aardappelsector qua gescheiden opslag, etikettering en goed georganiseerd is, bleek ook 

recent uit een geslaagde traceerbaarheidstest uitgevoerd door het FAVV. Vijf fictieve zakken 

aardappelen van Belgische oorsprong waren zogezegd verontreinigd en werden opgehaald in 

detailhandelszaken. Aan de hand van de traceergegevens kon men zowel stroomopwaarts (tot bij de 

teler) als stroomafwaarts (tot in de winkelrekken) alle bedrijven opsporen die de partijen in kwestie 

in de handel hadden gebracht. Het respecteren van de etikettering en traceerbaarheidsregels die ook 

voor GGO’s van toepassing zijn, en die om die reden ook voor GG pootgoed en geoogste GG 

aardappels in het BVR zijn opgenomen, is dus een haalbare kaart. 

Wat co-existentie betreft kan er dus besloten worden dat er geen extra maatregelen nodig zijn om 

de gescheiden bewaring en transport van GG-materiaal ten opzichte van niet-GG aardappelmateriaal 

te kunnen realiseren. 

 

5.3. Bestrijding van opslagplanten 
Met aardappelopslag worden alle planten begrepen die ontstaan op plaatsen waar ze niet gepoot 

werden. Aardappelopslag (‘volunteer potatoes’) kan ontstaan op twee manieren, uit knollen 

(‘groundkeepers’) of uit zaad (‘true potato seeds’, TPS). Opslag vanuit knollen is veruit het 

belangrijkste. In onderstaande tekst worden deze twee bronnen van opslag en mogelijke belang voor 

de uitgewerkte co-existentieregelgeving besproken. 

5.3.1. Opslag uit knollen 

De grootste hoeveelheid knollen die potentieel aanleiding kunnen geven tot opslag ontstaan 

uiteraard tijdens het oogstproces. Sommige knollen zitten te diep en worden niet door de rooier 
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bovengehaald. Kleine knollen kunnen soms ook niet van het loof gescheiden worden en komen 

samen met de stengels terug op de akker. Andere knollen zijn te klein en worden samen met de 

aarde, op de rooier of later, van de geoogste aardappelen gescheiden. De hoeveelheid knollen die 

achterblijft is afhankelijk van verschillende factoren, het ras, de rooiomstandigheden, en verschilt 

daarom sterk van jaar tot jaar. Bij nat weer is de grond bijvoorbeeld moeilijker te scheiden van de 

knollen -  de instellingen van de rooimat moeten worden bijgesteld - en kunnen aanleiding geven tot 

meer uitgezeefde knollen. Eerder uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat het aantal 

achtergebleven knollen varieert tussen 20.000 tot 300.000 knollen per hectare, met een maximum 

van 500.000 knollen per hectare (Lumkes et al. 1974). Duidelijke cijfers die aangeven dat deze 

knollen de belangrijkste bronnen van opslag kunnen zijn en de meeste aandacht verdienen in de co-

existentieregelgeving.  

Naast deze knollen die na de oogstactiviteiten op het veld zijn acchtergebleven worden er verder 

vaak ook nog knollen teruggebracht op de aardappelpercelen die werden uitgesorteerd bij het in- en 

uitschuren van de aardappels (zie 5.2.).    

Het is natuurlijk om die reden dat in het BVR is opgenomen: “Elke landbouwer die een perceel beteelt 

waarop voordien een genetisch gemodificeerd aardappelgewas geteeld werd, moet tijdens elke latere 

teelt in hetzelfde jaar en tijdens de drie jaren die volgen op de teelt van het genetisch gemodificeerde 

aardappelgewas mogelijke opslagplanten bestrijden of verwijderen. “ 

De uitgewerkte maatregelen voor het voorkomen en bestrijden van opslag werd natuurlijk ook 

toegepast in de Wetterse veldproef met plaagresistente GG aardappelen. Op het moment van het 

schrijven van dit rapport kunnen de resultaten van de monitoring die werd uitgevoerd in 2012 op de 

percelen die in 2011 werden beteeld met de GG aardappelen, worden meegegeven. In totaal konden 

slechts 5 opslagplanten worden waargenomen gedurende de gehele monitoringsperiode (najaar 

2011 – dec 2012) (Figuur 10).  

   

Figuur 10  Opslagplanten waargenomen in de Wetterse veldproef gedurende 2012 op percelen 
beteeld met GG aardappelen in 2011. A. Twee opslagplanten dicht bij elkaar, gemarkeerd 
met blauwe stokje. B. Andere opslagplant waarbij de knol werd blootgelegd waaruit deze 
plant ontstaan is. (© Bart Van Droogenbroeck) 

Dit beperkt aantal is te verklaren enerzijds door het zorgvuldig handmatig oogsten van de veldproef 

en de strenge winter 2011-2012 anderzijds. Alle 5 de opslagplanten verschenen aan het eind van het 

voorjaar tot het begin van de zomerperiode (mei – augustus) en ontstonden vanuit achtergebleven 

A B 
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knollen (cfr. Figuur 10 B). Opslagplanten uit zaad werden niet waargenomen. Deze opslagplanten 

werden zoals voorgeschreven bestreden met een systemische herbicide en stierven volledig af.  

 

Een bijkomende waarneming die werd gedaan tijdens het uitvoeren van aardappelproeven op ILVOis 

dat er naast knollen ook opslagplanten kunnen ontstaan uit de vegetatieve kiemstengels die 

afbreken van het voorgekiemde pootgoed (Figuur 11). Te lange kiemen zijn immers zeer kwetsbaar 

en kunnen bij het voorbereiden van het poten makkelijk afbreken en op de akker terechtkomen. In 

contact met de bodem vormden deze kiemstengels snel wortels en de fotosynthese wordt opgestart. 

Meestal aan het uiteinde van de afgebroken scheuten start dan de bladvorming, van waaruit zich dan 

een volledige plant zou kunnen ontwikkelen.  

 

    
 

Figuur 11  Scheutvorming aan het uiteinde van kiemstengels afgebroken van het pootgoed (foto’s 
genomen 8 dagen na het poten; © Bart Van Droogenbroeck) 

Merk op dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is die zich in de praktijk echter zelden of nooit zal 

voordoen. In het geval van deze waarnemingen is deze situatie ontstaan doordat het pootgoed werd 

uit de koeling gehaald om voor te kiemen, maar door slechte weersomstandigheden niet snel kon 

worden geplant. Hierdoor ontstonden veel te lange kiemscheuten die tot deze waarnemingen 

hebben kunnen leiden. Hieruit kan wel afgeleid worden dat er bij verplaatsten van niet gebruikt GG-

pootgoed tijdens de voorbereiding van het planten, voor het afstaan of doorverkopen aan 

professionele gebruikers of voor vernietiging, er wel aandacht moet zijn voor afgebroken 

kiemstengels.  

 
Opslagbestrijding of –verwijdering zoals voorgeschreven in het BVR kan op verschillende manieren 

gebeuren. De meest gangbare wijze van opslagbestrijding is om het gerooide perceel voldoend lang 

onbewerkt te laten liggen zodat de achtergebleven knollen kunnen verrotten, verstikken of 

bevriezen. Warmere winters zijn vaak ook nattere winters. In deze winters draagt verrotting dan bij 

tot het reduceren van de opslag. Vooral vorst heeft een sterk positieve invloed op het reduceren van 

opslag. Knollen bevriezen immers vanaf 3°C vorst. Van den brink et al. (2008) vermelden de regel dat 

er 50 graaddagen nodig zijn om knollen te vernietigen. Na 17 dagen bij -3°C of 10 dagen bij -5°C 

zouden alle knollen kapotgevroren zijn. Natuurlijk, hoe dieper de knollen in de bodem zitten, hoe 

minder snel lagere vriestemperaturen daar zullen bereikt worden.  
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Daarom dat het BVR ook specifiek vermeldt dat “bij de installatie van een volggewas, hetzij tijdens 

het jaar van de teelt, hetzij tijdens het daaropvolgende jaar, mag geen kerende grondbewerking 

uitgevoerd worden.” Door deze maatregel wordt er dus verzekerd dat achtergebleven knollen zo 

ondiep mogelijk in de bodem blijven zitten, wat de kans op vernietiging via vorst maximaliseert.  

De sterke invloed van vorst op reductie van opslag bleek ook duidelijk uit de resultaten van een 

recentere studie uitgevoerd door Mustonen et al. (2009). Deze Finse onderzoeksgroep bestudeerde 

de effecten van cultivar, knolgrootte en knoldiepte in de bodem op de overleving van de winter 

onder Noord-Europese condities.  Knollen van twee gangbare, niet-GG rassen Saturna en Asterix, en 

twee pootgoedmaten 25-30 mm en 45-50 mm, werden geplant op dieptes van 10 en 20 cm in de 

herfst, kort na de oogst. In de winters van 2004-2005 (5-15 cm sneeuw, minimum temperaturen op 

10-20 cm lager dan -5.0°C voor aantal weken) en 2006-2007 (10-25 cm sneeuw en minimum 

bodemtemperaturen op beide dieptes tot onder -3°C) waren alle knollen die in de bodem geplant 

werden afgedood door de vorst. In 2005-2006, was het veld bedekt met 30-40 cm sneeuw en de 

minimum bodemtemperaturen varieerden tussen -0.4°C and -0.9°C. De meeste knollen werden ook 

onder deze mildere wintercondities afgedood. Slechts 0.0-3.5% van de knollen overleefden en er was 

geen verschil tussen de cultivars, pootgoedmaat of plantdiepte. Uit verder labo-onderzoek bleek dat 

de vorstresistentie wel rasafhankelijk was: Asterix, een laatrijpe tafelaardappel was meer bestand 

tegen lage temperaturen dan het ras Saturna, vaak voor verwerking geteeld.  

In 2010 werd op het ILVO een proef opgestart om het effect te meten van o.a. een kerende en niet-

kerende bodembewerking op diverse parameters van bodemvruchtbaarheid en gewas (BOPACT). In 

2008 werd er een perceel van 1.70 ha beplant met aardappelen. Na de aardappelteelt werd het 

perceel opgetrokken en werd er een groenbemester ingezaaid. De groenbemester werd 

ondergeploegd en er werd vlas ingezaaid. In 2009 was er opslag van aardappelplanten zowel in de 

groenbedekker als in het vlas vast te stellen. Hetzelfde perceel werd vervolgens gebruikt om het 

effect van kerende en niet-kerende bodembewerking op het verschijnen van aardappelopslag waar 

te nemen.  

Na deze kerende en niet-kerende bodembewerking, deze laatste uitgevoerd met een Actisol 

cultivator (Figuur 12 A.), was er in 2010 tevens een aanzienlijke opslag van aardappelen te zien in de 

maïs die dat jaar op het perceel werd geteeld (Figuur 12 B.). Deze opslag ontsnapte aan de werking 

van de herbicidencombinatie die in de maïs werd toegepast. De opslag van aardappelplanten werd in 

2010 via telling in dit maïsgewas bepaald. De opslag was zeer duidelijk lager bij ploegen (gemiddeld 

1250 planten/ha) dan bij de niet-kerende bodembewerking (gemiddeld 2193 planten/ha) (Figuur 

NN). Deze waarnemingen tonen aan dat een niet-kerende bodembewerking de in de bodem 

achtergebleven knollen meer kansen biedt om te kiemen en te ontwikkelen. De niet-kerende 

bodembewerking in het jaar na de GG teelt, zoals voorgesteld in het BVR, draagt dus duidelijk bij tot 

de verhoopte opslagbestrijding. 
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Figuur 12 A. Niet-kerende bodembewerking met Actisol machine (© Koen Willekens)  B. Opslag van 
aardappel in maïs (© Alex De Vliegher) 

 

 

Figuur 13  Invloed van kerende en niet-kerende bodembewerking op het aantal opslagplanten, 
vastgesteld in een maïsteelt, twee jaar na de aardappelteelt op dat perceel 

 

Wat betreft opslag vanuit achtergebleven knollen, leverden de slechte weersomstandigheden van 

het najaar 2012 en voorjaar 2013 een extreem ‘worst-case’ scenario op. Door de slechte 

weersomstandigheden konden immers heel wat aardappelpercelen, vooral in West-Vlaanderen niet 

gerooid worden15. Samen met een lichte daling van het areaal en algemeen lager opbrengsten  

resulteert dit een productiedaling van 22% ten opzicht van 2011 (PCA, 2012). Op alle deze niet-

geoogste percelen zijn alle door het gewas geproduceerde knollen dus achtergebleven. Deze situatie 

ontstond ook op het bedrijf van Dhr. Guido Lammerant (Wulpen, West-Vlaanderen), net zoals bij 

heel wat collega’s in de polders. Vanuit zijn praktijkervaring volgt hij de volgende redenering om de 

aardappelopslag die mogelijk zal ontstaan door deze uitzonderlijke omstandigheden onder controle 

te krijgen. “Van de oorspronkelijke 45 ton per ha blijven er na de winter (door vorst en natte bodem) 

vermoedelijk 10 tot 20 ton knollen over. Rooien na de winter veroorzaakt altijd structuurschade aan 

de bodem zodat dit een negatieve invloed zal hebben op de opbrengst van de volgteelt dit jaar. De 

kwaliteit van die aardappelen is bovendien zodanig laag dat deze enkel nog als veevoeder kunnen 

verkocht worden indien ze alsnog zouden gerooid worden. Samen met de oogst- en waskosten die 

ook voor deze aardappels nog zouden moeten gemaakt worden, leidt dit tot de beslissing om de 10-
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 http://www.vilt.be/Niet_geoogste_aardappelpercelen_wegen_op_de_opbrengst 
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20 ton aardappelen die nog in de bodem zitten, niet meer te oogsten. Gelukkig heeft wat extra vorst 

in het voorjaar van 2013 nog gezorgd voor het verder reduceren van het aantal knollen in de bodem 

die tot opslag zouden kunnen leiden. Om de opslag verder te bestrijden werd er half maart 2013 over 

de ruggen tarwe ingezaaid. Alle resterende opslag zal met 1 tot 2 extra herbiciden behandelingen te 

bestrijden zijn.” (pers. mededeling Guido Lammerant).  

Bestrijding van opslag in de teelten die na aardappelen worden geteeld kan op verschillende 

manieren gebeuren en is in zekere mate gewasafhankelijk. Indien het een beperkte hoeveelheid 

opslag betreft, kan het gebeuren door te schoffelen, of door de opslagplanten aan te strijken met 

bijvoorbeeld Roundup (glyfosaat). Bij grotere aantallen opslagplanten wordt vaak gekozen voor een 

volleveldstoepassing met een selectief herbicide.  Ook Phytophthora infestans kan bijdragen aan het 

vernietigen van de opslagplanten, maar om evidente reden is dit uiteraard best geen bewust 

gevolgde strategie. 

Opslagbestrijding zit ook vandaag al sterk verankerd in de goede landbouwpraktijk op het 

aardappelbedrijf omdat opslagplanten immers duidelijk een belangrijke bron kunnen zijn van 

verschillende ziektes, zeker in een teeltrotatie waarbij aardappel frequent terugkeert. Dit omdat 

deze opslagplanten er mee helpen voor zorgen dat bodemgebonden ziekten en ziekteverwekkers  

van aardappel (bvb. aardappelcystenaaltjes, aardappelplaag ...) zich kunnen handhaven of zelfs in 

dichtheid verhogen (Askew & Struik, 2007).  

In Nederland werd er omtrent de bestrijding van opslag een specifieke maatregel opgenomen in de 

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008, houdende regels over het 

beperken van de schimmelziekte Phytophthora infestans bij aardappelen. De aardappelopslag moet 

bestreden worden vóór 1 juli. Als er na 1 juli op een bepaald perceel te veel opslagplanten worden 

waargenomen, riskeert de landbouwer een boete (Productschap Akkerbouw, 2008). In Vlaanderen is 

een dergelijke wetgeving niet uitgewerkt.  

Uit wat hierboven beschreven werd is het duidelijk dat ook vandaag in de gangbare landbouw met 

niet-GG aardappelrassen op de Vlaamse landbouwbedrijven al een doordachte strategie wordt 

gevolgd om opslag te bestrijden. Hierdoor zorgt het toepassen van een goede landbouwpraktijk om 

o.a. de aardappelplaag in te dijken, dat de landbouwers reeds vertrouwd zijn met een adequate 

opslagverwijdering die als verplichte maatregel in het BVR werd opgenomen. 

In Vlaanderen zit aardappel in een teeltrotatie van 1 op 3, wat betekent dat er na een aardappelteelt 

gedurende twee jaar andere gewassen worden verbouwd op ditzelfde perceel. Sinds 2011 is het 

correct toepassen van de verplichte driejaarlijkse teeltrotatie bij aardappelen een randvoorwaarde 

voor alle aangevraagde premies. Er is één uitzondering, namelijk voor primeuraardappelen die 

gerooid worden voor 20 juni. Daar geldt dus deze 1-op-3 verplichting niet16. In het BVR werd 

opgenomen dat de opslagverwijdering moet gebeuren tijdens de drie jaren die volgen op de teelt van 

het genetisch gemodificeerde aardappelgewas. Hierdoor is het in de praktijk mogelijk dat de 

landbouwer die GG-aardappelen volgens de driejaarlijkse teeltrotatie heeft geteeld, in het laatste 

jaar van zijn monitoringsprogramma aardappelopslag moet gaan monitoren in het volgend 

aardappelgewas. Dit zou niet altijd even evident kunnen zijn. Of deze situatie effectief ook in de 

praktijk zal ontstaan lijkt echter weinig waarschijnlijk. Individuele aardappelopslagknollen kunnen 
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 http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1907  

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1907
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wegens fysiologische veroudering niet langer dan één jaar in de grond overleven. Er is dus ieder jaar 

nood aan de vorming van nieuwe knollen om tot een vermenging in een volgend aardappelgewas in 

de rotatie te kunnen komen. In de praktijk wordt de populatie opslagplanten die ontstaan is na de 

teelt van een aardappelgewas onder invloed van de teeltmaatregelen genomen in de volggewassen 

elk jaar kleiner. Op deze manier zou het opslagprobleem als het ware uitdoven. Op 

akkerbouwpercelen worden dan ook geen stabiele verwilderde populaties aardappelopslagplanten 

aangetroffen (van den Brink et al. 2008). Het respecteren van de verplichte driejaarlijkse rotatie bij 

aardappelen ondersteunt deze uitdoving. Een recente controle van de bevoegde overheden (FAVV, 

VLM, ANB, OVAM en de milieu-inspectie) op het naleven van de randvoorwaarden voor het 

ontvangen van Europese steun wees uit dat het niet respecteren van de opgelegde driejaarlijkse 

rotatie bij aardappelen de derde meest voorkomende overtreding was in de campagne 2011 (12% 

van de overtredingen, na 1. ‘Instandhouding blijven grasland – 32,9% en 2. I&R runderen – 13,5%) 

(Vandepoel, 2013). Om de uitdoving van de eventuele opslappopulatie voldoende kansen te geven, 

verdient het respecteren van de rotatieverplichting dus ook in het kader van de in co-

existentieregelgeving opgelegde opslagmonitoring verder de nodige aandacht.  

 

5.3.2. Opslag vanuit zaad 

Zoals hierboven vermeld is opslag vanuit knollen veel belangrijker dan opslag vanuit zaad.  

Hoewel aardappelzaad tot 10 jaar kiemkrachtig kan overleven, levert het in de praktijk niet echt 

problemen op. In tegenstelling tot het feit dat alle aardappelrassen kunnen zorgen voor opslag vanuit 

achtergebleven of teruggebrachte knollen, zijn het enkel de besdragende rassen die bovendien 

mannelijk en vrouwelijk fertiel moeten zijn om kiemkrachtig zaad in de bodem kunnen achterlaten. 

Besvorming is algemeen bekend voor de rassen Saturna, Désirée, Morene, Hansa en Van Gogh. Een 

zeer laag percentage kruisbestuiving (0-20%) kan verder enkel over zeer beperkte maximale 

afstanden (10-20 m) succesvol plaatsvinden (zie ook 5.1). Als opslag uit zaad al wordt waargenomen 

is het vaak alleen in het eerste jaar na de teelt van een besdragend ras, dat  voldoende laat moet 

geoogst zijn zodat zaadvorming in de bessen kon worden afgerond (van den Brink et al. 2008).  

De kiemplantjes die uit zaad ontstaan hebben in een normale landbouwkundige praktijk een lage 

concurrentiekracht ten opzichte van andere gewassen. In granen bijvoorbeeld is bekend dat ze geen 

enkele kans maken. Ze worden door deze gewassen die zeer snel groeien in het voorjaar volledig 

onderdrukt. Daarnaast is van aardappel ook bekend dat hij er niet in slaagt om natuurlijke 

ecosystemen te koloniseren. Net zoals aardappel op de akkers de strijd verliest granen en de meeste 

andere volggewassen, moet hij in wegbermen, grasland enz. het onderspit delven van grassen, 

bomen en heesters (Hin,  2001; Crawley et al. 2001).  

En aangezien bessen/zaad geen deel uitmaken van de verhandelde knollen kunnen ze ook op deze 

manier niet verspreid raken. De bessen/zaden worden niet verspreid door vogels, enkel door kleine 

zoogdieren (Hawkes, 1988). 

Uit het eerder geciteerde onderzoek van Petti et al. (2007) bleek dat besvorming op het ras Désirée 

de aanleiding was tot het vaststellen van opslag vanuit zaad tot 20 meter buiten de aangeplante 

testplot. Zoals eerder vermeld werden in het eerste monitoringsjaar 2012 geen opslagplanten vanuit 

zaad waargenomen in de Wetterse veldproef. Het zorgvuldig zoeken en verwijderen van alle 
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gevonden bessen (hoofdzakelijk op planten met Désirée achtergrond) in het teeltseizoen 2011 lag 

hier ongetwijfeld aan de basis van.  

Uit contacten met Vlaamse aardappeltelers blijkt ook dat opslag uit zaad slecht zeer sporadisch voor 

komt en inderdaad sterk rasgebonden is. Zo blijkt vooral het ras Saturna aanleiding te kunnen geven 

tot opslag vanuit zaad. Dit ras staat erom bekend (ECPD) dat het zeer uitbundig kan bloeien en veel 

bessen produceert. Opslag vanuit zaad kon worden vastgesteld in de volgteelt peterselie. Het 

overgrote deel van de zwakke plantjes die uit aardappelzaad ontstonden konden makkelijk worden 

bestreden met een herbicide. Enkelingen werden manueel verwijderd om het perceel volledig 

opslagvrij te maken (Guido Lammerant, pers. mededeling).  

Om opslag vanuit zaad te voorkomen werd er in de wetenschappelijk en de vakliteratuur ook 

aangetoond dat dit mogelijk is door gebruik van herbiciden en groeiregulatoren (Veerman & Van 

Loon, 1993). Zo zou Single MCPA gebruikt kunnen worden voor het voorkomen van besvorming in de 

rassen Saturna, Désirée, Morene, Hansa en Van Gogh. De bespuiting zou ‘s avonds of 's morgens 

vroeg moeten gebeuren, op het moment dat het gewas zich in het zogenaamde vroege knopstadium 

bevindt. Dit is het stadium waarin de steel die de bloemtros draagt zich begint te strekken17. 

Mocht een opslagplant uit zaad toch nog kunnen ontstaan na drie jaar en zo in de rotatie net in een 

volgende aardappelteelt terechtkomen, dan is de kans ook klein dat de knollen die aan zaailingen 

groeien voor vermenging zullen zorgen in het geoogste aardappelgewas. De knollen die ontwikkelen 

uit zaailingen zijn immers kleiner dan de knollen die ontwikkeld worden in het gepote 

aardappelgewas. Hierdoor is de kans groot dat ze als ondermaatse knollen uit de oogst verdwijnen 

en op het veld achterblijven. Dit blijkt ook uit de data van Mustonen et al. (2009). Na het telen van 

het ras Saturna konden in het jaar erop 3 tot 7 zaailingen per 100 m² worden gevonden. De eerste 

zaailingen verschenen eind mei en voor midden juni was 90% van de zaailingen waargenomen. 

Gemiddeld werden aan deze zaailingen 3-9 knolletjes gevonden, met een diameter van 5-25 mm. 

Samengevat kan dus gesteld worden dat opslag uit zaad duidelijk minder voorkomt en minder 

zorgwekkend is dan opslag uit knollen. De kiemplantjes die uit zaad ontstaan verdwijnen makkelijker 

omdat ze zwakker zijn dan opslagplanten uit knollen. Net zoals de opslag uit knollen, wordt ook de 

waargenomen opslag uit zaad in de goede landbouwpraktijk bestreden om fytosanitaire reden. 

Hierdoor zijn er geen problemen te verwachten wat betreft verspreiding van GG-materiaal en 

eventuele vermenging met niet-GG aardappelmateriaal vanuit opslag uit zaad. 

 

                                                           
17

 http://pdf.telerzone.nl/e10210na.pdf  

http://pdf.telerzone.nl/e10210na.pdf
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5.4. Bijen, pollen en honing 
Honingbijen duiken de laatste tijd regelmatig op in de media. Niet in het minst vanwege de massaal 

vastgestelde bijensterfte. Gezien het grote belang van honingbijen in de productie van vele 

landbouwgewassen is deze aandacht meer dan terecht. Af en toe duiken ook GG gewassen in de 

discussies hieromtrent op. De discussie rond een eventuele rol van GG gewassen in deze bijensterfte 

is echter op geen enkele wetenschappelijke studie gebaseerd en vormt ook niet het onderwerp van 

het hieronder beschreven onderzoekswerk. Naar aanleiding van de veldproef met plaagresistente GG 

aardappelen die in 2011-2012 op de ILVO percelen in Wetteren werd uitgevoerd, werd door 

tegenstanders het gerucht verspreid onder de imkers in de buurt het proefveld dat hun honing niet 

meer verkocht zou mogen worden omdat deze mogelijk pollen van de GG aardappels zou bevatten. 

Niettegenstaande de veldproef zo georganiseerd werd dat verspreiding van pollen uit het proefveld 

niet mogelijk is,  was dit voor ILVO toch de aanleiding om twee stappen te ondernemen. De eerste 

stap, als directe reactie op het verspreide gerucht, was om de imkers in de buurt van het proefveld 

een gratis analyse aan te bieden van hun honing naar de aanwezigheid van GG aardappel pollen. Als 

tweede stap werd in samenwerking met de Hogeschool Gent en Universiteit Gent een 

onderzoeksproject opgestart om wetenschappelijk onderbouwde data te genereren rond de vraag of 

bijen al dan niet vliegen op aardappel. In wat volgt worden de resultaten beschreven van deze twee 

gevolgde onderzoekspistes. 

 

5.4.1.  DNA analyse naar GG pollen in honing van imkers uit de buurt van de veldproef 

In de loop van het eerste jaar van de veldproef met plaagresistente GG aardappelen, 2011, ontvingen 

de imkers in de buurt van het proefveld een bericht waarin stond dat hun honing niet meer verkocht 

zou mogen worden omdat deze mogelijk pollen van de GG aardappels zou bevatten.  Als reactie op 

dit bericht stelde het ILVO zijn expertise ter beschikking om deze bewering op een wetenschappelijk 

onderbouwde manier te onderzoeken. De expertise rond GGO-analyse is aanwezig in 

geaccrediteerde labo van de Eenheid Technologie dat ook deel uitmaakt van het Nationaal (NRL) en 

Europese netwerk van referentielabo’s (EURL) voor GGO-analyse. De imkers uit de buurt kregen het 

aanbod om hun honing kosteloos te laten analyseren naar de aanwezigheid van GG aardappelpollen.  

Van alle gecontacteerde imkers gingen twee honingproducenten op dit aanbod in. Zoals af te leiden 

uit Figuur 14 bevonden deze imkers zich op een afstand van minder dan 5 km van de Wetterse 

veldproef. Deze afstand  is te overbruggen door de bijen in de kasten van deze imkers, aangezien het 

maximale vliegbereik van honingbijen ingeschat is op 5 km (Jacobs et al. 2010).  

Een imker bracht één honingstaal binnen, de tweede imker leverde drie honingstalen aan. Deze 

honingstalen werden als volgt geanalyseerd. De eerste stap in een DNA analyse bestaat uit de isolatie 

van het DNA uit het te onderzoeken materiaal. In het geval van de honing komt dit in een eerste stap 

neer op het opconcentreren van het pollen aanwezig in de honing. Het is immers enkel in deze 

pollenkorrels (=plantencel) dat er DNA aanwezig is. In een volgende stap wordt dan uit het 

verzamelde pollen het DNA geïsoleerd. Eens het DNA bereid is kan hiervoor de real-time polymerase 

kettingreactie (PCR) techniek gebruikt worden om specifieke DNA fragmenten te gaan 

vermenigvuldigen. Na vermenigvuldiging van de beoogde stukjes DNA zijn deze immers makkelijker 

te detecteren. Indien de beoogde fragmenten in voldoende hoge concentratie aanwezig zijn kunnen 

deze via real-time PCR ook worden gekwantificeerd.  
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Figuur 14  Locatie van de imkers in de buurt van de Wetterse veldproef die honingstalen 
aanleverden voor de analyse naar de aanwezigheid van GG pollen. A, C: locatie imkers; B: 
locatie Wetterse veldproef met GG plaagresistente aardappelen.  

De resultaten van de DNA analyse op deze stalen zijn weergegeven in Tabel 1. Naast de 4 

honingstalen werd, zoals gebruikelijk in een DNA analyse, een positieve en negatieve controle 

meegenomen. Uit alle 4 de honingstalen kon succesvol pollen en DNA worden geïsoleerd. Dit blijkt 

uit de positieve detectie van de geamplificeerde ITS DNA regio. Deze DNA regio is aanwezig in alle 

eukaryoten organismen, dus ook in planten. Aangezien we in de PCR analyse van de ITS regio een 

duidelijk positief signaal krijgen voor de 4 honingstalen kunnen er twee dingen worden besloten. Ten 

eerste is hiermee aangetoond dat de pollen aanrijking en DNA extractie uit de honing succesvol is 

verlopen en dat het DNA bovendien voldoende zuiver is om gebruikt te worden in een real-time PCR 

analyse. Dit valt af te leiden uit het feit dat er in de ITS PCR analyse een duidelijke amplificatie van 

het beoogde DNA fragment kon worden bekomen voor de 4 stalen (Tabel 1, 3de kolom). Het tweede 

besluit is dat de 4 honingstalen eukaryoot DNA bevatten. In dit geval zijn de ITS resultaten natuurlijk 

te verklaren door de aanwezigheid van het DNA afkomstig van de pollenkorrels van verschillende 

plantensoorten, aanwezig in de honing. 
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Tabel 1 Samenvatting van de resultaten van de real-time PCR analyse van de 4 honingstalen  

Staal 
Geamplificeerde DNA regio1 

Eukaryoot Solanaceae   GG aardappels Wetteren 

Imker Honingstaal ITS UGPase Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 

Locatie A Staal 1 + - - - - - 

Locatie A Staal 2 + - - - - - 

Locatie A Staal 3 + - - - - - 

Locatie C Staal 4 + - - - - - 

Positieve controle2 + + + + + + 

Negatieve controle3 - - - - - - 
1
 + = signaal boven de detectiellimiet; - =  signaal onder de detectielimiet 

2 
 Positieve controle = Event EH92-527-1, Amflora aardappel 

3 
 Negatieve controle = geen DNA maar water toegevoegd in de PCR reactie 

 

In een tweede PCR analyse werd er onderzocht of de UGPase DNA regio kon geamplificeerd en 

gedetecteerd worden. Deze UGPase DNA regio wordt in het controleprogamma van GGO’s 

routinematig gebruikt als endogene controle voor aardappel. Uit het validatierapport van de event-

specifieke methode voor de kwantificering van Amflora via real-time PCR werd duidelijk dat deze 

UGPase analsye ook een signaal kan geven voor de andere Solanaceae plantensoorten tomaat, 

paprika, aubergine en tabak. Voor niet-Solanaceae species kon geen amplificatie worden 

gedetecteerd (Savini et al. 2006). Het besluit uit de UGPase analyse is dus dat er in geen van de 

honingstalen aardappel-pollen kon worden gedetecteerd, noch pollen van tomaat, paprika, 

aubergine en tabak. De PCR werd goed uitgevoerd aangezien er een duidelijk positief signaal werd 

bekomen voor de positieve controle, zoals verwacht (Tabel 1, kolom 4).  

In een derde, nog specifiekere PCR analyse tenslotte werd bekeken of er amplificatie kon worden 

gedetecteerd van vier verschillende DNA elementen die specifiek zijn voor de GG aardappelen die 

geëvalueerd werden in de veldproef in Wetteren. Voor alle GG specifieke DNA elementen bleek de 

analyse negatief te zijn voor de vier honingstalen. De PCR werd opnieuw goed uitgevoerd, af te 

leiden uit de positieve signaal bekomen voor de positieve controle. Deze resultaten waren te 

verwachten aangezien uit de UGPase PCR analyse al was gebleken dat er geen aardappel DNA kon 

worden gedetecteerd in de 4 honingstalen. 

Besluit van dit eerste onderzoeksluik is dus dat er in de honing van de imkers in de nabijheid van de 

veldproef in Wetteren duidelijk geen pollen van de GG plaagresistente aardappelen kon worden 

teruggevonden.  

 

5.4.2.  Onderzoeksproject “Vliegen bijen op aardappel?” 

Uit de honinganalyse van de 4 stalen bezorgd door twee imkers uit de buurt van de veldproef in 

Wetteren, was duidelijk af te leiden dat er geen pollen van de GG aardappelen kon worden 

teruggevonden. Uit de gevolgde onderzoeksmethodiek kon echter ook afgeleid worden dat in deze 

honing sowieso geen aardappelpollen gedetecteerd kon worden. Om nog meer data te kunnen 

verzamelen rond de vraag of bijen al dan niet op aardappel zouden vliegen, en zo eventueel zouden 

kunnen bijdragen tot de verspreiding van genetisch materiaal van GG aardappels, werd een eigen 
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experiment opgezet in samenwerking met Prof. Geert Haesaert en Joran Barbry (HoGent) en Prof. 

Em. Cyriel Verbruggen, paleo-geograaf  (UGent, Vakgroep Geologie) en Prof. Dr. Frans Jacobs (UGent, 

Vakgroep), bijenexpert.  

Drie verschillende, complementaire onderzoekspistes werden uitgebouwd. Naast visuele observaties 

van aardappelplanten, werden microscopische pollenanalyses uitgevoerd, verder aangevuld met 

DNA analyses van pollen- en honingstalen. In wat volgt zijn de resultaten van deze drie pistes 

weergegeven.  

De resultaten bekomen in deze proef zijn hoofdzakelijk afkomstig uit praktijkomstandigheden. De 

meeste waarnemingen zijn gebaseerd op observaties en analyses van materiaal verzameld op het  

aardappelbedrijf van Dhr. Guido Lammerant in Wulpen, West-Vlaanderen. De bijen werden als het 

ware geforceerd om op de aardappel te vliegen, door de kast midden in een aardappelveld met het 

goed bloeiende ras Lady Claire te plaatsen. Dit is een extreme situatie die in de praktijk nooit zal 

plaats vinden. Indien in een dergelijke situatie geen aardappelpollen in de honing worden gevonden 

is dit een overtuigend bewijs dat bijen geen pollen verzamelen van aardappel. De tweede locatie was 

de proefhoeve van de HoGent te Bottelare, waar jaarlijks divers aardappelrassen worden uitgeplant 

in het kader van rassen- en Phytophthora onderzoek.  

In Figuur 15 is de proefopzet in Wulpen weergegeven. Vijf bijenkasten werden zoals aangegeven op 

het kaartje geplaatst: 2 kasten in het midden van een aardappelveld (nr.1 & 5), 1 kast aan de rand 

van het aardappelveld (nr. 2), 1 kast in een tarweveld (nr. 3) verderop en tenslotte 1 kast in een 

vlasveld nog iets wat verder afgelegen van het aardappelveld (nr. 4). Kasten 1-4 waren aanwezig voor 

het aardappelgewas in bloei stond, kast 5 werd toegevoegd op het moment dat het aardappelgewas 

volop in bloei stond. Twee van de vijf kasten werden op het eind van het experiment in Wulpen naar 

Bottelare verplaatst.  

 

Figuur 15  Proefopzet bijenexperiment Wulpen. De nummers geven de posities weer van de 
geplaatste bijenkasten  
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5.4.2.1 Visuele waarnemingen 

De visuele waarnemingen bestonden uit twee verschillende observatiemethodes om na te gaan of er 

bijen konden worden waargenomen die aardappel bloemen bezochten.  

De eerste methode is de zogenaamde ‘transect-walking’ methode. Hierbij werd zowel in Wulpen als 

in Bottelare volgens een vast traject op verschillende tijdstippen langsheen, doorheen een bloeiend 

aardappelgewas gewandeld, met als doel het insecten/bijenbezoek van aardappelbloemen te 

registreren. In Wulpen werd op 6 verschillend dagen tijdens de aardappelbloei een traject van iets 

meer dan een kilometer afgelegd. Hierbij werden telkens naar insectenbezoek van de 

aardappelbloemen gekeken in twee rijen langs de looprichting. Hetzelfde werd in Bottelare 

uitgevoerd op 10 verschillende dagen op een traject tussen verschillende onderzoekspercelen met 

bloeiende aardappels. Op geen enkel van de uitgevoerde observatiewandelingen kon er het bezoek 

van een bij aan een aardappelbloem worden vastgesteld. Dit ondanks de aanwezigheid van de 

geplaatste bijenkasten in de onmiddellijke nabijheid van het gevolgde traject. De insecten die wel 

werden waargenomen op de aardappelbloemen waren vooral zweefvliegen en in mindere mate 

vlinders, kevers, wantsen en ook hommels. Figuur 16 illustreert het waargenomen bezoek van een 

hommel aan het bloeiend aardappelgewas Lady Claire in Wulpen.  

 

Figuur 16  Bezoek van hommel aan bloem  van het aardappelras Lady Claire (foto genomen op 6 juli 
2012, © Joran Barbry). 

De tweede methode bestond erin om gedurende één kwartier twee naast elkaar staande bloeiende 

aardappelplanten, at random uitgekozen in het veld te observeren. Deze methode werd enkel in 

Wulpen uitgevoerd. Dit werd uitgevoerd op twee verschillende dagen in het bloeiseizoen, op twee 

verschillende momenten. Ook tijdens geen enkele van deze observatiemomenten kon een 

bijenbezoek aan de bloeiende aardappelplanten worden vastgesteld.  Deze observatiemethodiek 

werd om die reden niet verder uitgevoerd. 
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5.4.2.2. Microscopische analyse 

In een tweede onderzoekspiste werd in samenwerking met Prof. Em. Cyriel Verbruggen (UGent) een 

microscopische analyse van pollenkorrels uitgevoerd. Om dit te kunnen realiseren werd er een 

‘pollentrap’ geplaatst voor de invliegruimte van de bijenkasten. Zoals weergegeven in Figuur 13, is 

deze pollentrap gemaakt om in de vliegopening van de bijenkast te passen. Op die manier zijn de 

bijen verplicht om de pollenval te passeren alvorens de kast binnen te gaan. Tijdens de staalname 

periode wordt een roostertje met kleine ronde openingen in de pollenval geplaatst (Figuur 17). 

Wanneer de bijen zich door deze openingen wringen, vallen de pollenpakketjes die ze tijdens hun 

vlucht hebben verzameld van hun pootjes doorheen een rooster in een schuifje onderaan de 

pollenval. De stalen worden verzameld in perioden van twee uur, langer zou nefast zijn voor de 

bijenvolkeren. Na twee uur wordt het roostertje verwijderd en wordt het staal verzameld in een 

plastiek zakje. Eens in het labo werden deze stalen ingevroren tot op het moment van analyse. Dit 

werd uitgevoerd voor de vijf kasten die geplaatst werden in Wulpen (cfr. Figuur 15), alsook voor de 

twee kasten die later verplaatst werden naar Bottelare.  

 

Figuur 17  ‘Pollentrap' gebruikt voor het verzamelen van pollenkorrels. A. Pollentrap voor plaatsing. 
B. ‘Pollentrap’ geplaatst voor de invliegopening van de bijenkast. C. Rooster in de 
‘pollentrap’ waardoorheen de bijen zich een weg moeten banen om in de kast te raken. D. 
Opvangbakje van de van de bijenpoten losgemaakte pollenkorrels (© Joran Barbry) 

Het labowerk in deze piste bestond er in de eerste fase in om van het verzamelde pollen een 

representatief substaal te gaan fossiliseren. Dit werd uitgevoerd volgens standaardprocedures onder 

de deskundige begeleiding van Prof. Em. Verbruggen (UGent). Het fossiliseren is nodig om het 

stuifmeelpollen op een goede manier te kunnen identificeren. Tegelijkertijd worden de gemaakte 

A B 

C D 
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pollenpreparaten voor lange tijd houdbaar. De gemaakte preparaten werden dan met behulp van 

een lichtmicroscoop bestudeerd onder een vergroting van 500x (objectief: 40x, oculair: 12,5x). Het  

aanwezige pollen werden per preparaat tot op plantenfamilieniveau geïdentificeerd met de hulp van 

expert Prof. Em. Cyriel Verbruggen en de bij hem beschikbare pollen-referentiecatalogus. Als 

referentie werd een preparaat van zuiver aardappelpollen gefossiliseerd.  

Op deze manier werden in totaal werden 32 verschillende pollenpreparaten gemaakt, vertrekkende 

van de pollenkorrels die verzameld werden op vijf verschillende dagen aan de vijf kasten die in 

Wulpen werden geplaatst en op vijf verschillende dagen aan de twee kasten die later in Bottelare 

hebben gestaan. In Figuur 18 zijn de microscopische beelden van zuiver aardappelpollen 

weergegeven alsook een willekeurig gekozen pollenpreparaat. Zoals op het pollenpreparaat te zien is 

werd er onder andere pollen gevonden van de families Asteraceae en Fabaceae, maar geen 

aardappelpollen. Veel voorkomend pollen in de andere preparaten behoorde tot de families 

Castaneae, Geranicaceae, Malvaceae, Brassicaceae, Poaceae en een beperkt aantal andere 

plantenfamilies. De waargenomen plantenfamilies stemmen overeen met de grote diversiteit aan 

plantensoorten die in de ‘bijenweide’ op vliegafstand van de kasten voorkwamen. Niet de 

landbouwgewassen in de directe omgeving van de geplaatste kasten werden bevlogen, maar vooral 

het pollen dat afkomstig is van de bomen, struiken, sierplanten  die aanwezig zijn langs de 

straatkanten en de woonkernen die zich binnen het drachtgebied van de bijen bevonden.  

Dezelfde waarnemingen konden worden gedaan voor alle 32 preparaten. In geen enkel van de 

preparaten, ook niet in deze midden in het aardappelveld (kasten nrs. 1 en 5) kon Solanaceae pollen 

worden vastgesteld. Deze waarnemingen stemmen overeen met de kennis van Prof. Jacobs en 

andere bijenexperten dat bijen niet vliegen op aardappel.  

 

5.4.2.3  DNA analyse 

Als laatste complementaire onderzoekspiste werd er ook nog een DNA analyse met behulp van de 

real-time PCR techniek uitgevoerd op alle pollenstalen die verzameld werden zoals hierboven 

beschreven. Deze stalenset werd nog uitgebreid met een honingstaal van de vijf kasten die werden 

ingezet voor het uitvoeren van het experiment in Wulpen en Bottelare. 

Uit de honingstalen werd eerst het pollen afgezonderd zoals beschreven onder 5.3.1. Op het pollen 

geïsoleerd uit deze honingstalen, werd samen met alle andere pollenstalen volgens 

standaardprocedures (CTAB DNA extractieprotocol) DNA bereid. Dit DNA werd vervolgens op exact 

dezelfde manier zoals beschreven in 5.3.1. geanalyseerd via real-time PCR analyse.  

Gezien het feit dat de beschreven UGPase real-time PCR methode niet specifiek is voor aardappel, 

maar ook een signaal kan geven voor de andere Solanaceae plantensoorten tomaat, paprika, 

aubergine en tabak (Savini et al. 2006), werd in de literatuur naar een methode specifiek voor 

aardappel gezocht. Een dergelijke methode werd gevonden in het werk beschreven door Randhawa 

et al. (2009). Deze onderzoeksgroep ontwikkelde een real-time PCR voor de amplificatie van een 

ander single-copy endogen van aardappel, het ST-LS1 gen.  
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Figuur 18  Microscopisch beeld van aardappelpollen (referentie) en één van de onderzochte   
pollenpreparaten (© Joran Barbry) 

In een specificiteitstest met verschillende species van de Solanaceae familie waaronder tomaat 

(Solanum lycopersicon), paprika (Capsicum annum), aubergine (Solanum melongena), Datura 

stramonium, Petunia hybrida en een aantal andere GG gewassen in ontwikkeling waaronder katoen 

(Gossypium hirsutum), rijst (Oryza sativa) en maïs (Zea mays) bleek dit gen wel soortspecifiek voor 

aardappel te zijn. 

De primers voor deze specifieke aardappeldetectietest werden besteld en de PCR werd 

geïmplementeerd in het ILVO GGO-analyse labo. Alle DNA afgeleid uit de honing- en pollenstalen 

eerder beschreven werden met deze methode geanalyseerd. Resultaat van de analyse was dat in 

géén enkel van de honing- en  pollenstalen, ook niet in deze verzameld op de bijenkasten centraal in 

het aardappelveld, aardappel DNA kon worden gedetecteerd.  
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Figuur 19 A toont de amplificatieplot bekomen na DNA analyse met deze aardappel-specifieke 

primers. Enkel in de positieve controles  is er een amplificatie waar te nemen. In Figuur 19 B zijn de 

smeltcurves weergegeven. Op deze grafiek is opnieuw de specificiteit van deze test af te leiden. Enkel 

in de positieve controles werd één amplicon gegenereerd dat smelt bij een temperatuur 78,71°C. In 

alle honing en pollenstalen is deze piek niet terug te vinden.  

 

 

Figuur 19  A. Amplificatieplot en B. smeltpiekenanalyse van de aardappel-specifiek real-time PCR ST-
LS1 analyse 

 

Deze aardappel-specifieke DNA analyse leidt dus tot dezelfde conclusie als de visuele observaties en 

de microscopische pollenanalyse: er konden in dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden worden 

dat bijen op aardappel zouden vliegen. 

 

A 

B 
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6. Conclusies  
Het is duidelijk dat voor aardappel het belangrijkste risico op de verspreiding van genetisch materiaal 

bestaat uit de mogelijke vermenging van rassen via opslag uit op het veld achtergebleven knollen. 

Opslagbestrijding zit echter vandaag al ingebed in de goede landbouwpraktijk met niet-GG 

aardappelrassen omwille van fytosanitaire redenen. Het respecteren van de verplichte teeltrotatie 

van 1 op 3 bij aardappelen verdient ook vanuit de co-existentieregelgeving de nodige aandacht om 

uitdoving van de opslagpopulatie in de hand te werken, en de in het BVR vastgelegde monitoring tot 

3 jaar na de teelt GG-aardappelen mogelijk te maken. Uitgaande van een driejaarlijkse teeltrotatie 

zou dit in theorie kunnen betekenen dat een teler die GG aardappelen heeft geteeld in het laatste 

jaar van zijn opslagmonitoring opslag van het GG gewas moet opvolgen in het volgende 

aardappelgewas, wat niet evident zou zijn. De kans dat opslag zich in de praktijk nog in de volgende 

aardappelteelt voor doet, lijkt echter klein.  

Naast opslag uit knollen zou er ook genetisch materiaal verspreid kunnen worden door zaadvorming 

na succesvolle uitkruising. Heel wat aardappelrassen zijn echter mannelijk steriel waardoor ze niet 

tot besvorming kunnen leiden (bvb. Bintje). Aardappel is hoofdzakelijk zelfbestuivend (80-100%), 

waardoor kruisbestuiving slechts beperkt voorkomt. Onderzoek wees uit dat dit bovendien tot 

maximaal 10-20 meter ver kon worden vastgesteld. Opslagplanten die uit zaad ontstaan zijn meestal 

zwak zodat ze makkelijk bestreden kunnen worden met herbiciden. Niet opgemerkte opslagplanten 

uit zaad groeien zelden uit tot planten waarop oogstbare knollen of rijpe bessen ontstaan. De kans 

op verspreiding van genetisch materiaal na uitkruising en succesvolle zaadvorming lijkt daarom dan 

ook verwaarloosbaar.  

Bij het voorbereiden van de plantactiviteiten, het afstaan, doorverkopen of vernietigen van niet-

gebruikt pootgoed moet er ook aandacht zijn voor het verzamelen en vernietigen van afgebroken 

kiemstengels. Uit ILVO waarnemingen uitgevoerd in het kader van de uitvoering van deze opdracht 

bleek immers dat naast de bekende bronnen van opslag, zijnde knollen en zaad, dat ook uit 

afgebroken vegetatieve kiemstengels eventueel nieuwe planten kunnen ontstaan.  

Uit het experiment uitgevoerd op ILVO bleek ook duidelijk dat de isolatieafstand van 5 meter 

voldoende ruimte biedt aan aardappelplanters en – rooiers zonder een risico in te houden op 

vermenging van aardappelmateriaal. Beide machines bleken ook makkelijk te reinigen op het GG 

perceel zodat vermenging via deze machines adequaat in te perken is. Een aandachtspunt bij het 

oogsten, inschuren, bewaring en later uitschuren van de aardappelen is de ‘tarra’ (o.a. kleine, 

groene, beschadigde knollen en bessen) die hierbij ontstaat. Deze moet volgens de co-

existentieregelgeving teruggebracht worden op een perceel waar in dat jaar GG aardappelen werden 

geteeld. Ook de opslag die hieruit zou kunnen ontstaan verdient de nodige opvolging. Het transport 

van aardappelen gebeurt vandaag al op zo’n manier dat de kans op verspreiding van materiaal zeer 

beperkt is. De etikettering en traceerbaarheid doorheen de aardappelketen staan vandaag al goed 

op punt zodat voor het uitvoeren van alle punten hieromtrent vermeld in de co-existentieregelgeving 

geen problemen verwacht worden.  

Uit zowel de honinganalyses als het uitgebreide, zelf uitgevoerde bijenexperiment met 

veldobservaties, microscopische en DNA analyses van zowel pollen als honing, konden geen 

aanwijzingen worden gevonden dat bijen op aardappel vliegen. Er zijn dus geen bijkomende 

actiepunten nodig wat betreft bijen, honing en de teeltspecifieke co-existentiemaatregelen voor 

aardappel.  
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