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goed, dan kun je straks in één seizoen met 25 
gram zaad een opbrengst van 80 ton rooien.” 
 

IJsheiligen
Zo ver is het nog niet. De eerste landen die 
de hybride aardappel omarmen, zijn lan-
den ver weg. Landen waar je lastig knollen 
heen kunt brengen. „Voor een teler in 

gramma op te zetten gericht op kenmerken 
die in andere markten belangrijk zijn. 
 

Bibliotheek
Uiteindelijk ontstaat er dus een soort biblio-
theek, van waaruit eigenschappen gericht bij 
elkaar gebracht kunnen worden. Computer-
modellen die de kweekresultaten bijhouden, 
spelen hier volgens Van der Vossen een be-
langrijke rol in. Ook maken ze de uitkomsten 
van kruisingen steeds beter voorspelbaar. 
Gecombineerd met de snelheid van hybri-
de-veredelen zijn eigenschappen dan ook 
nog eens vrij snel in te kruisen. 
Wat is er straks mogelijk als er meerdere 
eigenschappen bij elkaar komen: zijn de 
problemen met Y-virus en phytophthora dan 
voorbij? En wat voor opbrengsten zijn er 
straks mogelijk? „Ik denk inderdaad dat we 
de belangrijkste aardappelziekten prima via 
veredeling de baas kunnen worden”, ant-
woordt Van der Vossen. „Het is geen enkel 
probleem om in enkele jaren tijd meerdere 
phytophthora-resistentiegenen in te kruisen, 
waardoor je een sterke resistentie krijgt die 
niet zomaar kan worden doorbroken. Je kunt 
die zelfs per gebied gericht gaan samenstel-
len of resistentiegenen afwisselen als daar 
aanleiding toe is. En omdat je gericht kunt 
werken aan sterkere rassen kan ook de op-
brengst verder omhoog.”

Solynta schaalt op met hybride 
aardappel 

Met 25 gram zaad per hectare 80 ton aardappelen oogsten? 
Daar gaat het zeker naartoe, volgens R&D-directeur Edwin 
van der Vossen van Solynta. Nu de techniek achter de 
hybride aardappel op poten staat, zoekt het bedrijf onder 
meer de samenwerking met Avebe. Hoe ver staat het nu 
precies met de hybride aardappel? 

‘25 gram zaad 
voor 80 ton 
aardappelen’

In een kas ergens in Midden-Nederland loopt 
een medewerker van Solynta met zijn laptop 
langs tafels waarop potten met aardappel-
planten staan. Het zijn stuk voor stuk potenti-
eel nieuwe ouderlijnen voor hybride aard-
appelrassen. Voorzichtig tikt hij de planten 
aan, kijkt eens goed naar de bloeiwijze en 
noteert dan een score voor retentie, ofwel: 
hoe goed houdt de plant zijn bloemen en 
bessen vast. „Dat is een belangrijk kenmerk 
voor ons, want wij zijn een zaadbedrijf”, licht 
Edwin van der Vossen toe. „Onze ouderlijnen 
moeten veel zaad kunnen maken.” 
We staan op één van de veredelingslocaties 

van Solynta, waar wordt gewerkt aan het 
maken en beoordelen van nieuwe kruisingen. 
Een groot deel van het zaad dat hier in de 
kas wordt geoogst, mag door naar het veld, 
waar een volgende selectieronde plaatsvindt. 
Want uiteindelijk is het daar waar de nieuwe 
aardappelrassen goed moeten presteren. 

Vorig jaar meldde Solynta haar eerste rassen 
aan voor de rassenlijst. Dat betekent dat deze 
hybride aardappelen zich qua prestaties mo-
gen gaan meten met de huidige rassen op de 
markt. Een belangrijk moment dus, temeer 
omdat door onvoorziene technische hobbels 
de introductie van een commercieel ras toch 
een paar jaar langer duurde dan Solynta 
aanvankelijk hoopte. Die problemen zijn in-
middels getackeld, aldus de researchdirecteur. 
Tot dusver werkte Solynta aan een tafelaard-
appel. Waarom een tafelras? „De tafelmarkt 
is een grote markt, vandaar dat we daar 
ons platform mee opgebouwd hebben. We 
hebben nu materiaal dat goed groeit. Van 
daaruit kunnen we aardappelen voor andere 
doeleinden gaan kweken, met de daarvoor 
benodigde specifieke eigenschappen”, legt 
Van der Vossen uit.
 

Veredelen op maat 
Een belangrijke stap is de vorige maand 
aangekondigde samenwerking tussen Solynta 
en Royal Avebe. Met Averis, het kweekbedrijf 
van Avebe, gaat Solynta werken aan een 
hybride zetmeelaardappel. „Hier komen onze 
kennis en ons hybride-platform samen met de 
productkennis van Avebe. Samen kunnen we 
gericht werken aan de eigenschappen die je 
nodig hebt voor een goede zetmeelaardap-
pel. Want daar hebben zij verstand van.”

De komende jaren worden gebruikt om 
de benodigde eigenschappen in te kruisen 
in nieuwe ouderlijnen. „Dat betekent aan 
de ene kant een hele reeks teeltkundige 
eigenschappen die in Noordoost-Nederland 
en Noordwest-Duitsland een rol spelen, zoals 
resistenties tegen een hele reeks aaltjes, 
phytophthora en wratziekte. Daarnaast 
gaan we ons richten op de inhoudsstoffen. 
Behalve zetmeel en eiwit kunnen dat ook 
andere componenten zijn. We richten ons dus 
niet alleen op een aardappel met een hoge 
zetmeelopbrengst, maar creëren een aardap-
pel die breder gericht is op de ingrediënten-
markt.”
Vanaf 2027 verwacht Van der Vossen dat het 
kweekprogramma de eerste commerciële 
rassen zal gaan opleveren. „Dan moeten de 
ouderlijnen er in ieder geval staan.” 
Op een soortgelijke manier wil Solynta 
dat voor andere markten gaan doen, door 
bijvoorbeeld in zee te gaan met een chips- 
of fritesfabrikant. „Wij zijn flexibeler en 
wendbaarder dan de klassieke veredeling. 
Ook daar gaat de vooruitgang sneller, bij-
voorbeeld door hulp van merkertechnologie. 
Maar het samenbrengen van eigenschappen 
gaat bij hen lang niet zo snel als wij dat 
kunnen.” Als er straks ouderlijnen klaar staan 
voor zowel tafelaardappelen als zetmeelaard-
appelen, dan is het volgens Van der Vossen 
een relatief kleine stap om een kweekpro-

Verhalen over verminderde groeikracht van 
hybriden verwijst hij naar de prullenbak. 
„Aan het begin van de rit hebben we zeker te 
maken met inteeltdepressie, net zoals dat bij 
andere hybride gewassen ook gebeurt. Maar 
net als hybride maïs en bieten zal ook de 
hybride aardappel uiteindelijk hoog scoren 
op groeikracht. Als je met ziektevrij materi-
aal begint, en de groeiomstandigheden zijn 

Aardappelen op-
kweken uit zaad. 
Volgens Solynta is 
het een kwestie van 
tijd dat pootaard-
appeltelers plantjes 
gaan poten.

„Met hybridetechniek kunnen we werken aan rassen die minder water nodig hebben”, zegt Edwin van der Vossen. 

Y-virus en phytophthora 
kunnen we prima de baas 
worden
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Tot twaalf jaar geleden was het niet mogelijk om een 
goede hybride aardappel te maken. Hiervoor zijn twee 
kruisingsouders nodig die homozygoot diploïd zijn, 
dus die elk twee identieke sets erfelijke informatie heb-
ben. Een ‘normale’ aardappel heeft vier sets chromoso-
men (tetraploïd), die uit verschillende verzamelingen 
genen bestaan. Kruisingen leveren daardoor een bonte 
verzameling nakomelingen op, waarna de zoektocht 
begint naar die ene toevalstreffer die het meest lijkt op 
het gewenste resultaat. Voordeel van diploïde aardap-
pelen is dat je gericht eigenschappen bij elkaar kunt 
brengen. Veredelaars hebben daar al langer ervaring 
mee, maar het lukte eerder niet om er vruchtbare 

inteeltlijnen mee te maken. Met behulp van een gen 
uit een diploïde, wilde aardappelvariant, en een flink 
aantal kruisings- en selectierondes, kan dat nu wel. Een 
nadeel is dat diploïde aardappelen veelal over minder 
groeikracht beschikken dan tetraploïde aardappelen. 
De kunst is nu om sterke ouderlijnen te maken, die 
meerdere gewenste eigenschappen in zich verenigen. 
En die samen sterke en robuuste nakomelingen gene-
reren. De vermeerdering van een hybride aardappelras 
verloopt snel en ziektevrij, omdat die begint vanuit 
schoon zaad. Behalve Solynta zijn ook andere partijen 
actief in het veredelen van aardappelen uit zaad, zoals 
HZPC, Bejo Zaden en Aardevo (KWS + Simplot). 

Hybride aardappel in het kort
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Ook de faciliteiten voor de zaadproductie zijn 
inmiddels opgezet, die deels in Nederland en 
deels in het buitenland zal gaan plaatsvinden. 
„Die capaciteit moet er zijn zodra we gaan 
opschalen.”
Wat gaan we hier in Nederland als eerste 
merken van de hybride aardappel? Komt 
de hybride tafelaardappel binnenkort in 
de schappen? Van der Vossen denkt dat de 
aandacht voor verduurzaming de rassen 
sneller dichterbij zullen brengen. „Zo doen 
we bijvoorbeeld mee aan een project van 
de provincie Gelderland, waarin we hybride 
rassen gaan ontwikkelen en beproeven voor 
de biologische teelt. Daarin spelen sterke 
ziekteresistenties, onder meer tegen phy-
tophthora, een belangrijke rol. Maar met 
de hybridetechniek kunnen we ook gericht 
gaan werken aan rassen die minder water of 
nutriënten nodig hebben.”

Afrika is er nu al een enorme vooruitgang te 
boeken, door een aardappel uit zaad op te 
kweken. Die maakt bijvoorbeeld in één klap 
een opbrengstsprong van 15 naar 30 ton per 
hectare, dankzij ziektevrij uitgangsmateriaal. 
Natuurlijk worden zijn kosten hoger, maar 
hij weet dat hij een stabiel hogere opbrengst 
kan halen. Bovendien is er al een infrastruc-
tuur voor het opkweken van groenteplantjes: 
het sluit aan bij de lokale manier van werken. 
Na het eerste jaar zou je de aardappelen 
bovendien nog enkele jaren door kunnen 
vermeerderen vanuit knollen.”
Een soortgelijke ontwikkeling voorziet Van 
der Vossen voor de markten dichter bij huis. 
Dat er straks een zetmeelaardappel wordt 
opgekweekt in de kas, uitgeplant en de 
opbrengst daarna wordt verwerkt bij Avebe is 
niet heel erg waarschijnlijk. „We zijn hier in-
gesteld op pootgoed. En dat biedt zekerheid 
bij de start van het gewas. Bovendien weten 
we dat als we starten met hoogwaardig 
pootgoed, we momenteel tot vijftien procent 
meer opbrengst kunnen behalen. Zaailingen 
uit de kas kunnen in Nederland namelijk pas 
na IJsheiligen buiten geplant worden, wat 
leidt tot een tragere start van het groeisei-
zoen en dus tot opbrengstverlies. Dus die 
vermeerderingsstap via knollen zal hier in 

Noordwest-Europa wel grotendeels blijven.” 
Hij verwacht dat de eerste vermeerderings-
stappen een taak zullen blijven van gespecia-
liseerde stammentelers die plantjes betrekken 
van speciale opkweekbedrijven, of die wel-
licht zelf plantjes gaan zaaien en opkweken 
in de kas. „Daar kun je dan een aantal jaren 
knollen van doorvermeerderen. Maar hoe dat 
precies zal gaan, weten we nog niet. Verschil 
met de huidige aanpak is dat er meer verloop 
zal zitten in rassen, omdat er continu verbete-
ringen mogelijk blijven.”
 

Biologisch
Wat het bezoek aan Solynta in ieder geval 
laat zien, is dat de pioniersfase van de hybri-
de aardappel voorbij is. Voor in de kas laat 
Van der Vossen enkele klimaatkamers zien, 
waarin het kweekmateriaal aan allerlei tests 
wordt onderworpen. Verspreid over de test-
locaties en het hoofdkantoor in Wageningen 
werken er inmiddels 80 mensen bij Solynta. 
„Dat waren er vorig jaar nog 65. Tot voor 
kort waren we vooral bezig met technolo-
gieontwikkeling. Nu is de fase aangebroken 
waar productontwikkeling de overhand 
begint te krijgen, inclusief het opzetten van 
de commerciële kant.”

Goede bessen met veel zaad. Dat is een belangrijke eigenschap waar ouderlijnen op beoordeeld worden.


