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Annabelle 

AM-ras

Vroeg tot 

zeer vroeg

Vanaf 

begin juni

Langovaal Geel Geel 28/32 30/35 Vastkokend. Zuiver 

van kleur. Bijzonder 

goede smaak en veel 

gebruikt in salades

Loof: Minimaal,       

Knol: Matig

De Annabelle pootaardappel is de vroegste aardappel die ook 

nog vastkokend is. De Annabelle pootaardappel is duidelijk te 

herkennen aan zijn gladde, langwerpige vorm en vlakke ogen. 

Deze vorm behoud de aardappel. De Annabelle is een nog 

relatief jong ras, wat steeds populairder aan het worden is. 

De Annabelle heeft een zeer specifieke smaak, welke wel 

wat weg heeft van de Roseval aardappel. Door zijn 

vastkokendheid is deze aardappel uitermate geschikt voor 

salades. In Duitsland wordt hij echter ook gewoon voor het 

koken gebruikt en is het een echte familie-aardappel.

Twinner Vroeg Vanaf half 

juni/juli

Ovaal Lichtg

eel

Rozig 28/35 39/40 Vastkokend. Ook 

geschikt voor het 

maken van verse friet. 

Loof: Goed.              

Knol: Goed

Twinner is een vroeg ras en heeft vrij grove knollen. Het is 

een vrij vastkokende aardappel met een gele vleeskleur.  

Deze aardappel is sterk tegen Phythofthora in het loof en in 

de knol. Twinner heeft een goed onderwatergewicht.  

Twinner is robuust komt uit de next generation lijn van 

Agrico.  Twinner is ook geschikt voor het maken van verse 

friet. Let op; Voldoende bemesten en bij droogte beregenen. 

Triplo AM-

ras

Vroeg Vanaf half 

juni/juli

Ovaal Lichtg

eel

Geel 28/35 39/40 Vrij vastkokend. Loof: Goed.             

Knol: Goed

Deze smaakvolle, vaste aardappel is heeft snel een hoge 

opbrengst en is geschikt voor koken of als frietaardappel. 

Doordat deze plantaardappel goed ziekteresistent is wordt 

het makkelijk om deze aardappel te telen. Let wel op dat je 

ze diep genoeg plant want Triplo heeft een hoge knolzetting. 

Hoge opbrengst.

Bio Pootaardappelen eigenschappen
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Sevilla Laat Vanaf half 

aug/sept

Ovaal Geel Licht

geel

28/35 30 tot 

35

Lichtbloemige aardapp

el. Geschikt als 

tafelaardappel en voor 

de friet

Loof: Zeer goed.             

Knol: Zeer goed.

Sevilla pootaardappel betreft een nieuwe aardappel. De 

naam is gekozen omdat de aardappel voor het eerst in 

havenstad Sevilla in Europa is gekomen.

De Sevilla kan vroeg worden geoogst, maar als je de 

aardappel wat beter laat rijpen wordt de smaak steeds 

beter. Houdt er wel rekening mee dat de aardappel dan ook 

gevoeliger wordt voor afkoken. Als je de Sevilla 

pootaardappelen niet op tijd dood spuit worden ze perfect 

voor de friet, maar worden ze wel erg bloemig met koken. 

De Sevilla pootaardappelen zijn reeds biologisch geteeld en 

kunnen door de hoge resistentie tegen de bekende 

aardappelziektes ook goed biologisch verder geteeld worden.

Sevilla pootaardappel kan goed tegen warmte en doet het 

goed op zowel klei- als zandgrond.

Vitabella Vrij vroeg Vanaf half 

juni/juli

Ovaal Geel Geel 28/35 39 tot 

40

Tafel en Friet 

aardappel

Loof: Zeer goed.             

Knol: Zeer goed.

Zgn. ROBUUST aardappelras, zeer goed bestand tegen 

Phytophthora. Vitabella is een smaakvolle vastkokende ovale 

consumptieaardappel. Het is een vrij vroeg afrijpende 

aardappel die zeer lang bewaard kan worden. De knollen 

hebben vlakke ogen en mooie vorm, waardoor ze gemakkelijk 

zijn te schillen. De knollen dienen bij het koken goed in het 

water te staan en zijn ook geschikt om vervolgens op te 

bakken en zelfs te frituren. Vitabella’s smaak, presentatie 

en bewaarbaarheid zijn zodanig uitmuntend dat het ras over 

een lange periode gebruikt kan worden. De ovale knollen zijn 

glad en hebben een mooi inwendige gele vleeskleur. Hoge 

resistentie tegen Phytophthora en daardoor zeer geschikt 

voor biologische teelt. Zeer smakelijke tafel- en 

fritesaardappel. Voldoende bemesten en bij droogte 

beregenen.
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Alouette Middelvroeg Vanaf half 

juli

Langovaal Geel Rood 28/40 30 tot 

35

Vrij vastkokend. 

Heerlijke consumptie 

aardappel, welke 

nagenoeg overal 

geschikt voor is.

Loof:Resistent,       

Knol: Vrij resistent

De Alouette pootaardappelen zijn de vervangers van de Raja 

pootaardappelen. Dit laatste ras wordt niet meer geteeld, 

aangezien dit een verbeterde versie is.

De Alouette pootaardappelen groeien uit tot grove, rode 

aardappelen met vlakke ogen en een gele vleeskleur. Deze 

biologisch geteelde pootaardappelen zijn zeer sterk en 

resistent tegen de gevreesde aardappelziekte Phytophtora. 

De beste plantafstand is ca. 20 – 25 cm. De Alouette 

pootaardappelen kun je beter even voor laten kiemen, zodat 

ze niet koud de grond in gaan. Dit zorgt voor een optimaal 

resultaat. De sortering van de Alouette aardappelen is vrij 

regelmatig. De aardappelen worden niet zomaar blauw, maar 

zijn wel gevoelig voor rooibeschadigingen. Let hier op bij het 

oogsten van de aardappelen. Het valt aan te bevelen om ca. 3 

weken te wachten met rooien na de loofdoding, om de 

rooibeschadiging te voorkomen. De Alouette aardappelen 

zijn vrij goed te bewaren, door de redelijke kiemrust. Het 

valt aan te bevelen om ze op een temperatuur van ca. 4,5 

graden te bewaren.

Connect Laat vanaf half 

augustus

Rondovaal Geel Wit 28/35 30 tot 

35

Vrij kruimig. Geschikt 

voor, koken, bakken en 

pureren (stamppot).

Loof: Zeer goed.             

Knol: Zeer goed.

De Connect biologische pootaardappel is een vrij nieuw ras, 

welke ook zeer resistent is tegen de gevreesde 

aardappelziekte Phytophtora.

De Connect pootaardappel is een ietwat late aardappel, met 

een hoge opbrengst en vlakke ogen, waardoor ze prettig zijn 

om te schillen. De smaak is vrij goed. 

Connect aardappelen zijn zeer geschikt voor pureren en het 

maken van stamppot, redelijk geschikt voor de gewone 

consumptie als koken en bakken en minder geschikt om friet 

van te maken. 

Het valt aan te bevelen om deze pootaardappelen te planten 

in de maand april.
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Carolus Middelvroeg Vanaf half 

juli

Rondovaal Geel Geel 28/35 30 tot 

35

Vrij kruimig en 

bloemig in de pot. 

Geschikt voor, koken, 

bakken en friet.

Loof: Zeer goed.             

Knol: Zeer goed.

De Carolus biologische pootaardappel is een vrij nieuw ras. 

Het kenmerkende aan deze aardappel is dat deze een goede 

smaak weet te combineren met resistentie tegen 

Phytophtora. In Opvallend is verder dat de Carolus 

pootaardappelen uitgroeien tot aardappelen met een 

(plaatselijke) lichtrode kleur. De ondiepe ogen maken de 

Carolus prettig om te schillen.

De Carolus is een middenvroege aardappel en komt als één 

van de besten uit de smaaktest. Ook de opbrengst is goed, 

waardoor de Carolus pootaardappelen alles in zich hebben om 

uit te groeien tot de standaard in de biologische 

aardappelteelt.

Het valt aan te bevelen om de Carolus aardappelen goed uit 

te laten groeien, omdat ze wel wat gevoelig zijn voor 

stootblauw. Ook wordt hij dan wat bloemig. Hierna zijn ze 

wel lang te bewaren.

Wil je de Carolus aardappelen wat meer vastkokend laten 

zijn, dan moet het loof iets eerder verwijdert worden van de 

plant.

Het valt aan te bevelen om deze pootaardappelen te planten 

in de maand april. Cammeo Middenlaat vanaf begin 

augustus

Ovaal Lichtg

eel

Geel 28/35 38 tot 

40

Vrij vastkokende 

Tafel en Friet 

aardappel.

Loof: Zeer goed.             

Knol: Zeer goed.

NIEUW zgn. ROBUUST aardappelras, zeer goed bestand 

tegen Phytophthora. Cammeo is een laat afrijpende 

aardappel. Geeft een hoge opbrengst met grove sortering 

knollen. Gladde ovale knollen met lichtgeel kleurend vlees. 

Zeer sterk resistent tegen Phytophthora. Zeer goed 

bewaarbaar met een lange kiemrust. Goed smakende 

tafelaardappel en prima om te frituren. Aardappel voor de 

toekomst en mag in iedere volkstuin niet ontbreken. 

Raadzaam de knollen voor het poten voor te laten kiemen.
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Ditta AM-

ras

Middelvroeg Vanaf half 

juli

Langovaal Lichtg

eel

Geel 28/35 30 tot 

35

Vastkokend. Geschikt 

voor, koken, bakken, 

salades en frituren.

Loof: Zeer             

Knol: Matig 

De Ditta biologische pootaardappel is een al wat ouder 

biologisch ras, ontstaan uit een kruising met onder andere 

een Bintje. De Ditta pootaardappelen zijn redelijk resistent 

is tegen de gevreesde aardappelziekte Phytophtora. De 

smaak van de Ditta is erg goed, waardoor deze aardappel in 

de smaaktesten altijd goed naar voren komt.

Ditta aardappelen zijn zeer geschikt voor de gewone 

consumptie als koken en bakken en tevens voor de friet. Dit 

vanwege zijn vastkokendheid.

De bewaarbaarheid van de Ditta is zeer goed.

Het valt aan te bevelen om deze pootaardappelen te planten 

in de maand april.
Sarpo Mira Laat Vanaf 

midden 

Augustus

Rondovaal Wit Rozig 28/35 39 tot 

40

Koken, pureren en 

bakken

Loof: Redelijk,        

Knol: Goed

Zgn.ROBUUST aardappelras, zeer bestand tegen 

Phytophthora. Sarpo Mira is een lang-ovale aardappel met 

een rode schil. De knolzetting is vroeg, het loof is fors en 

hoog. De resistentie tegen Phytophthora in het loof en knol 

is zeer sterk (9). Het ras is tamelijk gevoelig voor schurft. 

Teelt op schurftgevoelige gronden wordt dan ook afgeraden. 

De genetische oorsprong van Sarpo Mira ligt in Hongarije. 

Het is een veelbelovende aardappel met wit tot creme 

knolvlees en rozerode schil. De resistentie tegen 

aardappelziekte (Phytophthora infestans) is opvallend! Soms 

lijkt er een aantasting te ontstaan, maar de plant groeit er 

weer gezond doorheen zonder de ziekte door te geven in de 

knol. Voldoende vocht en voeding resulteert in een grote 

oogst, minder van beide verbetert de smaak echter wel. De 

knollen zijn tamelijk stevig, iets bloemig en daardoor is de 

aardappel veelzijdig inzetbaar: koken, bakken, pureren en 

salades. Laat afrijpend en goed bewaarbaar. Voorkiemen is 

aan te bevelen, want de scheuten komen traag op gang. Knol 

goed resistent tegen phytophtera.
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Agria AM-

ras

Middelvroeg 

tot laat

Vanaf 

begin 

augustus

Langovaal Geel Geel 28/35 30 tot 

35

Redelijk vastkokend, 

maar wordt wel 

kruimig. Geschikt voor 

friet, koken, bakken 

en salades.

Loof: Minimaal        

Knol: Redelijk

De Agria pootaardappel is nog relatief nieuw (sinds 1986) en 

is speciaal ontwikkeld voor de friet, maar is door zijn 

kruimige aard ook goed geschikt voor de stamppot. De Agria 

doet het goed op kleigrond. Deze Agria pootaardappelen zijn 

speciaal biologisch geteeld.

De Agria aardappelen zijn ovaalvormig en hebben gladde 

ogen, waardoor ze eenvoudig zijn te schillen. De Agria is 

redelijk vatbaar voor Phytophtora in het loof. De knol is 

daarentegen redelijk resistent tegen de gevreesde 

aardappelziekte.

De Agria pootaardappel is een laat ras, waarbij je moet 

rekenen op oogsten na ca. 140 dagen na het poten. Het valt 

aan te bevelen om de Agria pootaardappelen eerst voor te 

laten kiemen, omdat het nogal een trage groeier is. Dit kan 

de periode tussen poten en oogsten verkorten en zo de kan 

op Phytophtora te verkleinen.

De Agria is redelijk gevoelig voor stootblauw. Het is daarom 

verstandig om de aardappelen goed te laten afharden in de 




