
Bataatselectiedag 6oktober 22 

Donderdagavond 6 oktober was er in de VABI Roeselare onder leiding van John Vanderquaden de 

jaarlijkse bataatselectiedag.  

 

Na heel wat voorbereidingen in het voorjaar werden enkele 100en bataatstekken van verschillende 

testvariëteiten (zie verder, meestal 10 tal stekken per ras) aangeplant zowel in openlucht als in 

tunnelserre. In de buitenlucht werden 4 rijen met ongeveer 50 stekken/rij aangeplant: de 2 

binnenste rijen omvatten de stekken van de testrassen- inclusief de referentierassen Bellevue en 

Radiance-, de buitenste 2 rijen nieuwe zaailingen. Daarnaast werd nog een extra rij zaailingen 

aangeplant. In de serre werden enkel de testrassen aangeplant. 

 

Stekken na aanplant eind mei 

 

Situatie half augustus 

 



Velen lieten me weten dat er problemen waren met de afharding van de stekken eind mei/begin juni. 

De sterke zonintensiteit in deze periode was duidelijk nefast voor vele stekken die direct na 

aankomst werden aangeplant. Door de hevige zon werd er in de serre nl. ook sterk geschermd om 

oververhitting te voorkomen. Dit had duidelijk gevolgen op de afharding van de stekken.  

Die gevolgen waren op de VABI minder sterk aanwezig gezien ze pas ruim een week na levering 

hebben aangeplant waardoor de stekken nog wat konden afharden. 

De manier van aanplant kun je terugvinden in de fotos. Het mooie weer zorgde alvast voor heel 

mooie opbrengsten. 

 

De testvariëteiten 

Werden meegenomen als testvariëteiten: 

-Oranje: 19002-19003-19008-20001-21003, Bellevue en Radiance 

-Paars: 20006 - indopur 

-Wit/geel: 21002-21004 

 

Van de oranje testvariëteiten bleken 19002 en 19008 zowel buiten als in de serre een opbrengst te 

halen tussen de 2 en 3kg/ plant. Bellevue geraakte niet verder dan opbrengsten tussen 1,5 en 2kg, 

terwijl Radiance er wel bovenuit stak met opbrengsten tussen de 3 en 4kg. 

19008 heeft ook een mooie knolverdeling, de 19002 is meestal iets onregelmatiger met soms iets 

grotere knollen. Bij 19008 was er hier en daar een barstgevoelige knol en ook een rotte knol was niet 

uitgesloten.  

De andere selecties werden niet meer meegenomen. 

 

Vlnr: 19008-19002-Radiance 

 

 



 

Opmerkingen 

-In LTI Oedelem blijkt de 19008 enorm barstgevoelig te zijn, er wordt gesuggereerd dat hier een 

kalium probleem kan zijn. 

-In VLTI torhout op eerste zicht gelijkaardige resultaten als in de VABI, hoewel er minder jumbo 

knollen zijn bij 19002 

- De resultaten van 19002 en 19008 vallen wel in de verwachting van de voorbijgaande jaren.  

 

Over het algemeen waren de tendensen in de tunnelserre gelijkaardig als buiten en waren de 

opbrengsten er niet noodzakelijk hoger (wat afhankelijk van variëteit). Dit komt wsc door het mooie 

weer buiten zodat de knollen hun maximale groei konden bereiken. Wel werd opgemerkt dat de 

knolhomogeniteit buiten beter was dan binnen. Op het eerste zicht werden er in de serre meer  

jumbo knollen gevormd. 

 

Van de witte variëteiten blijkt enkel 20004 een mooi potentieel te hebben met een buitenopbrengst 

van ongeveer 2,5 kg/plant (in de tunnel slechts 1,5). Ook een relatief mooie knolverdeling. 

 

 

Bij de paarse variëteiten werd 20006 vergeleken met indopur 

Hoewel de opbrengst van 20006 buiten lager ligt dan indopur (1,5 tov 2,2 kg/plant) werd indopur 

gekenmerkt door lange dunne en weinig verkoopbare knollen. In dat opzicht was de 20006 stukken 

beter. In de serre was de opbrengst van 20006 ook wel merkelijk hoger (2,5 tov 1,2kg). 



 

20006 (links) vs Indopur (rechts) 

 

Zaailingen: 

Een 150 nieuwe zaailingen werden aangeplant. Sommige met enorme opbrengsten tot ruim 9kg per 

zaailing, hoewel dit meestal het resultaat was van enkele oversized knollen die ruim 2kg wogen. 

Er werden 16 nieuwe selecties gekozen, waarvan 6 oranje, 5 paars en 5 wit/geel. Keuze was 

gebaseerd op opbrengst, knolvorm en kleur. Dit najaar nog te testen op smaak en volgend jaar 

verder uit te testen on field. 

Enkele voorbeelden: 

 

 



 

 

 


