
 
 
 

BIO-POOTGOED 2018           nu verkrijgbaar 

Aardappelen 
 

FRIESLANDER maat 28-35, geel, lang ovaal, zeer vroeg met hoge opbrengst, 
vastkokend, goed van smaak, resistentie tegen fytoftora in 
relatief goed in de knol  
 

4.00 €/kg 

VITABELLA maat 28-35, geel, vroeg, vastkokend, ovale aardappel met 
lange bewaartijd, uitstekende resistentie in blad en knol 
 

4.30 €/kg 

CAROLUS maat 28-35 , geel, midden vroeg, bloemig, goede 
tafelaardappel, friet geschikt, uitstekend resistentie tegen de 
plaag 
 

4.20 €/kg 

ALOUETTE maat 28-35, rood, midden laat, tamelijk vastkokend, 
uitstekende resistentie in het loof en de knol 
 

4.30 €/kg 

CHARLOTTE maat 25-35, geel, midden laat, vastkokend, uitstekende 
smaak, in de knol niet gevoelig voor de plaag 
 

4.00 €/kg 

CONNECT maat 28-35, geel, rond ovaal, midden laat, goede opbrengst, 
uitstekende bloemige aardappel , plaagresistentie: zeer goed  
 

4.20 €/kg 

DESIREE maat 28-40, rood, midden laat, tamelijk vastkokend, prima 
aardappel uit de groeien ouden tijd, niet gevoelig in de knol 
 

4.00 €/kg 

AGRIA maat 28-35, geel, midden laat, tamelijk vastkokend, 
uitstekende friet patat,  bij rijpheid direct oogsten en goed 
droog bewaren 
 

4.30 €/kg 

SARPO MIRA maat 28-35, licht rood, laat, tamelijk vastkokend, zeer hoog 
loof , aardappelen  niet te laat oogsten hebben de neiging om 
hol te worden 4.20 euro/kilo 

4.20 €/kg 

De boer spreekt : 
 Voorkiemen op een koele plaats. Korte kiemen zijn ideaal 

 Planten als de grond een temperatuur heeft van 15°C 

 Plantafstand : tussen de rijen 70cm en in de rij 35cm. In driehoeksverband. 

 Oordeelkundig bemesten en vruchtafwisseling toepassen 

 Vroege aardappelen oogsten na 90 dagen, late na 100 dagen 
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Plantui 
 

STURON maat 10-22, platronde ui van uitstekende kwaliteit 
 

5.00 €/kg 

SANTERO maat 10-22 meeldauwresistent ras 
 

6.00 €/kg 

RED BARON maat 10-26, prachtige rode  ui 6.00 €/kg 
 

 

Plantsjalot 
 

RED SUN maat 20-45, uitstekende paarse sjalot 6.00 €/kg 

 
 

Plantlook 
 

GERMIDOUR  9.00 €/kg 

VIGOR SUPRÉME  9.00 €/kg 

 

 

De boer spreekt : 
 Noch ui, noch sjalot, noch look verdragen verse mest. 

 De percelen goed onkruidvrij houden. Planten op worteldoek is een optie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info : 
Speciale voorwaarden bij groepsbestellingen 
Bestellen via : boerderij@deloodsvzw.be  
Alle prijzen zijn BTW inclusief 
 


