
De LNV-raad namens Nederland 

voor de Filippijnen is drs. Adrie 

de Roo. Nog niet zo lang geleden 

overlegde hij met de minister van 

landbouw van de Filippijnen over 

mogelijkheden om op de eilan-

den aardappelen te telen die 

geschikt zijn voor verwerking.  

Dit om deviezen te sparen en om 

lokaal meerwaarde aan de 

aardappel keten te geven. Ook is 

gesproken over een mogelijke rol 

voor het Nederlandse bedrijfsle-

ven in dit voorstel. Aan onderzoe-

kers van Wageningen UR, Anton 

Haverkort en Romke Wustman, is 

gevraagd om de haalbaarheid 

hiervan uit te zoeken. 
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Filippino’s  op zoek naar rassen vo

H A N D E L  E N  A F Z E T



Twee keer per jaar telen

Geen mechanisatie

H A N D E L  E N  A F Z E T
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oor eigen teelt van chipsaardappelen

De laatste dertig jaar heeft de teelt van de aardappel op de Filippijnen veel 

buitenlandse hulp gekregen, van zowel Duitsland, Peru als Nederland.

Nadeel voor de afzet op het eiland Mindanoa is de grote afstand tot de hoofd-

stad Manilla. Transport overzee maakt de aardappelen duurder dan het transport 

over land op het eiland Luzon.

Wanneer een teler minder tevreden is over zijn pootgoed gaat hij op zoek 

naar betere velden. Die zijn dikwijls bij pootgoedtelers hogerop in de ber-

gen te vinden.



FILIPPIJNEN IN CIJFERS EN FEITEN

Aantal inwoners: 89,5 miljoen
Bevolkingsgroei: 1,8%
Oppervlakte: 300.179 km2,
verdeeld over 7.107 eilanden, waarvan
Luzon en Mindanao de grootste zijn

Bruto Binnenlands Product (BBP):
85,6 miljard euro (2006)
Economische groei: 5,4% (2006)
Inflatie: 6,3%
Totale invoer: 38,9 miljard euro (2006)
Totale uitvoer: 33,8 miljard euro (2006)
Belangrijkste handelspartners:
Verenigde Staten, Japan, Singapore,
Taiwan, China, Zuid-Korea, Hongkong,
Nederland
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Filippino’s op zoek naar rassen voor eigen teelt van chipsaardappelen
H A N D E L  E N  A F Z E T

Zij verzorgen de nateelt van het uitgangsmateriaal in plastic kassen. 

Verreweg het grootste deel van het pootgoed bestaat uit de kleine knolletjes 

van de vorige oogst.

en in de supermarkten betalen consumenten 

tussen de 0,50 euro per kilogram voor kriel 

en 1,20 euro per kilogram voor grote aard-

appelen in kleine plastic verpakkingen. Lokaal geteelde aardappels zijn alleen bestemd voor de versmarkt en kennen geen verwerking.



H A N D E L  E N  A F Z E T

Filippino’s op zoek naar rassen voor eigen teelt van chipsaardappelen

Veel buitenlandse hulp

Hoge productiekosten
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Import vervangen door eigen teelt

●

Instituten van het Filippijnse ministerie van land-

bouw aan snelle vermeerdering. Deze stellen 

tegen betaling stekjes en miniknollen beschikbaar 

aan hierin ‘gespecialiseerde’ pootgoedtelers.


