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AARDAPPELEN TOT
JULI GOED BEWAREN

Vraag van Geraats
Aardappelen met een langere
houdbaarheid en betere kwaliteit.
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Geraats: “Hoe minder vocht eruit gaat, des te
minder de aardappel krimpt en verliest aan
Bert Geraats, Geraats Aardappelen:

“Mechanische koeling
leidt tot een aanzienlijk
hogere opbrengst.”

kwaliteit en gewicht. Op het aantal kilo’s
dat wij produceren leidt dat tot aanzienlijk
meer opbrengst, onderschat dat niet.
Het ziet ernaar uit dat we onze aardappelen
tot juli goed kunnen bewaren zonder dat
ze gaan kiemen, maar het blijft een hele
uitdaging! Onze afnemers in de frietindustrie
zijn dan jaarrond verzekerd van knapperige
aardappels die mooi geel bakken.”
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