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INLEIDING
Voor de hiernavolgende tekst had ik (M. Asperges) jaren geleden een werktekst geschreven die ik kon gebruiken in het regentaat, de huidige lerarenopleiding, voor het secundair
onderwijs. De andere collega’s hebben deze tekst bewerkt tot wat hij nu is.
Anekdote:
Ooit gaf ik les in de afdeling algemene vakken van het toenmalige regentaat (lerarenopleiding). Als bioloog kreeg ik toen de opdracht Frans te geven in het 3de jaar Fransgeschiedenis of Frans-biologie. Gezien mijn dubbel diploma, Nederlands (licentie en
doctoraat) en Frans (kandidaturen) en een benoeming voor algemene vakken, was dit
niet onmogelijk! De lessen waren gegroepeerd rond het thema ‘l’Usage de la pomme de
terre dans un cours de biologie’. De studenten en ikzelf hebben er mooie herinneringen
aan overgehouden. Het was wel verwonderlijk dat vele studenten dachten dat de zoete
aardappel een kweekvariëteit was van de gewone aardappel terwijl deze laatste (Solanum tuberosum) behoort tot de nachtschadefamilie en de zoete aardappel (Ipomoea
batatas) tot de windefamilie.
I - DIDACTIEK EN METHODIEK
I.1 Even opfrissen.
We trachten om zowel onderzoekend als illustratief tewerk te gaan. Het experimenteel
onderzoek van de aardappel verloopt volgens de ‘Observeren en oriënteren-Voorbereiden-Uitvoeren en evalueren-Rapporteren’ methode of de OVUR-methode. Met deze methode kunnen niet alleen verplichte vakgebonden eindtermen (ET), specifieke eindtermen
(SET) voor de richtingen in de derde graad ASO en leerplandoelstellingen in de derde
graad TSO maar ook vakoverschrijdende eindtermen (VOET) voor de derde graad ASO,
TSO en BSO worden nagestreefd.
In het ASO, TSO en ook in het BSO kan je in zeer veel lessen met een aardappel illustratief of onderzoekend te werk gaan. Ook in de richting STEM kun je individueel of in klei-
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nere groepen opdrachten formuleren die een beter inzicht geven in dit frequent gebruikte
voedingsmiddel. Of het nu om taal, geschiedenis, wetenschappen, kunst of koken gaat,
overal kan de aardappel ter sprake komen. In deze tekst zullen we ons vooral toespitsen
op de lessen biologie.
I.2 Proef, test, en experiment.
Volgens de wetenschappelijke methode starten we steeds met een probleemstelling. Eerst
ga je een hypothese formuleren, dan ga je deze testen met een blanco, referentie en de
eigenlijke test, en tenslotte ga je de vooropgestelde hypothese aannemen of verwerpen
aan de hand van de bekomen resultaten. Een proef of experiment moet meerdere keren op
dezelfde wijze kunnen uitgevoerd worden. Dit noemen we het herhalingsprincipe.
Een experiment of proef is een zorgvuldig opgezette en nauwkeurige observatie van een
stukje werkelijkheid dat kan worden uitgevoerd om een wetenschappelijke hypothese te
testen. Je weet dus niet vooraf of het experiment zal lukken en of je hypothese(n) juist
is (zijn), dit in tegenstelling met een proef die al veel langer gekend is en waarvan je het
eindresultaat kent. Je gaat deze proef opnieuw met de leerlingen uitvoeren. Voor hen is
het natuurlijk nieuw, voor de leerkracht uiteraard niet.
Blanco- en referentietests zijn belangrijk bij een goed uitgevoerd experiment. Wees op
je hoede dat je geen referentietest doet met het te onderzoeken product, b.v. aardappelzetmeel aantonen en dan aardappelbloem gebruiken als referentietest. Gebruik dus een
andere zetmeelsoort (mais).
In de volgende tekst werden in de tabellen of grafiek de resultaten reeds ingevuld. Dit is
wat men noemt ‘supporting material’ of ‘ondersteunend materiaal’.

II - DE HERKOMST VAN DE AARDAPPEL
De aardappel is afkomstig uit Zuid-Amerika, naar alle waarschijnlijkheid uit Chili of
Peru. In 2008 ontstond hierover een hevige discussie tussen deze twee landen. In de 16e
eeuw brachten de Spanjaarden de aardappel mee naar Europa. Diego de Amalya heeft
vermoedelijk in 1536 de eerste aardappelplant uit Peru of Chili meebracht, waar deze bekend was onder de naam chunu. De Inca’s verbouwden de plant toen al honderden jaren,
ook op grote hoogten in de Andes, waar veel andere planten niet meer kunnen groeien.
Op basis van DNA-onderzoek is aangetoond dat alle oude aardappelrassen afstammen
van één plant uit Zuid-Peru. In Europa verspreidde de aardappel zich via de monniken en
de kloostertuinen vanuit Spanje naar de andere Europese landen. Daar werden aardappelplanten als curiosum aangeplant in botanische tuinen o.a. in Nederland in de Leidse Hortus (plantentuin), sinds 1640 in Groningen, in 1689 in Amsterdam. Ook in België introduceerde Carolus Clusius de plant reeds in 1588 in Mechelen, in de toenmalige plantentuin.
Het gebruik van de knol als voedsel is een heel ander verhaal.
In het begin verwerkten de koks aan het koninklijke hof in Frankrijk de groene bessen als
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voedsel. Dit bekwam de gebruikers natuurlijk niet omdat de bessen giftig zijn. Een van de
genodigden was Frederik II (1712-1786), de koning van Pruisen en Polen en groothertog
van Litouwen.

Fig. 1 Graf van Fredrik II in Potsdam © Asperges

Nadat de Franse koning het bevel gegeven had om de aardappelplanten en de -knollen te
verbranden, bleek dat de in het vuur gegaarde knollen wel best lekker waren. De kinderen
van de tuinman hadden ze uit het vuur gehaald en geproefd. Op de koop toe waren ze ook
erg voedzaam als ze maar gekookt of gebakken waren. De echte doorbraak kwam er pas
toen de Fransman Antoine Augustin Parmentier de aardappel op tafel zette bij de Franse
aristocratie. Hij slaagde er in om een aardappelgerecht op het menu van het verjaardagsbanket van Lodewijk XVI (1754 –1793) te zetten. Plots vonden invloedrijke mensen de
aardappel ook heel lekker.
Op 24 maart 1756 vaardigde Frederik II het beroemde Kartoffelnbefehl uit: iedereen die
een lapje grond had moest aardappelen kweken en dit om hongersnood te voorkomen. Hij
ligt begraven op het terras van zijn slot Sanssouci in Potsdam naast zijn geliefde windhonden en op zijn graf plaatst men nog steeds enkele aardappelen.
III - VAN AARDAPPELPLANT TOT AARDAPPELKNOL
De aardappel (Solanum tuberosum) behoort tot de nachtschadefamilie (Solanaceae) net
als enkele andere gekende soorten zoals de tomaat, paprika, tabak, eierplant (aubergine)
jodenkers enz….De ganse familie bevat al dan niet veel giftige stoffen die tot de groep
van de alkaloïden behoren. De groene, bovengrondse delen van de aardappelplant en
de bessen zijn giftig door een hoog gehalte aan solanine. De ondergrondse, vervormde
stengels van de aardappelplant noemen we knollen. Ze zijn zeer rijk aan zetmeel. Ze
dragen geen bladeren maar hebben wel verborgen okselknoppen, bladlittekens en kunnen
bijwortels vormen.
De smaak van de aardappel is te wijten aan het zetmeel, de solanine en chaconine. Deze
twee laatsten zijn giftig in hogere concentraties en kunnen niet verwijderd worden door
koken in water. Solanine is een bitter en giftig glyco-alkaloïde, C45H73NO15, Chaconine
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geeft een bittere smaak en is een natuurlijk verdedigingsmiddel tegen vraat.

Fig.2 Structuur van solanine. Blauw: solanidine (alkaloïde structuur),
rood: koolhydraat residu. (Wikipedia)

Fig 3 Chemische structuur van chaconine (Wikipedia)

De gele kleur van het merg wordt veroorzaakt door anthoxantine, flavonen en flavonolen
de paarse kleur van sommige kweekvariëteiten wordt veroorzaakt door anthocyanen. Het
zetmeel bestaat uit twee polysachariden: het sterk vertakte amylopectine (ca.70 tot 85%)
en de lange ketens van het gespiraliseerde amylose (ca. 15 tot 30%).
III.1 De plant
De bovengrondse plant heeft een verspreide bladstand en draagt tweeslachtige bloemen
die in een bijscherm staan. De kleur van de vergroeide kroonbladeren is meestal wit al
hebben sommige variëteiten paarse of roze bloemen. De vijf kroonbladeren zijn min of
meer vergroeid met de felgele helmknoppen. Het vruchtbeginsel is bovenstandig en heeft
normaal twee hokken. De vrucht is een groene, giftige bes. De ondergrondse, zetmeelrijke knollen zijn gekookt eetbaar.
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Fig.4 Witbloemige en lilabloemige aardappelbloeiwijze © R. Vaes en M. Asperges

Fig. 5 De aardappel heeft als vrucht een groene bes die giftig is © Asperges en Vaes.
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Aardappelplanten met witte bloemen hebben aardappelen met geelbruine schil, deze met
paarsroze bloemen hebben aardappelen met paarsroze schil. Het eetbare deel is bij beide
geelwit.

Fig. 6 Paarsbloemige aardappelplanten © Asperges

Fig. 7 Twee aardappelrassen de Franceline en de Victoria © Asperges

Het merg van nieuwe kweekvariëteiten zoals de truffelaardappel of “Vitelotte queen”,
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“Blue star” en de “Magenta love” is magenta van kleur. De paarse aardappelen zijn
kleiner en langwerpiger en het merg blijft ook na koken paars.

Fig. 8 De truffelaardappel “Vitelotte”. behoudt zijn paarse kleur © Asperges

Aardappelen worden op parallelle rijen gekweekt. Eerst laat men kleine knollen (poten)
voorkiemen in het donker. Nadien, als er geen vorst meer verwacht wordt, worden deze
in de bodem geplant. Na een aantal weken ontwikkelen de knollen (poten) bovengronds
jonge scheuten en dan gaat men de planten aanaarden. Daardoor ontstaan er ondergronds
meer uitlopers die knollen zullen vormen. Tegenwoordig worden de poten rechtstreeks
door de plantmachine op rijen geplant en onmiddellijk aangeaard. De planten zijn vorstgevoelig wat een probleem kan zijn voor de vroege soorten.

Fig. 9Bij machinaal planten op rijen en onmiddellijk ophogen heeft men soms last van erosie
na hevige regenbuien © M. Asperges en R.Vaes
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Fig 10 Met de hand geplante en later met de hand opgehoogde aardappelen © M. Asperges en R.Vaes

III.2 Groene aardappelknollen

Als de knollen langdurig blootgesteld worden aan licht worden ze groen door vorming van
bladgroen. Ze zijn dan niet meer
geschikt voor consumptie omwille van het hoog gehalte aan
solanine (giftig).

Fig. 11 Groene aardappelknol © Asperges
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III.3 Ademhaling van de knollen
Op sommige houterige stengels zoals b.v. van vlierbes of kers vind je lenticellen. Dit zijn
openingen waarlangs de stengel kan ademen. Het zijn ook de plaatsen waarlangs schimmels en andere parasieten gemakkelijk kunnen binnendringen.
De kleine, bruingrijze wratjes op de schil van de aardappel zijn eveneens ademhalingsopeningen of lenticellen.

Fig. 12 Aardappelknol met okselknoppen en bijwortels. De wratjes zijn lenticellen. © Asperges

III.4 De aardappel is een vervormde stengel
Een bovengrondse stengel is voorzien van okselknoppen die bladeren kunnen dragen en
een eindknop waar al dan niet een bloem tot ontwikkeling kan komen. Onderaan draagt
de stengel wortels. Bij het doorsnijden in de lengte vind je in de stengel ook vaatbundels
die afbuigen naar de okselknoppen en het blad.
Als een aardappel lang genoeg in het donker bewaard wordt, ontstaan er witgele tot
paarse scheuten die dikwijls voorzien zijn van bijwortels. Bij aardappelen die bestrooid
werden met ‘antischeutpoeder’ of die bestraald werden met γ stralen ontwikkelen geen
scheuten.

Fig. 13 Stengeluitlopers en bijwortels © Asperges
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Fig. 14 Groene aardappel die uitlopers met bladeren ontwikkelt © Asperges

IV - EXPERIMENTEN MET DE AARDAPPEL (VOORBEREIDING EN UITVOERING)
IV.1 Observeren en oriënteren
Eerst en vooral moeten de leerlingen leren observeren. Meer en meer wordt dit een probleem
omdat leerlingen veel te snel geneigd zijn alles op internet op te zoeken. Observeren van
levend of dood materiaal en beschrijven zijn in lessen wetenschap nochtans zeer belangrijk.
Ten tweede moeten ze het materiaal leren oriënteren. Alle leerlingen moeten de aardappel
in dezelfde richting voor zich hebben. Een aardappel heeft een scherper en een stomper
uiteinde. Aan het stompe uiteinde zit dikwijls nog een zeer klein stukje uitloper (stengel).
Een aardappel kan op twee manieren doorgesneden worden: ‘sagittaal’, dit is in de lengte
of ‘transversaal’ dit is dwars. Deze begrippen zijn van kapitaal belang bij latere observaties van dieren en de mens.
Volgens Reinders en Prakken (1964) spreken we van een sagittale doorsnede “als het
snijvlak door het mediane vlak (middenvlak) loopt, dus door het midden van de hoofdas
volgens de lengteas.”
Bij de mens en vele gewervelde dieren verdeelt een sagittale lengtedoorsnede het dier
in een linker en rechterhelft. Een sagittale doorsnede van de aardappel resulteert in een
linker- en rechterhelft die elkaars spiegelbeeld zijn. Een lengtedoorsnede die het dier in
een voorzijde (abaxiaal) en rug- of achterzijde (adaxiaal) verdeelt is een longitudinale
doorsnede. Deze begrippen worden in plantkunde weinig gebruikt.
Bij de aardappel kan men beter van een longitudinale (of overlangse, of verticale doorsnede) spreken. Hij kan op twee manieren in gelijke helften verdeeld worden: ofwel in
een voor- en achterzijde ofwel in een linker- en rechterhelft. Bij stengels met bladeren
spreken we van radiaire (volgens de radius of straal) en tangentiële (volgens de tangensboog) doorsnede. Hoe de leerlingen de aardappel moeten doorsnijden kun je best zelf
demonstreren.
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Fig. 15 Longitudinale sagittale doorsnede © Asperges

Fig.16 Longitudinale tangentiële doorsnede © Asperges

IV.2 Enkele experimenten of proeven rond morfologie.
IV.2.1. Groene aardappelknollen
Materiaal:
•
•
•
•

Groene aardappelknollen
Draag- en dekglaasjes
Scheermesjes en pincetten
Microscoop met vergroting 10x40

Uitvoering
Verwijder de kurklaag of de buitenste laag (waar de lenticellen zitten) van een groene
aardappel. Snijd een klein, zeer dun stukje van de groene schors, juist onder de kurklaag
af. Leg het op een draagglas, doe er een druppel water op en dek af met een dekglaasje.
Bekijk met de microscoop (vergroting 10x40).
Beschrijf wat je ziet. Hebben de zetmeelkorrels een bepaalde vorm of zijn ze gebarsten?
Hoe zien de bladgroenkorrels eruit? Hou er rekening mee dat het zetmeel zich tijdens het
snijden verspreidt en niet meer in de vulweefselcellen zit.
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Fig. 17 De bruine, dikwandige, verkurkte cellen uit de aardappelschil (10x40) en de
bladgroenhoudende cellen uit het schorsparenchym (10x40) © Asperges

IV.2.2 De aardappel is een vervormde stengel.
Materiaal:
•
•
•

Aardappelen met of zonder scheuten.
Zwarte of blauwe permanente alcoholstift.
Aardappelmes

Uitvoering:
Neem een onbeschadigde, gewassen aardappel en bekijk hem eens aandachtig. Aan één
kant is hij afgerond, aan de andere kant spitser. Trek met een alcoholstift een lijn vanaf de
spitse top en verbindt vervolgens alle okselknoppen - zeg maar de ogen - tot aan de afgeronde top. Je moet dus de aardappel regelmatig rond zijn lengteas draaien. Je zult eveneens
merken dat onder ieder oog (oksel) een kommavormige lijn zit. Dit is een bladlitteken.

Fig. 18 Een bladlitteken met kleine okselknop © Asperges

Als je de okselknoppen met elkaar verbonden hebt door de aardappel rond zijn lengteas
te draaien, zie je dat de aardappel een verspreide bladstand heeft. Als je de aardappel nu
enkele weken laat rusten dan zullen er zeker okselknoppen tot jonge stengels uitlopen die
onder het bladlitteken bijwortels vormen. De gele toppen van de bijwortels zijn de wortelmutsjes die later rozepaars worden. Op de jonge wortels vormen zich witte, donzige
wortelhaartjes.
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Fig.19 Bijwortels met gele wortelmutsjes en donzige witte wortelharen. © Asperges

Fig.20 De schroef komt overeen met een verspreide bladstand. © Asperges

Snijd nu de aardappel sagittaal in de lengte door vertrekkend vanuit de spitse top naar
de stompe top. Je hebt nu twee helften waarop je verschillende lijnen kunt herkennen.
Tussen de buitenste schil (kurklaag) en de eerste lijn ligt de schors (schorsparenchym)
van de aardappel. Bij het schillen van een aardappel snijd je de kurklaag en een deel van
de schors weg. Als je een ongeschilde aardappel kookt en nadien afpelt dan verwijder je
alleen de kurklaag. De lijnen buigen regelmatig af naar de randen van de aardappel waar
een okselknop zit. Waar komt ze uit? …het oog of de okselknop
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Het centrale deel van de aardappel bestaat uit reservevoedsel. Je kunt dit als het merg van
de vervormde stengel beschouwen.

Fig.21 Verloop van de lijnen; ze komen samen in de top in een okselknop. De lijnen zijn vaatbundels. Tussen de
kurklaag aan de oppervlakte (bruine lijn) en de eerste lijn zit de schors (geel) dan zie je een vaatbundel en centraal zit het reserveparenchym (vulweefsel) ook wel merg genoemd. © Asperges

Fig.22 Een schema van een lengtedoorsnede. Een dwarse doorsnede
laat duidelijk de lijnen van de vaatbundels zien. © Asperges.

V - WELKE STOFFEN BEVAT DE AARDAPPEL?
Materiaal:
•

Rauwe aardappelen

•

Het zou kunnen dat CoCl4 niet meer gebruikt mag worden in het SO maar wel in het
hogeronderwijs. CoCl4 is giftig.

•

Los 5 g kobaltchloride op in 100 ml gedestilleerd water en leg hier gedurende 10 minuten 1 cm brede strookjes filtreerpapier in. Als je deze laat drogen kleuren ze blauw.
Bewaar ze in een goed afsluitbaar glazen recipiënt met CaCl2 dat water aan de omge-
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ving onttrekt (opgepast aan de lucht kunnen ze opnieuw roze verkleuren al naargelang
de luchtvochtigheid).
•

AgNO3 –oplossing: los 1,7g AgNO3 op in 100 ml gedemineraliseerd water en bewaar
deze oplossing in een bruine fles.

•

lugoloplossing of KI.I2 oplossing in water: los 1 g I2 -kristallen en 2 g KI op in 300 ml
water. Bewaar de bruine oplossing in een donkere fles met een geslepen glazen stop.
Dijood (I2) is niet oplosbaar in water maar samen met KI lukt dit wel.

•

Clinistic een indicator voor glucose.

•

Broomthymolblauw oplossing 0,05% in water

•

Natriumdithioniet in poedervorm.

•

Broedstoof, oven of verwarmingsplaat

•

Plantenrasp, frietensnijder en appelboor

•

Reageerbuisjes of gasbuizen die veel breder zijn.

EXPERIMENTEN
V.1 Bevat een aardappel water?
Afhankelijk van de hydratatiegraad is een met kobaltchloride geïmpregneerd filtreerpapiertje blauw of roze.
De chemische reactie is:
CoCl42- + 6 H2O ↔ [Co(H2O)6]2+ + 4Cl(blauw)

(roze)

Kobalt(II)chloride is een gehydrateerd chloride. Als het water verwijderd wordt ontstaat
de blauwe niet-gehydrateerde vorm. De gehydrateerde vorm is roze.
Als referentie dompel je een droog (blauw) kobaltchloridepapiertje in water: het papiertje
kleurt roze. Het is een goede indicator om water aan te tonen.
Als blanco kun je zuivere alcohol gebruiken. Er gebeurt dan geen kleuromslag.
Neem een stukje blauw CoCl4 papier en druk het op het vochtige snijvlak van een doorgesneden aardappel.
Waarnemingen:
Droog CoCl4 papier

Vochtig CoCl4 papier

blauw

roze
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Fig. 23 Op de aardappel kleurt het CoCl4 papiertje roze, aan de lucht blijft het blauw. © Asperges

Alternatief voor het vorige experiment. Bevat de aardappel water ?
Weeg een stukje geraspte aardappel en droog het in een droog- of keukenoven op 80°C.
Niet koken! Weeg de gedroogde massa opnieuw en bereken het % vochtgehalte. Het zal
niet altijd uitkomen zoals in de literatuur aangegeven, de luchtvochtigheid speelt immers
ook een rol.
Waarnemingen:
Geraspte aardappel in g

Gedroogde geraspte
aardappel in g

Gewichtsverschil
in g en in %

62,4

46,7

15,7 of 74,8%

Besluit: een aardappel bevat water.

V.2 Bevat een aardappel chloriden?
Als indicator gebruiken we een waterige oplossing van AgNO3.
(!) Gebruik in deze proeven steeds gedemineraliseerd water. Kraantjeswater bevat dikwijls chloor.
Blancotest:
Los een weinig suiker op in gedemineraliseerd water. Doe er nu enkele druppels AgNO3
oplossing bij en noteer de kleur.
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Referentietest:
Giet 5ml van een 1 m/V% NaCl -oplossing in een reageerbuis en voeg enkele druppels
AgNO3 toe. Noteer de kleurverandering.
+

AgNO3(aq)

NaCl(aq) → NaNO3(aq)

+

AgCl(s)

Er ontstaat een slecht oplosbare witte neerslag van zilverchloride.
Test de aardappel op aanwezigheid van chloride –ionen.
Doe 100 g geraspte aardappel in 100 ml gedemineraliseerd water en filtreer na goed
schudden. Het zetmeel blijft achter op de filter en je hebt nu een heldere oplossing. Doe
5 ml van het filtraat in een reageerbuisje en voeg er enkele druppels AgNO3 -oplossing
aan toe. Noteer de kleurverandering.

Fig. 25 Blanco referentie en test © Asperges

Waarnemingen:

Referentietest met NaCl(aq)

Blancotest met suiker

Test op het filtraat van
aardappel

Witte neerslag

Geen witte neerslag

Witte neerslag

Besluit: een aardappel bevat chloriden.

V.3 Bevat een aardappel glucose?
Hiervoor neem je best een oude aardappel die reeds min of meer zacht aanvoelt en uitlopers heeft. Als je dergelijke aardappelen gebruikt om frieten te maken kleuren die zeer
snel bruin en smaken niet meer zo lekker. De reden is dat de suikers in deze aardappelen
snel verbranden en karamelliseren.
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Referentieproef:
Los een weinig glucose in poedervorm op in water. Test deze oplossing met Clinistic of
een andere indicator voor glucose. Vergelijk met de kleuren op het doosje van de indicator.

Fig. 26 doosjes met indicator strips © Asperges

Blancotest:
Los een weinig zetmeel op in water. Test deze oplossing met Clinistic of een andere indicator voor glucose. Vergelijk met de kleuren op het doosje van de indicator.
Eigenlijke test:
Druk een Clinistix-strip (of een andere glucose-indicator) op het snijvlak van een oude
aardappel. Op het doosje kun je de referentiekleur aflezen. Noteer de kleur in de tabel.
Waarnemingen:
Glucose-oplossing

Zetmeel in water

Snijvlak van een aardappel

Besluit: een oude aardappel met uitlopers bevat glucose.

V.4 Bevat een aardappel zetmeel?
Volgens Reygel P., Asperges M. en Guedens W. (2012) en Rasquin V. (2016) is zetmeel
uit planten een mengsel van twee polysachariden: het sterk vertakte amylopectine (ca.70
tot 85%) en de lange ketens van het gespiraliseerde amylose (ca. 15 tot 30%). Beide zijn
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een aaneenschakeling van glucosemoleculen of -polymeren.
Het KI.I2-reagens (lugoloplossing) wordt gebruikt voor de zetmeeltest. Als er geen amylose aanwezig is blijft de oplossing oranje of geel. Is er wel amylose aanwezig dan verschijnt de blauwzwarte kleur. Bij 70 °C gaat I2 sublimeren en verdwijnt de blauwe kleur.
Ondervinding leerde ons dat de blauwe kleur reeds bij 40°C verbleekt en soms zelfs
verdwijnt.
Reactie van zetmeel met lugol:
KI(aq) + I2(s) → KI3(aq)

of

I-(aq) + I2(s) → I3-(aq)

Amylose (oplosbaar zetmeel 10-20%) is een lange, onvertakte keten van D-glucopyranose-eenheden (60-300) verbonden via α (1→ 4) glycosidebindingen.

Het amylose in zetmeel vormt met dijood een complex met een blauwzwarte kleur. Het
dijoodmolecule zet zich vast in de kern van het amylose. Dijood is apolair en lost niet
goed op in water. Door het dijood op te lossen in een KI-oplossing wordt er een lineair
trijodide-ioncomplex gevormd dat wel oplost in water.
Amylopectine (80-90%) is een vertakte keten van D-glucopyranose-eenheden (3006000), hoofdketen via α (1→ 4) glycosidebindingen waaraan kortere ketens via α (1→ 6)
glycosidebindingen gebonden zijn (± om de 30-glucose-eenheden).
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Blancotest:
Doe 5 ml van een suikeroplossing in een reageerbuis en voeg er enkele druppels lugol bij.
Noteer de kleur.( Gebruik zeker geen zetmeel!)
Referentietest:
Maak een verdunde oplossing van maïszetmeel in water en voeg er enkele druppels lugol
bij. Noteer de kleurverandering.
Eigenlijke test om zetmeel aan te tonen:
Doe een stukje geraspte aardappel in water en roer goed om. Zo was je het zetmeel uit de
cellen. Giet 1 ml van dit vocht in een reageerbuis en vul aan met 5 ml water. Doe er enkele
druppels lugol bij en noteer de kleurverandering.
Referentieproef: neem een weinig maïszetmeel (maïzena) of een andere soort bloem maar
zeker geen aardappelbloem! Los het op in water en voeg er enkele druppels lugol aan
toe. De oplossing kleurt blauw.
Waarnemingen:
Suikeroplossing (blanco)

Maïzena (referentie)

Aardappel

bruin

Blauw tot donker paars

blauw tot donkerpaars

Besluit: een aardappel bevat zetmeel.
Opmerking: later kan je dit nog eens aantonen in een zelfgemaakt micropreparaat.
Voedingswaarde van de aardappel per 100g:
Energie

KJ 362 / Kcal 86

Vetten

0,4 g

Koolhydraten

17,9 g

Vezels

0,4 g

Eiwitten

1,5 g

Natrium
Kalium
Calcium
Ijzer
Magnesium

6 mg
421 mg
12 mg
0,8 mg
23mg

Vitamine C
Vitamine B6

19,7 mg
0,3 mg

Water

77 %
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De aardappelplant is wereldwijd het belangrijkste voedselgewas na rijst, tarwe en maïs.
Het meeste zetmeel wordt in kleurloze plastiden of leucoplasten gevormd (Asperges
1994). We vinden ze in wortels, knollen, bollen, wortelstokken, zaden en vruchten. Plastiden die zetmeel bevatten noemt men ook wel amyloplasten. Sommige groene bladeren
die in hun chloroplasten zetmeel opstapelen noemen we dan chloro-amyloplasten. De
glucose nodig om zetmeel te maken is afkomstig van de bladgroenverrichting of fotosynthese. Glucose wordt via het floëem of de zeefvaten in de vaatbundels naar de kleurloze
leucoplasten vervoerd.
Planten die zetmeelreserves aanleggen bezitten dikwijls soorteigen amylopasten.

VI - ENKELE PLAGEN EN AARDAPPELZIEKTEN.
In de landbouw worden de aardappelen zeer dikwijls behandeld met verschillende soorten pesticiden. Zelfs het sneller afsterven van de bovengrondse planten (bladeren) wordt
tegenwoordig door hormoonbehandeling geregeld en om de aardappelen langer te kunnen
bewaren worden ze bestrooid met antischeutpoeder of bestraald met γ stralen.
VI.1 De coloradokever
De coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) behoort tot de familie van de bladhaantjes (Chrysomelidae). De kever wordt ongeveer een centimeter lang en gelijkt door zijn
bolrond lichaam wat op een lieveheersbeestje. De volwassen kever is geel tot geeloranje
van kleur en altijd gestreept. Het is een gemakkelijk herkenbare soort door de gele dekschilden en de tien zwarte strepen, vijf aan iedere zijde. De larven zijn roze met zwarte
stippen en de gele tot oranje eitjes worden steeds onderaan het aardappelblad gelegd. De
soort is oorspronkelijk afkomstig uit zuidelijk Noord-Amerika en is meegereisd uit gebieden waar de aardappelplant werd verbouwd.

Fig. 27 volwassen coloradokever © Asperges
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De coloradokever was in ons land ooit een belangrijke plaag voor de aardappelplant, met
name de larven zijn zeer vraatzuchtig en kunnen aardappelvelden geheel ontbladeren.
In de 19e eeuw werden de eerste exemplaren in Europa aangetroffen. In 1935 kwam de
kever voor het eerst in België voor. In 1938 was de schade België zo ernstig dat zowel
het leger als grote aantallen schoolkinderen en werklozen werden ingezet om de dieren te
verzamelen en te verbranden. Dit leidde dikwijls tot ontstoken handen omdat de kevers
een giftig vocht afgeven.
In de jaren zestig van de vorige eeuw trachtte men met onder andere DDT (dichloordifenyltrichloorethaan), één van de toen meest populaire maar ook meest destructieve pesticiden voor plant, dier en mens van die tijd, de coloradokever uit te roeien. Er kwam echter
een verbod op het gebruik van DDT, de coloradokever overleefde en verspreidde zich
verder over alle werelddelen. Nu is de coloradokever eerder een zeldzaamheid geworden
door de talrijke sproeibeurten met pesticiden. In kleine tuinen kun je hem nog wel vinden.
VI.2 De aardappelziekte (Phytophthora infestans)
Phytophthora infestans is een schimmel waarvan de sporen via de wind overgedragen
worden. De aardappelplant krijgt dan bruine vlekken op de bladeren en stengels en sterft
af. Deze schimmel kan ook andere planten van de nachtschade- familie aantasten zoals
b.v. tomaten.
Ierland werd in de19de eeuw heel hard getroffen door de aardappelziekte. Dit veroorzaakte een grote hongersnood die heel het land trof. Men leerde hieruit dat monocultuur heel
gevaarlijk kan zijn. Tussen 1845 en 1852 stierf 25% van de Ierse bevolking door het mislukken van de aardappeloogst. Veel Ieren zijn toen uitgeweken naar de Verenigde Staten.
Op dit ogenblijk zoekt men naar resistente variëteiten zowel bij de aardappel als bij tomaten en aubergines. Dit is een werk van lange adem en valt onder het GGO onderzoek
(genetisch gemanipuleerde organismen). Voorlopig gebruikt men nog steeds zeer veel
fungiciden tegen deze ziekte, soms tot 10 sproeibeurten per seizoen.
VI.3 De wrattenziekte
De wrattenziekte wordt veroorzaakt door virussen. Hierdoor ontstaan op de schil en de
kurk wratachtige uitwassen. Het zijn dikke knobbels die de aardappel onbruikbaar maken
voor consumptie. Bij de aardappel en andere soorten van de nachtschade-familie komen
nog tal van andere virusziekten voor. Dikwijls worden virussen overgedragen door bladluizen die het bovengronds loof aantasten terwijl ze plantensappen opzuigen. Ook deze
ziekten worden bestreden met verschillende sproeibeurten.
VI.4 De doodshoofdvlinder
De doodshoofdvlinder (Acherontia atropos), is een trekvlinder uit de familie van de pijlstaarten In de winter leeft hij in Afrika en Azië. Zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam zijn afgeleid van de op een schedel gelijkende vlek op het borststuk. De
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doodshoofdvlinder leeft als rups van de bladeren van aardappelplanten of andere soorten
van de nachtschade-familie maar eenmaal volwassen eet hij vooral zoetigheden zoals
nectar en honing, en dringt daarvoor de kolonies van de honingbij binnen. De vlinder wordt
dikwijls door de bijen doodgestoken en uit het nest gewerkt of ingebalsemd met propolis.
Als een doodshoofdvlinder wordt verstoord piept hij luid om zijn belager af te schrikken.
De prachtige, gele rups kan gemeen bijten. De volwassen vlinder is geheel weerloos De
rupsen verpoppen in de zomer in een holletje onder de grond. Wanneer ze vroeg genoeg
uitkomen in de nazomer of de herfst ondernemen ze de terugtocht naar het zuiden.

Fig. 28 volwassen doodshoofdvlinder (Acherontia atropos) rug en buikzijde © Asperges

VI.5 Aaltjes
Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door aaltjes, met name door rondwormen (Nematoden) van het geslacht van de cystenaaltjes (Globodera). Op de aardappel komen
twee soorten cystenaaltjes voor: Globodera rostochiensis en Globodera pallida . Ze eten
het vulweefsel op waardoor er geen aardappelen tot ontwikkeling komen. Bovengronds
kwijnt het aardappelloof weg en het wordt bruin. Deze plaag is zeer lastig te bestrijden en
kan ook andere soorten van de nachtschadefamilie treffen.

VII - DE KWEEK VAN NIEUWE AARDAPPELEN
Vooral na de tweede wereldoorlog zocht de aardappelmeelindustrie haar toevlucht in de
productie van zetmeelderivaten. Tot in 2014 werd zetmeel in Europa voor 55% tot glucosestroop en voor 25% tot andere zetmeelderivaten verwerkt. Deze derivaten vinden tal
van industriële toepassingen (zie verder). In 2005 is voor het eerst een aardappelvariëteit
in de handel gekomen die bijna 100% amylopectine bevat. Ze wordt o.a. gebruikt om
papieren frietzakken te maken die je mee kan opeten! Verder wordt het afgeleide product
verwerkt in pampers.
‘Amflora’ is een genetisch gewijzigde aardappelvariëteit van het chemieconcern BASF.
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De aardappel heeft een gewijzigde zetmeelsamenstelling en produceert nog uitsluitend
amylopectine.
Ook AVEBE in Nederland heeft een genetisch gewijzigde aardappelvariëteit, ‘Modena’,
ontwikkeld waarin enkel nog amylopectine wordt geproduceerd. De marktaanvraag om
deze aardappel in Europa te mogen telen loopt sinds eind 2009.
Toepassingen
Zetmeel wordt voor veel verschillende toepassingen gebruikt. Het grootste gedeelte (70%)
gaat naar zetmeelproducten voor de voedingsmiddelenindustrie. De rest wordt gebruikt
voor technische toepassingen in de papier-, textiel- en kleefstoffenindustrie en in de farmacie. Een andere recente ontwikkeling zijn de biodegradeerbare kunststoffen gemaakt
op basis van onder andere gemodificeerd aardappelzetmeel.
De voedingsmiddelenindustrie gebruikt zetmeel als verdikker in soepen, sauzen, zuivelproducten, babyvoeding, brood, vleeswaren en bier, als geleermiddel in snoep of op
vruchtengebak, als vetvervanger en zelfs bij de vorming van alcohol zoals wodka. Vóór
de verdikking van voedingsmiddelen wordt het zetmeel verknoopt en voorzien van acetaatgroepen. Voor gelering is de vertakte component amylopectine te stabiel. Daarom
moeten deze zetmeelketens eerst afgebroken worden tot korte ketens van gemiddeld 120
glucose-eenheden en voorzien worden van acetaatgroepen. Als zetmeel in beperkte mate
afgebroken is, kan het ook dienst doen als vetvervanger. Bij het oplossen ontstaan kleine
vervormbare geldeeltjes die in de mond een smeuïge sensatie opwekken vergelijkbaar
met vet.
Volgens Van de Graaf A. en , Franke B. ( 2003), is de papierindustrie één van de grootste
afnemers van zetmeel (derivaten). Het zetmeel verbetert zowel de sterkte als de beschrijfbaarheid van papier. Men gaat aan de natte houtpulp een chemisch gemodificeerd zetmeel
toegevoegd onder de naam “lulosevezels” die de cellulosevezels stevig aan elkaar plakt
waardoor het papier sterker wordt. Omdat de cellulosevezels zelf licht negatief geladen
zijn, wordt hiervoor kationisch zetmeel gebruikt. Daarin zijn de zetmeelmoleculen positief geladen door een behandeling met bijvoorbeeld HPTAC (hydroxypropyltrimethylamoniumhydrochloride ). Om het papier beter beschrijfbaar te maken worden de poriën
gevuld met een geconcentreerde zetmeeloplossing. Wil men het papier ook nog glad maken volgt er nog eens een coating met calciumcarbonaat in een geconcentreerde zetmeeloplossing als bindmiddel.
Experiment
Materiaal:
•
•
•

Twee kleine petrischaaltjes
Snippers van zuiver wit papier en van wit, slecht krantenpapier
lugoloplossing
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Uitvoering:
Leg in één Petrischaal snippers wit papier en in de tweede snippers krantenpapier en
druppel er wat lugoloplossing op. Noteer de kleur.
Waarnemingen:
Kleur wit papier

Kleur kranten papier

Fig. 29 Kleur van zetmeelrijk wit papier tegenover het goedkope zetmeelarme krantenpapier© Asperges.

Besluit: papier bevat zetmeel.
Zetmeel is ook terug te vinden in vele kleefstoffen zoals in postzegel-, behangsel-, karton- en etikettenlijm. Behangsellijm is een verdunde oplossing van 2 à 3% zetmeel.
Vroeger werden de kragen (‘kollen’) van mannenhemden behandeld met ‘stijfsel’ op basis van aardappelzetmeel. Dit werd gemaakt in de Remy-fabriek in Leuven. De kragen
waren als een afzonderlijk kledingstuk vast te hechten op het mannenhemd. Nu gebruikt
men nog altijd stijfsel maar op basis van rijst en nog steeds in dezelfde verpakking maar
met als extra informatie dat het gebruikt kan worden voor huidverzorging.

Fig 30 Nieuw pakjes stijfsel © Asperges

Behangsellijm moet een zekere viscositeit hebben en goed smeerbaar zijn. Een oplossing
van gelijkmatig verdeelde geldeeltjes voldoet hier aan. Het zetmeel wordt in oplossing
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verknoopt en voorzien van negatief geladen acetaatgroepen. Dit geeft een plaksel met
een kort karakter als gevolg van maximale zwelling van de verknoopte clusters. Lijm met
een snelle en directe plakkracht bijvoorbeeld voor het plakken van postzegels, moet een
zeer hoog gehalte aan droge stof bevatten (circa 80%). Hiervoor worden de zetmeelketens
in de korrels met behulp van zuur afgebroken tot korte suikermoleculen (dextrines) van
enkele glucose-eenheden.
Om snel te kunnen weven zonder draadbreuk worden garens in de textielindustrie vaak
tijdelijk versterkt. Dat gebeurt door de draden door een warme kleverige zetmeeloplossing (afgebroken en gecarboxymethyleerd) te trekken, waardoor het oppervlak glad
wordt. Na het weven moet het versterkingsmiddel weer zo volledig mogelijk verwijderd
worden om het textiel soepel te maken. Dit kan enzymatisch of door wassen met basen.
Enzymen breken selectief de α-(1,4)- glycosidebindingen af en laat de β-(1,4)-glycoside
bindingen van cellulose ongemoeid. Door het wassen met basen wordt zowel het zetmeel
als de cellulose negatief geladen en stoten ze elkaar af.
In de farmaceutische industrie wordt zetmeel gebruikt in zogenaamde ‘slow release’
geneesmiddelen, waarbij het actieve product heel langzaam vrijkomt. Zetmeel wordt ook
veel gebruikt als vul- en bindmiddel. Door snelle en grote volumetoename van hydrofiel
aardappelzetmeel valt de tabletstructuur uiteen (desintegratie) en kan het geneesmiddel
oplossen.
Ook in luiers wordt het zwelvermogen van zetmeelkorrels ten volle benut. Het absorptiemiddel moet snel vocht opnemen en bij belasting vasthouden. Hiervoor is een zetmeelderivaat nodig met een hoge substitutiegraad (carboxymethyl) dat snel verknoopt. Door
een vergaande verknoping lost het materiaal niet op, maar zwelt het alleen op en blijft het
stevig

VIII - MICROSCOPIE
VIII.1 Aantonen van zetmeelparenchym
Materiaal:
•
•
•
•

Scheermesje
Draag- en dekglaasjes
Waterige oplossing van lugoloplossing (niet noodzakelijk maar wel wenselijk)
Microscoop

Uitvoering:
Maak een waterig preparaat van een klein, zeer dun gesneden stukje aardappel. De snede moet dunner zijn dan het scheermesje! Bekijk onder een microscoop met vergroting
4x10 of 10x10. Je hoeft het preparaat niet te kleuren met lugoloplossing. Je ziet nu met
zetmeelkorrels (amyloplasten) gevilde cellen. Deze zeer grote vulweefselcellen (parenchym) zitten volgepropt met zetmeel als reservevoedsel.
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Teken enkele cellen en benoem alle delen op je tekening. Noteer de gebruikte vergroting.

Fig. 31 Microscopische opname van het zetmeel parenchym. 10x10 © Asperges

Grote zetmeelkorrels zijn opvallend gelaagd. De gelijkmatige, parallellopende lagen
rangschikken zich rond een centraal of soms excentrisch gelegen kernvlekje of hilum. Het
hilum heeft de grootste concentratie aan water terwijl de verschillende groeiringen begrensd worden door dunne, zwarte waterrijke banden. De vorm van het hilum is belangrijk bij het op naam brengen van verschillende soorten zetmeel. (zie Asperges M. 1994)
VIII.2 Aantonen van de gelaagdheid van zetmeelkorrels
Materiaal:
•
•
•
•
•
•

Geraspte aardappel
Reageerbuis
Pipet van 1 ml
Lugoloplossing
Draag- en dekglaasjes
Microscoop

Uitvoering:
Druppel met een pipet een weinig lugoloplossing op de geraspte aardappel. Breng een
beetje van deze blauwgekleurde massa op een draagglas en dek af met een dekglaasje.
Bekijk met een microscoop met een vergroting van 10x10 of meer.
Teken enkele korrels.
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Fig. 32 Donkerveldopname van de groeiringen in een zetmeelkorrel of amyloplast.
De groeiringen zijn zetmeelafzettingen gerangschikt rond een centraal kernvlekje of hilum. © Asperges

De amyloplasten kunnen 50 tot 80µm groot worden. Het hilum is steeds een punt.
IX - VOORTPLANTING
IX.1 Ongeslachtelijke voortplanting
De meeste aardappelen worden op vegetatieve of ongeslachtelijke wijze gekweekt. We
spreken dan van het ‘poten’ van aardappelen. Hiervoor worden speciaal kleine aardappelen gekweekt en bewaard op lage temperatuur. Ze blijven dan vrij lang in een soort
ruststadium om later, in de loop van maart (voor de zeer vroege) of april - mei gebruikt te
worden bij het planten of poten. De kleine knollen worden in de bodem gelegd en bedekt
met een laagje grond.
Na een tijd ontwikkelen zich bovengrondse scheuten die uitgroeien tot groene aardappelplanten. Deze worden met aarde opgehoogd en vormen ondergronds uitlopers en bijwortels. Op de uitlopers ontstaan nieuwe knollen.
Tegenwoordig worden de poten
onmiddellijk na het planten
aangeaard. Je kan dus zeggen
dat het planten en kweken van
aardappelen een voorbeeld van
klonen is, alle aardappelen
hebben hetzelfde genetisch materiaal als de moederknollen.

Fig. 33 Pootaardappelen groeijaar 2017© Asperges
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Fig.34 Machinaal planten en ophogen van de aardappelen © Asperges

Experiment: kweken van aardappelen
Op school kan je in een vaklokaal biologie (of zelfs in een gewoon klaslokaal) gemakkelijk aardappelen kweken in een emmer gevuld met vermiculiet.Het mineraal vermiculiet, een gehydrateerd magnesium-ijzer-aluminium-silicaat, wordt gebruikt o.a. als een
bodemverbeteraar. Je start best met kleine pootaardappelen waarop scheuten in de okselknoppen (ogen) te zien zijn. Pootaardappelen kan je kopen bij de zaadhandelaar. Je kan
ook een dikke aardappel met scheuten in stukken snijden en deze planten. Hierbij loop je
het risico dat de stukken aardappel zullen rotten als het te vochtig is.

Fig.35 Geëtioleerde aardappelplanten in vermiculiet © Asperges

Materiaal:
•
•
•

Pootaardappelen
Emmer
Vermiculiet (Mg,Fe2+,Al)3(Al, Si)4O10(OH)2.4(H2O)2

Uitvoering: 				
Vul een emmer met vermiculiet. Deze stof houdt lang water vast. Plant er twee of drie
kleine pootaardappelen in. Zet de emmer op een lichte plaats in het klaslokaal en zorg
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ervoor dat de bodem niet uitdroogt. Geef ook niet te veel water want anders zal alles rotten. Na enkele weken zie je bovengrondse stengels met bladeren verschijnen. Nu moet je
nog enkele maanden geduld hebben.
Meestal vormen de planten lange, dunne en bleke of geëtioleerde stengels omdat ze onvoldoende licht krijgen in een klaslokaal. Ze groeien snel maar je mag ze pas uit de emmer halen
als ze bruin geworden zijn. In de bodem hebben zich dan nieuwe aardappelen ontwikkeld.

Fig 36 Nieuwe aardappelen (veel wortels en weinig kleine knollen) © Asperges

Waarnemingen:

Datum
Aanplanten
15/04/2017
Eerste bovengrondse scheuten
25/04/2017
Grote planten
10/06/2017
Afstervende planten
12/08/2017
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Fig. 37 Wat je zou moeten zien tijdens de groei van geplante aardappelen
die ondergronds kleine jonge knollen vormen op de uitlopers © Asperges

IX.2 Geslachtelijke voortplanting
Naast de klassieke ongeslachtelijke vermenigvuldiging worden ook kweekprojecten opgezet om via geslachtelijke vermenigvuldiging zaden met interessante genetische kenmerken te selecteren. Uit de verkregen zaden kweekt men nieuwe planten en knollen en
evalueert men de bekomen kenmerken. Zo kan men b.v. ziekteresistente, vroeg of laat
rijpende, los- of vastkokende variëteiten kweken. Dit is een werk van lange adem dat veel
tijd en geld vraagt.
Op dit ogenblijk zoekt men om gewenste kenmerken op een artificiële wijze via genetische modificatie (GGO) in de eicellen van de planten binnen te brengen. Hiervoor gebruikt men stukjes DNA dat via een carrier of drager (dikwijls bacteriën) in de eicellen
gebracht worden. Met GGO boekt men veel sneller resultaat maar de Europese regel- en
wetgeving is hieromtrent zeer streng en de meningen zijn vooral sterk verdeeld. Herinner
u de herrie rond de proefvelden in Wetteren die in mei 2011 door demonstranten vernietigd werden. Er werden 27 genetisch gewijzigde aardappelvariëteiten, resistent tegen de
aardappelziekte (een schimmelziekte) gekweekt om opbrengst, resistentie en effect op de
omgeving te evalueren.
Hoever staat men op dit ogenblik?
Er zijn in de westerse wereld om en bij de 400 kweekvariëteiten en in Zuid-Amerika,
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de bakermat van de aardappel, om en bij de 4 000 variëteiten gekend. In Peru wordt een
collectie van 8 000 variëteiten van over de ganse wereld bewaard en gekweekt. Er is nu
sprake van om deze collectie te ontdubbelen en ze ook aan de KULeuven te bewaren net
zoals de beroemde bananencollectie.
Er zijn vier diploïde soorten met 24 chromosomen: S. stenotomum, S. phureja, S. goniocalyx en S. ajanhuiri. De aardappelsoort die wereldwijd het meest geteeld wordt, is Solanum tuberosum (een tetraploïde soort met 48 chromosomen). De andere soorten worden
vooral in Zuid-Amerika geteeld. Er zijn twee triploïde soorten met 36 chromosomen:
S. chaucha en S. juzepczukii en ook nog een pentaploïde soort met 60 chromosomen:
S. curtilobum.
Van deze soorten bestaan er vele honderden kweekvariëteiten. Een voorbeeld van zulk
een variëteit is het bekende Bintje, die haar naam dankt aan Klaas de Vries die in 1905
samen met zijn leerlingen bezig was met het kweken van aardappelvariëteiten. De mooiste aardappelvariëteit noemde hij naar zijn ijverigste leerling Bintje Jansma.)
In de richtingen biotechnische wetenschappen (TSO), sociale en technische wetenschappen (TSO), ‘voeding - verzorging’(BSO) kan zeker aandacht besteed worden aan de belangrijkste kweekvariëteiten en hun
eigenschappen.

Mogelijke opdracht:
Noteer welke aardappelvariëteiten er in de grootwarenhuizen te koop worden aangeboden en zoek via Internet (Google) de eigenschappen (resistentie, vastkokend of bloemig,
bewaartijd, frituren enz.) van deze variëteiten op.
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X - OOGSTEN VAN AARDAPPELEN
Het oogsten van aardappelen wordt tegenwoordig machinaal gedaan. Enkel in kleine tuinen of te kleine oppervlakten worden de aardappelen nog handmatig geoogst. Normaal
zal men wachten tot het bovengrondse kruid afgestorven is en pas dan zal men oogsten.
Het blijkt dat de aardappelen dan beter bewaren.

Fig. 38 Aardappelveldje met links reeds afgestorven loof en rechts nog groeiende aardappelen © Asperges.

In de landbouw wil men niet zolang wachten en gaat men het kruid dood sproeien met
groeihormonen. Dit laatste kan voor problemen zorgen bij het koken van de aardappel
die dan zwart kan worden.
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X.3 Het handmatig oogsten
Vroeger werden de aardappelen geoogst in de loop van september en dan waren de kinderen reeds op school. Met de hand aardappelen oogsten was een arbeidsintensieve aangelegenheid waaraan de ganse familie deelnam. Tijdens de oogst bleven vele kinderen dan
ook weg van de schoolbanken. Dit bracht de Belgische overheid ertoe om de herfstvakantie in te voeren.
Vroeger werd het bruine, afgestorven loof op een hoop gegooid en opgebrand. Kinderen
die bij het oogsten hielpen mochten dan dikke knollen in het vuur gooien om ze te laten
garen en op te eten. Nu worden aardappelen nog maar zelden met de hand geoogste tenzij
op kleine percelen.

Fig.39 Aardappelstruik met jonge aardappelknollen en de bruine oude plantknol, ©Asperges

X.4 Het machinaal oogsten van de aardappelen
Percelen van vele hectaren worden nu machinaal geoogst. Dit komt niet altijd ten goede
aan de natuur en de kwaliteit van de oogst. Voordat de knollen gerooid worden, wordt het
loof geklapt (het loof wordt gebroken) en/of doodgespoten. Hierdoor vormen de knollen
een stevigere schil zodat ze bij het rooien minder beschadigd worden. De knollen worden
met een rooimachine uit de grond gehaald.
Afhankelijk van de variëteit wordt er vroeg, middelvroeg of laat geoogst. Het loof wordt
met planthormonen dood gespoten. Dit kan als gevolg hebben dat de aardappelen bij het
koken zwart verkleuren. Het is dus duidelijk dat het gebruik van deze stoffen ook een invloed heeft op de kwaliteit van de knollen. Ook de vele akkeronkruiden zullen door deze
sproeibeurten afsterven. Voor de landbouw is dit een goede zaak maar voor de biodiversiteit is dit hoe langer hoe meer een ramp.
Tijdens het groeiseizoen worden de aardappelen dikwijls, soms om de 7 à 10 dagen gesproeid tegen schimmels (aardappelziekte of Phytophtora) en bladluizen. Bij de teelt van
aardappelvariëteiten zoals Bintje en Bildtstar wordt relatief veel gewasbeschermingsmiddel gebruikt. Het is dus belangrijk dat men ziekteresistente variëteiten tracht te kweken.
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Fig 40 Er wordt gesproeid om het loof sneller te doen afsterven © Asperges

Een probleem bij aardappelen is ook het ‘stootblauw’ dat ontstaat doordat de knol tijdens
of na het rooien beschadigd wordt door o.a. een te grote valhoogte, drukplekken, gooien
of stoten.
Bij lage temperatuur neemt de gevoeligheid voor stootblauw toe. Onder de schil ontstaan
blauwe plekken, die veel schilverlies geven. De blauwe plekken ontstaan doordat in kapotte cellen het aminozuur tyrosine en fenolen worden omgezet in bruingrijs of blauwzwart melanine.

Fig. 41 Stootblauw door de vorming van melanine © Asperges

XI - EXPERIMENTEN VOOR DE EIWITTEN BEPALING IN AARDAPPELEN
XI.1 De biureettest
•

Je maakt een waterige extract van het te onderzoeken product, in dit geval een aardappelextract en de nodige producten voor de referentietest en blancotest.

•

Doe het extract in een reageerbuis en voeg NaOH -oplossing toe en schud om.

•

Doe er wat CuSO4 -oplossing bij. Indien er eiwitten aanwezig zijn zal de oplossing
na een tijdje blauwpaars verkleuren.
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Materiaal:
•
•
•
•
•
•

2 reageer- of gasbuizen
Verse aardappel
NaOH-oplossing (3 mol/l)
CuSO4-oplossing (0,1 mol/l)
Suiker
Eiwit

Blancotest:
Los een weinig suiker op in water. Giet de suikeroplossing in een reageerbuis en voer de
biureettest uit. Er vindt geen kleuromslag plaats
Referentietest:
Schud een weinig eiwit los in een reageerbuis met water en voer de biureettest uit. Er
ontstaat een lila tot paarse verkeuring.
Experiment :
Maak aardappelsap door een stukje verse, geraspte aardappel in gedemineraliseerd water los te schudden en giet na een tiental minuten het supernatans af. Je bekomt nu een
troebele vloeistof die je eventueel nog kunt filtreren. Doe 2 ml vers aardappelsap in een
reageerbuis en doe de biureettest.

Fig. 42 Voorbereiding en uitgevoerde biureettest © Asperges.

Waarneming:
Het aardappelsap krijgt een violette (paarsblauwe) kleur.
Besluit: een aardappel bevat eiwitten.
De reactie is gebaseerd op de reactie tussen koper(II)ionen en in eiwitten voorkomende
peptidebindingen in een basische oplossing. Bij deze reactie kleurt de oplossing paars
gekleurd. De kleur van de oplossing geeft een indicatie van de concentratie peptidebin-
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dingen: een lichtroze kleuring betekent dat er weinig, een donkerpaarse kleur dat er veel
peptidenbindingen aanwezig zijn. Verbindingen die op zijn minst twee groepen -CO-NH(peptidebindingen) bevatten, geven met kopersulfaat (CuSO4) in alkalische (= basische)
oplossing blauwe, violette of rode complexe zouten. In sterk alkalisch milieu geven eiwitten, die veel peptidebindingen bevatten, met koper(II)-ionen een paarsrode kleur, waarvan de intensiteit een maat is voor de eiwitconcentratie, zodat de reactie colorimetrisch
voor kwantitatieve bepalingen (dus op kleurintensiteit) kan worden gebruikt. Dit voeren
we niet uit in de les biologie wel in chemie.
XI.2 Aantonen van de werking van peroxidase in rauwe aardappelen waarbij zuurstof vrijkomt
We weten dat H2O2 (waterstofperoxyde) een giftige (oxiderende) stof is voor levende
cellen. Dikwijls gebruikt men het als ontsmettingsmiddel omdat het bacteriën doodt. Waterstofperoxide 3% wordt verkocht als zuurstofwater in de apotheek.
H2O2 → H2O + O2
Het vrijkomend zuurstofgas is giftig en doodt levende cellen. Planten en dieren beschikken over een verdedigingsmechanisme nl. een enzym om deze schadelijke reactie te voorkomen. Dit enzym behoort tot de groep van de katalasen.
Aantonen enzymwerking

Materiaal:
•
•
•
•
•
•
•

Enkele rauwe frieten
Enkele gekookte frieten
Kleine erlenmeyer
Reageer- of gasbuizen
Waterstofperoxide 10%
Doorboorde stop met een glazen buis in een hoek van 45°
Broomthymolblauw en natriumdithioniet.

Fig. 43 Links: voorbereiding van de proef om zuurstof aan te tonen met
bromotymolblauw en natriumdithioniet.
Rechts: de uitvoering van de referentieproef met luchtzuurstof © Asperges
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Referentietest:
•
•
•

Doe 10 ml water in een gas- of reageerbuis.
Voeg enkele druppels bromothymolblauw-oplossing toe
Voeg drupelgewijs natriumdithioniet bij tot de blauwe oplossing omslaat naar lichtgeel. Vermeng met lucht (rijk aan zuurstof) door schudden of roeren tot de oplossing
terug blauw kleurt.

Besluit: broomthymolblauw is een goede indicator voor zuurstof.
EXPERIMENT

Doe enkele rauwe frieten in een erlenmeyer met water. Giet 10% waterstofperoxide op de
rauwe frieten en sluit de erlenmeyer onmiddellijk af met een doorboorde stop waarin een
glazen buis geplooid in een hoek van 45°. Steek de glazen buis in een reageerbuis met een
ontkleurde broomthymolblauw-oplossing zodat de ontsnappende gasbelletjes doorheen
de oplossing borrelen. Noteer de kleuromslag.
Herneem de volledige oefening met gekookte frieten.

Fig 44 Zuurstofproductie door de werking van peroxidase in aardappel © Asperges

Besluit:
Het vrijkomende gas is dizuurstof. Verse aardappel bevat het enzym peroxidase. Door
koken verliest het enzym zijn werking.
XI.3 Aantonen van het enzym amylase in speeksel
Zetmeel kan gehydrolyseerd worden door het enzym amylase, dat o. a. in ons speeksel
zit. Bij de hydrolyse wordt de zetmeelketen geknipt door het inbouwen van een watermolecuul. Zo verknipt β-amylase het polysacharide zetmeel in disachariden, nl. maltose. Dit
proces vindt plaats bij de vertering van zetmeel, maar ook bijvoorbeeld bij het brouwen
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van bier en bij de voorbereiding voor het destilleren whisky en wodka, waarbij amylase
uit de zaadhuid van de kiemende granen verantwoordelijk is voor het omzetten van zetmeel in maltose.
Zetmeel is een reservestof en moet daarom snel gemetaboliseerd kunnen worden. Dit zal
via de fotosynthese gebeuren bij de groene planten en bij sommige bacteriën Dit is mogelijk omdat de glucosemoleculen in zetmeel aan mekaar gebonden zijn door de makkelijk
hydrolyseerbare alfa-bindingen.
Een gekookte aardappel begint in de mond langzaamaan zoeter te smaken door de werking van het speeksel-amylase. We merken dit nauwelijks omdat we aardappelen vrij vlug
inslikken.
EXPERIMENT: speekselenzymen

Materiaal:
•
•
•
•
•
•

Vers speeksel in een reageerbuis.
Warmwaterbad van 37°C
Vers geraspte aardappel
Draag- en dekglaasjes
Water
Microscoop

EXPERIMENT

Doe vers speeksel in een reageerbuis (zo ongeveer twee vingers dik) samen met een
beetje geraspte aardappel. Plaats de reageerbuis in een warmwaterbad van 37 °C. Laat
dit zo ongeveer één lesuur staan. Maak dan een micropreparaat van het mengsel in de
reageerbuis en vergelijk het met een micropreparaat van versgeraspte aardappel in water.
Waarnemingen:

Fig. 45 De rand van de amyloplasten vertoont scheurtjes door inwerking
van amylase op de zetmeelkorrels. © Asperges

Besluit: speeksel bevat amylase.
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XII - OSMOSE EN DE OSMOTISCHE WAARDE VAN DE AARDAPPEL
Wat betekenen de begrippen diffusie en osmose? Dit blijft voor veel leerlingen en
studenten een probleem.
•

Bij osmose verplaatst het oplosmiddel zich doorheen een halfdoorlatend membraan
of semipermeabele wand van een lage concentratie (hypotonisch) naar een hoge
concentratie (hypertonisch) om uiteindelijk een gelijke concentratie (isotonisch)
te bekomen. In levende cellen laat de semipermeabele (halfdoorlatende) wand de
celmembraan dus water (het oplosmiddel) door maar geen opgeloste stoffen. De
celwand is permeabel (doorlatend)

•

Bij diffusie verplaatsen willekeurig deeltjes (vloeistoffen, gassen, opgeloste stoffen)
zich van hoge naar lage concentratie tot de concentratie overal gelijk is. De beweging
is een gevolg van kinetische energie.

XII.1 Suiker onttrekt water aan een aardappel
EXPERIMENT

Materiaal:
•
•
•

Aardappel
Suiker
Glazen kristalliseerschaal of grote beker

Fig.46 Uitgeholde aardappel met suiker onttrekt water aan de aardappel
zodat de suiker oplost. © Asperges

Uitvoering:
Halveer een aardappel en snijd onderaan tegen het snijvlak en dun randje van de schil weg.
Maak een uitholling in de aardappel en doe er een soeplepel suiker in. Zet de aardappel in
een glazen kristalliseerschaal met een bodempje water en doe een soeplepel suiker in de
uitholling. Wacht 20 minuten en noteer wat er gebeurt.
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Besluit:
De aardappel bevindt zich in een hypertonische suikeroplossing. Door osmose geven de
aardappelcellen water af waardoor de suiker oplost.
Toepassing van dit proces:
In de industrie en ook in de dagelijkse keuken wordt dit principe toegepast om voedsel
te bewaren. Het onttrekken van water door suiker of zout maakt dat cellen afsterven
en uiteindelijk suiker of zout zullen opnemen. Door het versuikeren of konfijten van
vruchten en bloemen en het zouten of pekelen van vlees, vis enz. hebben bacteriën geen
vat op het degradatie- en verrottingsproces. De suiker- en zoutconcentraties zijn zo hoog
dat bacteriën niet overleven.
EXPERIMENT

Materiaal:
•
•
•

Appelboor
Verse aardappel
Suikeroplossing 10% (of zoutoplossing 10%)

Uitvoering:
Snijd met een appelboor twee, ongeveer even lange en dikke frieten uit een vers geschilde
aardappel. Leg ze respectievelijk in een beker met 100 ml water en een beker met 100 ml
suikeroplossing. Haal de frieten na een half uur uit de vloeistof en dep ze droog. Vergelijk
ze onderling qua stevigheid en lengte.
Waarnemingen:
In water

In suikeroplossing 10%

Beginsituatie

stevig

stevig

Na 20 minuten

stevig en hard

slap

Fig. 47 Bovenaan stevig en hard en onderaan slap en buigzaam © Asperges

Besluit: in water (hypotonische omgeving) neemt een aardappel water op door osmose
en in een suikeroplossing (hypertonische omgeving) verliest een aardappel water door
osmose.

VOB - Jaarboek 2018

Het loflied van de aardappel in het secundair onderwijs

114

EXPERIMENT: Bepalen van de osmotische waarde van de aardappel met behulp
van verschillende suikeroplossingen.
(Deze oefening is best geschikt in wetenschappelijke richtingen).

Materiaal:
•
•
•
•
•
•

Frietsnijder of appelboor
Verse aardappel
Suikeroplossing (1 mol/l)
Bekerglazen van 250 ml
Precisiebalans
Grafiekpapier of Excelblad

Uitvoering:
Snijd met een appelboor vijf ongeveer even lange en dikke frieten. Dep ze droog en
weeg ze ieder afzonderlijk. Noteer hun gewicht. Maak van de 1mol/l suikeroplossing 4
verdunningen, respectievelijk 0,1mol/l, 0,2mol/l, 0,4mol/l en 0,8 mol/l en giet telkens
100 ml in een beker. Doe in elke beker een vooraf gewogen friet. Laat deze proefopstelling
minstens een half uur staan.
Dep de frieten terug droog en weeg ze opnieuw.

Fig 48 Aardappelstaafjes in verschillende suikerconcentraties © Asperges

Waarnemingen:
Massa in g

0,1 M

0,2 M

0,4 M

0,8 M

1M

Beginmassa

6,2374

6,2686

6,4476

5,9126

5,9920

Massa na 30 min

6,5002

6,3875

5,9382

4,8092

4,8472

Verschil

+ 0,2628

+ 0,1189

- 0,5094

- 1,1034

- 1,1448
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Besluit:
De frieten nemen water op of geven water af door osmose, afhankelijk van de
suikerconcentratie of de osmotische waarde van de omgeving. Het nulpunt, waar de
aardappel geen water opneemt of afgeeft, komt overeen met een suikeroplossing van
ongeveer 0,25 mol/l (isotonische omgeving).
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