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Aanleiding en doel

▪ Aanleiding

● Nieuwe exportmogelijkheden na 2016

● Sterk ontwikkelende aardappelsector in Iran

● Problemen in de gehele keten

● Kiremko wil keten-brede aanpak

▪ Doel

● Meerjarig NL – IR ketenproject aardappelen
focus op kwaliteit voor frites/chips

● Aandacht voor kwekersrecht, fyto-zaken
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Feiten & Cijfers

▪ 160,000 ha aardappelen

▪ Gem. opbrengst: 32 ton/ha 

▪ Teeltgebieden Hamadan, Esfahan, Khorasan: 35-40 ton/ha

▪ Import uit NL: 750 - 800 ton, klasse S en SE (!!)

▪ Na-oogst verliezen: tot 40% en meer

▪ Sterk verouderde mechanisatie

▪ Meer investeringen in bewaring 

▪ Toenemende afzet voor chips en frites verwerking (800,000 ton)
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Belangrijkste uitdagingen

▪ Boeren klagen over 

kwaliteit pootgoed

▪ Verwerkers klagen over 

kwaliteit v/d aardappelen

▪ Kwaliteitsbewustzijn ontbreekt

▪ Geen binding tussen 

verwerker en teler

▪ Teelt uitgangsmateriaal 

te weinig onderscheidend 

van consumptieteelt

▪ Veel problemen bij oogst, 

transport en bewaring
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Wat hebben we bereikt?

▪ Veel interesse bij NL en IR bedrijven voor samenwerking 

● nieuwe rassen, teelttechniek, machines, logistiek,

technologie voor bewaring, verwerking frites en chips

▪ Support van Iraanse overheid, Ministerie van landbouw

● Overheid wil aardappelteelt stimuleren,

waterverbruik is gunstiger t.o.v. graanteelt 

● Positief t.o.v. UPOV, echter nog lange weg te gaan

▪ Marktdenken, ketenomkering, kwaliteitsmanagement: nog lastig

Hier en daar worden eerste stappen gezet.
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NL – IR consortium voor meerjarig vervolg

▪ Nederlandse Ambassade Iran

▪ Kiremko

▪ Europlant 

▪ Bijlsma Hercules

▪ Tolsma Grisnich / Omnivent

▪ Bayer

▪ Aeres 

▪ Wageningen UR

▪ Interesse bij andere bedrijven

▪ Iran Seed Potato Union 

▪ Potato Farmers Association

▪ Ministry of Agric. Tehran

▪ Sabz Dasht (machinery)

▪ Shad Pak Comp. (chips)

▪ BehAra Ind. (frites)

▪ Potato growers

▪ Universities Mashhad & Tehran
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Vervolg

▪ Commitment voor PIB project bij NL en IR partners

▪ Belangrijkste onderdelen:

● K2K: praktische trainingen en demonstraties 

in bedrijfsverband, keten-breed

● Introductie en beproeving nieuwe rassen

● Organisatie beurzen en (handels)missies

● G2G acties: Fyto zaken, toelating van middelen, 

erkenning kwekersrecht (UPOV), financiële transacties
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Uitvoeringsaspecten

▪ 2 Missies uitgevoerd

- Hamadan en Ardebil (fact finding in juli)

- Hamadan en Mashhad (training / fact finding oktober)

▪ Bijeenkomsten met partners; overleg bij RVO,

verbreding consortium, veelvuldig tripartite overleg

▪ Tolsma Grisnich afgehaakt, Omnivent en Bayer aangehaakt (?)

Meerdere partijen willen meedoen

▪ Grootste probleem: 

- hernieuwde sancties VS

- opstelling van de banken

▪ Hoop gevestigd op EU regeling betalingsverkeer

16



Happy Potato New Year
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