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Stopplaats 7

Hier zijn we weer! Heb je goed opgelet onderweg? Hoeveel verschillende bomen heb je 
gezien? Hoeveel verschillende vogels of bloemen? 
 
Het is belangrijk voor het milieu dat er van één soort veel varianten bestaan. Zo heb je van 
één soort plant, bijvoorbeeld de tomaat, varianten die graag in droge grond groeien en 
andere die graag in natte grond groeien. Van aardappelen heb je ook verschillende 
variëteiten: sommige groeien graag in kleigrond, andere liever in zandgrond of hoog in de 
bergen. Sommige aardappelen kan je beter gebruiken voor frietjes, andere voor kroketten 
en puree. 

 
Hoeveel soorten aardappel kent men in Bolivia?  
Maak de rekensom:   

 
Het antwoord is zelfs nog meer dan de uitkomst! Dat is ook goed. Zo kan je op veel plaatsen 
aardappelplanten laten groeien en veel aardappelen oogsten. En zo hoef je ook geen schrik 
te hebben dat als er een ziekte komt die één soort vernietigt, je geen aardappelen meer kan 
kweken. Andere soorten zijn namelijk net een beetje anders en worden vaak dus niet ziek.  
 
Maar grote bedrijven willen veel geld verdienen. Zij laten bepaalde soorten van aardappelen 
registreren. 
 

 
Ze nemen één soort aardappel en beschrijven deze heel duidelijk (kleur en grootte van de 

.) en laten dit noteren in een document 
bij de regering. Zo worden zij de eigenaar van deze soort. Boeren die geen eigen soorten 
hebben en op hun grond werken, moeten aan het bedrijf veel geld betalen om hun soort te 
gebruiken.
 
Broederlijk Delen steunt daarom CENDA, een organisatie die de Boliviaanse boeren helpt om 
aardappelrassen te registreren om zo in opstand te komen tegen deze situatie. Als de rassen 
geregistreerd zijn, kan niemand ze nog afpakken en mogen 
de boeren hun eigen aardappelrassen blijven gebruiken. Zo 
helpt CENDA de boeren om onafhankelijk te blijven van de 
aardappels van de grote bedrijven en zorgt ze ervoor dat 
de verscheidenheid aan rassen behouden wordt. 
 
Meer weten? Scan de QR code!  

 


