
ZOETE PATAAT EEN NIEUW POTENTIEEL GROOTSCHALIG EXPORT GEWAS 
INTRODUCTIE 

De consumptie van zoete pataat (ipomoea batatas) in Europa en in Amerika is “booming”. Deze 
“zoete aardappel, die eigenlijk een knolgroente is, is geen familie van de aardappel (nachtschade 
familie) en groeit met name goed in tropische en subtropische gebieden. Zij is “(her)ontdekt” als 
een “superfood” en gezond alternatief van aardappel omdat het goede eigenschappen heeft waar 
het koolhydraten, vezels, vitamine A en E en beta-caroteen betreft. De import in Europa groeit 
reeds jaren met percentages tussen de 10 en 20 procent en zelfs in Nederland is men begonnen om 
met de teelt te experimenteren. Nederland is de grootste importeur en (re)exporteur van dit gewas 
binnen Europa. De import ligt anno 2020 boven de 240.000 ton en de prijzen zijn goed te noemen.  

In Suriname is de productie zeer bescheiden en valt zoete pataat statistisch onder de categorie 
“overige aardvruchten (bataten, pomtayer, napi, Chinese tayer”. Er is dus een enorme potentie om 
dit gewas op veel grotere schaal en met name voor de export te telen. Wat betreft de mechanische 
teelt kunnen Nederlandse instituten en kenniscentra als de landbouw Universiteit Wageningen en 
het research instituut Delphy van dienst zijn. 

Achtergrond informatie 

Zoete pataat neemt de 7de plaats in van belangrijkste voedselgewassen in de wereld en zelfs de 
5de plaats in ontwikkelingslanden (na rijst, mais en cassave). Op jaarbasis wordt er ongeveer 100 
miljoen ton zoete aardappel geproduceerd in met name Azië, Afrika en Centraal en zuid Amerika op 
in totaal ruim 17,5 miljoen hectare land. Slechts een beperkt deel van de jaarlijkse wereldproductie 
wordt internationaal verhandeld (ongeveer 1%; rijst 4%), maar deze hoeveelheid neemt sedert 
enkele jaren steeds meer toe. 

 China is veruit de grootste producent en consument met een jaarproductie van 71,8 miljoen ton in 
2018 en de productie neemt sedert 2012 alsmaar toe. De landen die na China volgen in de 
productie zijn Tanzania, Nigeria, Uganda, Indonesia en Vietnam. Deze landen produceren vrijwel 
uitsluitend voor de lokale markt. Dit voedselgewas is in de lift en met name waar het de vraag in 
met name Europa en Amerika betreft (niet traditionele productiegebieden). De Caraïbische regio 
produceert in totaal slechts ongeveer 1 miljoen ton (2016) en Jamaica en Haïti zijn op bescheiden 
schaal elk rond de 42.000 ton op jaarbasis in 2019 de enige exporteurs naar Engeland. De 
initiatieven om de productie in de Caraïbische regio te verhogen zijn tot nog toe niet erg succesvol, 
terwijl de lokale productie en de internationale vraag wel toenemen. In het Caraïbisch gebied werd 
er volgens de FAO in 2019 in totaal US$ 57,4 miljoen aan zoete aardappel geïmporteerd (T&T alleen 
al 393 ton). 

Zoete aardappel valt in Suriname onder de noemer van “overige aardvruchten” waar ook 
pomtayer, Chinese tayer, napi toe worden gerekend. In totaal werden in 2019 aan overjarige 
aardvruchten totaal 234 hectaren ofwel 3006 ton geteeld. Zoete pataat is hiervan amper 66 
hectaren bij een jaarproductie van 888 ton (gemiddeld 13,5 ton/ha en consumptie van 1,5 kilo / 



hoofd/ jaar) bij een gemiddelde consumentenmarkt-prijs van SRD 11,40 per kilo (US$ 1,59/kilo), 
hetgeen erg duur is en de consument uitwijkt naar goedkopere producten (rijst en import 
aardappel). Ook de overige aardvruchten zijn vanwege de lage productie aan de prijzige kant 
(cassava Srd12,23, pomtayer SRD 28,44, Chinese tayer SRD 17,44, napi SRD 36,54 bij een koers op 
de US$ 7,52, LVV-Statistieken 2019) en stimulering van de productie zal ook gunstig zijn voor de 
consumenten in Suriname. Zoete pataat wordt in Suriname op zowel zand als kleigronden geplant, 
maar het geschikts zijn de lemige zand/kleigronden. Zoete pataat wordt in Suriname op zowel zand 
als kleigronden geplant, maar het geschikt zijn de lemige zand/ kleigronden. De kleinschaligheid 
van de productie vraagt gelet de groei van de internationale vraag om een aanzienlijke opschaling, 
mechanische teelt en een productie die op meer kennis en innovatie wordt gestoeld.  Een enorme 
kans dus om dit gewas als nieuw akkerbouwgewas mechanisch aan te pakken, waarbij tegelijk ook 
gelet de techniek direct de andere knolgewassen als Napi en Chinese tayer meegenomen kunnen 
worden.  

Het product leent zich voor alle toepassingen die de gewone aardappel wereldwijd heeft (koken, 
bakken, frituren, roosteren, pureren, poffen). Tevens zijn zowel de knol als het loof uitermate 
geschikt als grondstof voor voedergewas voor vee. In de wereld zijn er verschillende soorten en 
variëteiten van zoete pataat die geproduceerd worden. De indeling naar kleur geeft aan dat er een 
oranje/bruine-, cream/witte en paarse schilsoort en knol is te onderscheiden. De internationale 
handel van zoete pataat is geconcentreerd rondom de “oranje/bruine” meer rood-bruine schil die 
een oranje vruchtvlees kleur van binnen heeft.  

Zoete pataat wordt ook reeds jaren in verschillende delen van de USA/Amerika geplant (zuid-
oostelijke staten), alsook zie je de laatste jaren meer belangstelling in Europa in de zuidelijke 
landen (Portugal, Spanje, Griekenland) en zelfs in België en in Nederland is de belangstelling om 
het te telen groeiende.  Volgens het centraal bureau voor de statistiek(CBS) in Nederland werd er in 
2018 reeds 275 hectaren zoete pataat aangeplant bij een productie van 11000 ton (#40 ton/ha). 
Ook wordt er sedert 2014 wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar de teelt verricht op 
proefboerderij “RUSTHOEVE” in Collijnsplaat door het vollegronds groententeelt instituut 
“DELPHY”. Dit instituut dat gelinked is aan de Universiteit van Wageningen is een “worldwide 
expertisecentrum for food and flowers. Er is ook een “Kennis network” door de telersgroep 
bestaande uit 25 leden opgericht waarbinnen alle informatie en kennis wordt gedeeld.  Nederland 
en andere Europese landen (België, Duitsland, Engeland) hebben moeite om op kostprijsniveau  
tegen de import te concurreren. 

Hoewel China veruit de grootste producent is van zoete aardappel, exporteren de Verenigde staten 
van Amerika de meeste zoete aardappelen naar Europa (ruim 80%). De importwaarde uit de VS 
bedroeg in 2019 ruim US$ 436. In de afgelopen 5 jaren is de export meer dan verdubbeld en wel van 
96.000 ton in 2013 naar 244.000 ton in 2017 (CBI). Er is sprake van een groei van tussen de 15 en 
20% op jaarbasis in Europa en de internationale belangstelling neemt ook bij andere landen 
(Caribbean) alsmaar toe. De vraag is voor 95% met name naar de oranje /bruine variëteit. In Europa 
zijn het voornamelijk Engeland, Nederland, Frankrijk en Duitsland waar de import sterk toeneemt. 



Nederland is de grootste importeur van zoete aardappelen, maar (re)exporteert een groot deel 
naar andere Europese landen. Volgens het CBI bedroeg de gemiddelde exportprijs van zoete 
aardappelen vanuit de USA in 2019 US$ 908 per ton en is de prijs licht stijgende. In de productie en 
retail keten is de verdeling van de consumentenprijs ongeveer als volgt; producent en exporteur 
gem. 27%; transport 10%; import en distributie 15%; retailmarge 48 %.  De retailprijs lag in 2019 
tussen de 2 en 3 Euro hetgeen een producente prijs weergeeft van tussen de US$ 0,65 en US$ 0,97 
per kilo. De Nederlandse boerenorganisatie van zoete aardappelen bevestigen dat hun globale prijs 
af-boerderij ligt tussen 40 en 80 Eurocent per kilo. 

Dit zijn zeer interessante prijzen en moedigen aan om de productie in Suriname op mechanische 
schaal te ontwikkelen. De prijzen zijn aantrekkelijk, de productie per hectare is goed, de 
houdbaarheid is redelijk, de vraag neemt toe, de aanwendingsmogelijkheden zijn aanzienlijk en het 
is een gezond product. 

Bijzondere eigenschappen van zoete pataat 

Deze voedselknol heeft een aantal eigenschappen die de voedingsmiddelenindustrie alsook bij de 
consument grote belangstelling heeft. Zo bevat de knol minder koolhydraten als de gewone 
aardappel (18 gram i.p.v. 20 per 100 gram product). Daarnaast is een groot deel van de 
koolhydraten van een complexe structuur die minder snel verteerd waardoor de bloedglucose 
minder hoog stijgt en je lichaam minder insuline aanmaakt, hetgeen weer een positief effect heeft 
op de vetopslag van het lichaam. In technische termen komt het erop neer dat de glycemische 
index (GI), d.w.z. hoe snel een voedingsmiddel de bloedglucose laat stijgen, van zoete aardappel 46 
en van gewone aardappel 78. Daarnaast bevat de zoete aardappel 50% meer vezels (3 i.p.v. 2 
gram/100 gram) alsook veel vitamine A, betacaroteen en anti-oxidanten. Zoete pataat is verder 
goed voor de spijsvertering en werkt als ontstekingsremmer Dit alles maakt dat de zoete aardappel 
aangemerkt wordt als een “superfood” en een groeiende belangstelling heeft in de wereld en 
aanbevolen wordt aan mensen die suikerziekte-type 2 (aanleg) hebben.  

Akkerbouw samenwerkingsprojekt met Nederland 

Tijdens het hoog ambtelijke overleg tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der 
Nederlanden op 3 en 4 november 2020 zijn afspraken gemaakt om de bilaterale 
samenwerkingsrelatie te hernieuwen. De delegaties hebben toen intensief overleg gevoerd tijdens 
plenaire en break-out sessies om zo concreet mogelijk prioriteitsgebieden van samenwerking 
tussen beide landen m.b.t. onder andere de landbouw te identificeren. Onder meer is m.b.t. de 
landbouw in de gemeenschappelijke verklaring opgenomen dat; 

- Suriname en Nederland zullen samenwerken met als doel het vergroten van de 
voedselproductie t.b.v. de binnenlandse markt en de export. Hierbij is specifiek ook om 
ondersteuning gevraagd en geboden voor o.a.: akkerbouw stimulering, agrarisch 
onderzoek en training, dierlijke voedselproductie technieken, etc. 



Gelet de grote potentie die het gewas “zoete aardappel” heeft voor zowel de binnenlandse markt 
alsook de regionale Caraïbische en de Europese markt voor Suriname, lijken alle ingrediënten 
aanwezig om concreet de productie in Suriname te ontwikkelen met als doel; 

1. De akkerbouw in zijn algemeenheid en meer specifiek de teelt van het knolgewassen, zoete 
aardappelen, op grote schaal en mechanisch te ontwikkelen (de teelt van napi en Chinese 
tayer kunnen in dit programma mee liften) 

2. De kennisuitwisseling met Nederlandse boeren en instituten concreet vorm te geven 
3. De wetenschappelijke benadering van de teelt; mechanisatie, grondbewerking, teelt-

technieken, gewasbescherming, variëteits-keuze en productieverhoging per hectare van nu 
13,5 ton /hectare naar 40 ton /ha etc., ter hand te nemen 

4. Suriname in staat te stellen om de lokale productie van zoete aardappelen aanzienlijk te 
vergroten en een exportmarkt voor dit gewas te helpen ontwikkelen. 

5. De consumptie van dit gewas lokaal te stimuleren en daarmede het problemen van diabetes 
2 in Suriname te helpen verminderen. 

6. Een goed, gezond en betaalbaar alternatief te zijn voor de import van gewone aardappelen 
waardoor er minder schaarse deviezen worden uitgegeven 

7. De rest en bijproducten van zoete aardappel als grondstof voor de voederindustrie te 
helpen ontwikkelen  

8. Op termijn een tweede (naast rijst) voedselgewas met haar industriële potentie voor de 
internationale exportmarkt te produceren (in de komende 5 jaar groei naar 500 hectaren en 
doorgroei naar 2000 hectaren in 10 jaar). 
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