Bijzonder Biologisch, groenten met karakter

Bospeen
In 2006 en 2007 is onderzoek gedaan naar smaak van peen en rode bieten. Hieruit zijn
aanbevelingen voortgekomen over het bevorderen van betere smaak en kwaliteit.

Raskeuze en zaaidichtheid
 Kies voor een smaakvolle bospeen het ras Mokum, dit ras is wel goed te telen en de







bossen zien er, mits tijdig geoogst, redelijk tot goed uit;
De smaak van Mokum is al vroeg op peil;
De gevoeligheid van het loof vraagt om spreiding in zaaimomenten;
Zaai vaker in tussenpozen van 2 tot 3 weken, dit maakt een overgang naar zaaisels
van verschillende data beter mogelijk;
Gebruik minder zaad (van 1,8 milj. naar 1,4 milj per ha) waardoor het loof langer
groen blijft;

Grondbewerking & bemesting






Zorg voor een goede structuur, dit voorkomt kromgroei;
Zorg dus dat er geen storende lagen in de bodem aanwezig zijn;
Peen groeit op oude kracht in de bodem, alleen in het voorjaar helpt
bemesting de groei op gang te komen;
Zorg voor voldoende kalium in de bodem, dit bevordert de kwalteit en
bewaarbaarheid van het product.

Zaaien
Voor extensieve teelt (4 rijen op een bed van 1,20 m) wordt 140 tot 200 zaden per m2
aangehouden;
2
 175 zaden en 70% oogstbare planten geeft ca. 6 bossen per m , bij 50% oogstbare
planten ca. 5 bossen per m2;
 Zorg voor voldoende vocht rondom de kieming, zo nodig beregenen.


Oogsten en afzet
 Oogst bij voorkeur in de ochtend als het loof stevig is.;
 Laat het gewas niet verouderen, dit geeft risico op een houtige peen met

mindere bewaarbaarheid in de keten;
 Na oogsten de peen zo snel mogelijk in het water en na spoelen in de
koeling;
 Zorg dat het geoogste product snel wordt afgezet, Mokum kreeg na wat
langere bewaring (3 weken) snel (zwarte) vlekken na aflevering,
het is een echt versproduct.

Het co-innovatieproject is uitgevoerd door WUR-PPO AGV, DLV Plant bv en Louis Bolk Instituut en mogelijk
gemaakt door bijdragen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Bejo zaden en Udea.

