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1. Inleiding
Het nut van rassenonderzoek bij witte kool is drieledig.
In de eerste plaats wordt gestreefd naar vereenvoudiging van de benaming
op zodanige wijze, dat de onder een bepaalde naam geleverde selectie ook
inderdaad overeenkomt met datgene wat tuinder en sélecteur er krachtens deze
naam van verwachten. Zo bleken bv. bepaalde selecties Vroege Herfst in feite
tot Late Herfst te behoren. De betreffende bedrijven hebben toen de naam gewijzigd. In een ander geval bleek onder de naam Kopenhagener Markt geen
vast omlijnd ras te worden gevoerd. Deze selecties bezaten voor Nederland
geen bijzondere waarde en werden niet aanbevolen. Gegevens over de rassen
als zodanig worden behandeld in de §§ 2.1, 3.1 en 4.1.
In de tweede plaats werd een onderzoek ingesteld naar de spreiding welke
er binnen een ras bestaat met betrekking tot de waardebepalende eigenschappen. Zo kunnen tussen de selecties van één ras belangrijke verschillen in bv.
vroegheid of bewaarbaarheid bestaan. Aan de hand van deze gegevens worden
bepaalde normen vastgesteld waaraan een selectie moet voldoen. Dit wordt
behandeld in §§ 2.2, 3.3, 4.3, terwijl de selecties welke aan de gestelde eisen
voldeden worden beschreven in § 7.
In de derde plaats wordt een onderzoek ingesteld naar het verband tussen de
eigenschappen. Zo blijkt er bv. tussen vroegheid en opbrengst een sterke positieve correlatie te bestaan. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk de
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sélecteur informaties te verschaffen omtrent de beste selectiemethodiek. Gegevens als hier bedoeld worden besproken in §§ 2.2, 3.3.2 en 4.3.3.
Samenvattend kan worden gezegd dat het doel van de gedane proeven gelegen was in het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld omtrent de
prestaties van de Nederlandse wittekoolrassen onder practijkomstandigheden.
Daarnaast werden binnen het ras de selecties onderling vergeleken, waarna
werd vastgesteld welke de beste waren. Aldus wordt enerzijds de tuinder voorgelicht voor wat de rassenkeuze betreft, terwijl de sélecteur een objectief beeld
krijgt van de hoedanigheden van de door hem gevoerde selectie.
2. Vroege rassen
2.1 De onderzochte rassen.
De teelt van vroege witte kool is van betrekkelijk geringe omvang. Voor
directe consumptie bestaat in de zomermaanden weinig belangstelling voor dit
product, waardoor men voor de afzet practisch geheel is aangewezen op eventuele export of op zuurkoolfabrieken, die vroeg in het seizoen willen gaan
draaien. De teelt is, voor wat betreft het ras Vroege Witte, geheel in NoordHolland gelocaliseerd.
Het vroegste ras is Gouden Akker (syn. Eerste Oogst, Ditmarscher Vroegste, Golden Acre, Ditmarscher Treib). Het is in de 2e helft van Juni oogstbaar
en heeft de onaangename eigenschap, dat de kool kort na het oogstrijp worden
gaat barsten. Onder invloed van de vrij hoge zomertemperatuur zet de groei
van de pit zich voort. Het blad volgt niet meer en gaat scheuren. Het is duidelijk dat een gebarsten kool geen verkoopwaarde meer bezit. Men is dus gedwongen de kool te oogsten zodra deze oogstrijp is, één dag wachten kan soms
al fataal zijn. Het ras biedt dus zeer weinig mogelijkheden om een gunstige
marktsituatie af te wachten en is om deze reden niet populair.
Bovendien is er voor primeurs in dit product weinig belangstelling, redenen
waarom de teelt beperkt blijft. Sommige sélecteurs zoeken met enig succes naar
selecties die later barsten.
Morfologisch is het ras te herkennen aan het weinige, sterk-komvormige blad,
dat sterk afstaand is (fig. 1). Het blad is klein, zeer kort gesteeld, terwijl de
bladrand teruggebogen is. De stronk is kort, terwijl de kool rond is en van matig
tot slechte inwendige structuur, waardoor het s.g. laag is.
Het ras is gemakkelijk te herkennen aan de plaats van de kool t.o.v. het
omblad. Bij andere rassen wordt de kool door het omblad omgeven, hier ligt
hij er als het ware boven op.
De selecties binnen het ras variëren vooral in de hoeveelheid omblad en
daarmee in de vroegheid. Een vroege selectie is afgebeeld in fig. 1.
Een eveneens weinig geteeld ras is Kopenhagener Markt. Dit is voornamelijk een exportras en heeft als zodanig dikwijls uitgangsmateriaal geleverd voor
verschillende Amerikaanse rassen. Het is later dan de goede selecties uit
Gouden Akker en onderscheidt zich in feite niet van de late, meer bladrijke
selecties in dit ras. Een duidelijke scheiding tussen beide rassen kan eigenlijk
niet meer worden gemaakt. De als Kopenhagener Markt ingezonden selecties
weken overigens sterk van elkaar af en kwamen slechts overeen in hun grote
variabiliteit. Voor de Nederlandse tuinder bezit het geen waarde.
Het voor de vroege teelt overwegend in gebruik zijnde ras is Langendijker
Vroege Witte (syn. Poepewitte, Suikerwitte). Het ras is 1 à 2 weken later

dan G o u d e n Akker, levert dientengevolge, een z w a a r d e r e kool en barst minder
snel. H e t is evenmin een primeur voor directe consumptie, doch voornamelijk een
product voor export en voor verwerking tot zuurkool. D e opbrengst is dan
nog behoorlijk terwijl het land voor een eventuele nateelt voldoende vroeg
vrij komt.
Morfologisch onderscheidt het ras zich van G o u d e n A k k e r door de grotere
hoeveelheid omblad dat niet komvormiq is. De b l a d r a n d is iets teruqqeboqen
H
H
(fig. 2 ) .
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2.2.

Resultaten

van het

onderzoek.

In de proeven w a r e n 29 selecties opgenomen, b e h o r e n d e tot 3 rassen t.w :
G o u d e n A k k e r (genummerd 1 t m 14). K o p e n h a g e n e r M a r k t (15 t/m 20) en
Langendijker V r o e g e W i t t e (21 t m 2 9 ) . In totaal w e r d e n 7 proeven aanqeleqd
w a a r v a n 4 in 1952 en 3 in 1953.
'
In alle proeven w e r d de opbrengst bepaald door weging van de oogstrijpe
kool. D a a r n a a s t w e r d ook in Eist het gewicht van de gehele plant bepaald.
Alle proeven w a r e n in viervoud aangelegd volgens een raster, resp. raster-

Langendijker Wocyi' Witte.

De proeven worden als volgt aangeduid:
Letter (1952)

Plaats

Letter (1953)

Plaats

52 A
52 B
52 C

Zuid-Scharwoude
Zuid-Scharwoude
Eist

53 A
53 B
53 C
53 D

St. Paneras
Berkhout
Eist
Oudkarspel

vierkant (lattice resp. lattice square), afhankelijk van de vorm van het perceel.
De selecties werden op hun waarde voor de practijk beoordeeld door een
commissie die als volgt was samengesteld:
voorzitter: Dr O. Banga;
voor de tuinders aan de Langendijk: C. Beemsterboer, P. Beemsterboer, B.
Frederiks, C. Groen, P. Groot, C. Gutter, H. Klay, C. Muller en
M. Nieuwland;
voor de verwerkingsindustrie: Th. Stoop (zuurkoolfabriek Avenhorn);
voor de zaadproducenten: J. A. v. d. Berg, J. J. v. d. Berg (N.V. Gebr. v. d.
Berg), D. Barten, K. Kramer (Jac. Jong), K. Bakker, J. Koopmans
(Coöp. ,,West-Friesland''), C. Duys en J. Knappers (N.V. A. R.
Zwaan en Zn.);

voor de N.A.K.-G.: P. Bruin, W . Duys en Ir G. T. Grooters;
voor het Rijkstuinbouwconsulentschap Hoorn: N. C. Basjes, j . Betzema, C.
Hoedjes en J. P. Koomen;
voor het Rijkstuinbouwconsulentschap Kesteren: M. C. R. O. Ancery, G. J. A.
van Soest en J. Versteden;
voor het I.V.T.: Ir J. R. Jensma, A. Kraai, Ir J. Sneep en D. Wiering.
De commissieleden beoordeelden uniformiteit, vroegheid en gebruikswaarde
en besliste op grond van alle verkregen gegevens over opname in de Rassenlijst voor Groentegewassen. Een samenvatting van het cijfermateriaal is opgenomen in tabel 1, p 33. De namen van de aanbevolen selecties, alsmede een
korte omschrijving vindt men op p 29.
2.2.1. Vroegheid en opbrengst.
Zoals gezegd was Gouden Akker in onze proeven het vroegste ras, gevolgd
door Kopenhagener Markt en vervolgens Vroege Witte.
Binnen één ras kunnen evenwel nog vrij belangrijke vroegheidsverschillen
voorkomen. Dit is vooral het geval bij Gouden Akker, onder welke naam ook
een aantal relatief late selecties werden ingezonden. Wanneer men de vroegheid
berekent door bepaling van de datum waarop 50 % geoogst is, dan blijkt er
tussen de vroegste en de laatste selectie een verschil van 17 dagen te kunnen
voorkomen. Meestal bedraagt het 1 à 2 weken. De latere selecties in Gouden
Akker vallen in oogsttijd samen met Kopenhagener Markt en zijn daarvan ook
morfologisch niet te onderscheiden. Wenst men de naam Kopenhagener Markt
te handhaven dan doet men beter deze late Gouden Akker als zodanig te bestempelen. Als Gouden Akker moet dan uitsluitend het vroegste type geleverd
worden dat onder 2.1. werd beschreven. Op deze wijze krijgt de naam Kopenhagener Markt een reëele inhoud en voldoet het onder Gouden Akker te leveren
zaad beter aan de te stellen eisen.
Ook komen in Gouden Akker enkele extreem vroege selecties voor welke
op dit punt betrouwbaar van de rest verschillen. Het zijn de nrs. 6 en 12 welke
ongeveer 2 à 3 dagen, in één proef zelfs 6 dagen, vroeger oogstrijp waren dan
de opvolgende selecties. Binnen Langendijker Vroege Witte waren de verschillen in vroegheid minder geprononceerd. De maximale verschillen tussen
het vroegste en het laatste nummer varieerden van 5 tot 7 dagen. Slechts de
nummers 21 en 27 waren betrouwbaar later. Vroegheid is bij dit ras evenwel
van minder essentieel belang dan bij Gouden Akker.
De vroegheid bepaalt voor een belangrijk deel welk gewicht de kool zal
krijgen, d.w.z. dat een latere selectie of ras een hoger koolgewicht en dus een
hogere opbrengst levert dan een vroege. Op dit punt komen wij later uitvoeriger
terug. Het voorgaande wordt evenwel reeds gedemonstreerd in fig. 3, waar het
gemiddelde koolgewicht tegen de vroegheid is afgezet.
Men kan in deze grafiek de volgende grcepenindeling maken:
Groep I: omvat de vroegste, aanbevolen Gouden Akker-selecties 6, 12, 13, 4
en 8. Hiervan zijn 6 en 12 betrouwbaar de vroegste.
Groep II: de wegens onvoldoende vroegheid en/of uniformiteit afgevoerde
Gouden Akker-selecties 7, 11,5, 23, 10 en 14, alsmede de aanbevolen nummers
2 en 3.
Groep III: de afgevoerde selecties Kopenhagener Markt 17, 20, 19, 16, 18
en 15, alsmede de te late selecties in Gouden Akker 1 en 9.
Groep IV: de selecties Langendijker Vroege Witte waarvan de nrs 25, 26,
27 en 28 werden aanbevolen.
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Fig. 3.
Verband tussen vroegheid en opbrengst.

Legenda: horizontaal:

I = vroeg
2£ = laat
verticaal:
100 = gem. gewicht per kool
• aanbevolen selectie
x niet aanbevolen selectie.

I

en II = Gouden Akker
III
= Kopenhagener Markt •
IV
= Vroege Witte

Afhankelijk o.m. van de vroegheid varieerde het koolgewicht van de vroege
Gouden Akker (groep I) van 1,5—2.0 kg.
Voor Langendijker Vroege Witte liep dit uiteen van 1,83 tot 3,57 kg. Als
normaal gewicht kan voor dit ras 2,5 tot 3,0 kg worden aangehouden.
De vraag doet zich voor of er tussen de selecties betrouwbare opbrengstverschillen kunnen worden aangetoond. Deze zijn inderdaad aanwezig, doch
gaan in verreweg de meeste gevallen samen met verschillen in vroegheid.
Nauwkeuriger geformuleerd moet de vraag aldus luiden: bestaan er betrouwbare opbrengstverschillen tussen selecties die even vrceg zijn? Deze kunnen
inderdaad in één geval worden aangetoond. Zo zijn de nrs 2, 3, 4, 7, 8 en 11
practisch even vroeg. Desalniettemin zijn de nrs 2 en 3 betrouwbaar zwaarder dan de nrs 4, 8 en 11. Alle andere opbrengstverschillen hangen samen met
verschillen in vroegheid.
Hoewel reëele verschillen in opbrengst dus zeldzaam zijn, komen ze toch
voor. Welke consequenties dit voor het selectiewerk heeft wordt elders besproken.

2.2.2. Snelheid van barsten.
Behalve door vroegheid wordt de gebruikswaarde van vroege witte kool ook
in belangrijke mate bepaald door de duur van de periode, welke een oogstrijpe
kool op het veld kan blijven staan, voordat hij gebarsten is. De kool mag niet
spoedig barsten en men kan de snelheid waarmee dit geschiedt bepalen door
vaststelling van het aantal dagen dat verloopt tussen de datum 50 % oogstrijp
en de datum 50 % gebarsten.
De dan verkregen cijfers kunnen tegen de vroegheid worden uitgezet (fig. 4).
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Verband tussen vroegheid en snelheid van barsten.
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Hoe hoger een punt in de grafiek gelegen is. des te langzamer barst de betreffende selectie.
Uit de ligging van de punten kan worden afgeleid, dat de snelheid van barsten
ongeveer evenredig is met de vroegheid. Bij de zeer vroege nrs 6 en 12 is na
6 dagen de helft van het aantal kolen gebarsten, bij de late selectie nr 27 is dit
pas na 25 dagen het geval.
Uit de grafiek blijkt dat het ras Gouden Akker (nrs 1 t.e.m. 14) zeer snel
barst. Toch komen ook op dit punt verschillen voor tussen de selecties. Zo
slaan bv. de nrs 8 en 13 een vrij goed figuur, ze zijn ongeveer even vroeg als
nr 4 doch barsten 2 à 3 dagen later. Het verschil is evenwel niet bijzonder groot
en vermoedelijk niet geheel betrouwbaar. De : electies kregen de vermelding
dat ze iets later barsten.
3. Herfstrassen
3.1. De onderzochte rassen.
Onder herfstrassen worden die rassen verstaan, welke geoogst worden in de
periode Augustus tot November en die niet voor bewaring bestemd zijn.
Men kan een onderscheid maken tussen vroege en late herfstrassen. Tot de
vroege worden dan Roem van Enkhuizen en Langendijker Vroege Herfst gerekend, terwijl Langendijker Late Herfst en Succes als laat worden beschouwd.
De oogstperiodes vallen resp. van half Augustus tot eind September en van
October tot half November.
Van de genoemde rassen wordt Roem van Enkhuizen in Nederland betrekkelijk weinig geteeld. Het is een oud, vermoedelijk uit ons land afkomstig ras,
dat over de gehele wereld is verspreid en een zeer goede reputatie geniet. Het
zou beter geschikt zijn voor drogere continentale klimaten dan de typische
Langendijker rassen. Voor zaadexport is het voor ons land nog steeds belangrijk, hoewel de nieuwe Amerikaanse rassen door hun Fusarium-resistentie
sterke concurrenten zijn gebleken.
Het is om verschillende redenen betreurenswaardig te moeten vaststellen dat
de commissie van dit ras slechts 4 van de 15 ingezonden selecties aanbevelenswaardig achtte.
Dit geldt temeer daar het ras ook voor Nederland enkele aantrekkelijke
eigenschappen bezit. Wij wijzen slechts op de geringe gevoeligheid voor rand
(p 13) en de gunstige inwendige structuur, beide factoren die het ras vooral
voor de zuurkoolindustrie aantrekkelijk maken.
Als bezwaar wordt door de practijk dikwijls aangevoerd dat de opbrengst
lager is dan van Langendijker Vroege Herfst. Dit is inderdaad juist gebleken,
in het bijzonder voor wat betreft de vroege niet-aanbevolen selecties. Ook de
latere goedgekeurde nummers blijven nog 0,5—1,5 kg beneden de Vroege
Herfst. Mogelijk kan dit verschil door een nauwere plantafstand worden gecompenseerd, terwijl anderzijds door selectie hierin verbetering kan worden gebracht. Men dient dan op een zwaardere kool te selecteren. Uiteraard loopt
men dan de kans een wat later type te krijgen, doch dit is geen overwegend
bezwaar.
Het merendeel der als Roem van Enkhuizen ingezonden selecties werd afgevoerd wegens te vroege oogstrijpheid, wat een te lage opbrengst en te spoedig
barsten met zich mee bracht. Daarnaast liet de uniformiteit veel te wensen over,
terwijl de meeste typen ook morfologisch niet aan de eisen voldeden. Roem
van Enkhuizen wordt gekenmerkt door enigszins gebobbeld blad en een vrij
8
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sterk golvende b l a d r a n d (fig. 5 ) . De bladkleur is ten gevolge van de sterke
wasbedekking meer grijsgroen dan van andere rassen.
D e kool is rond, soms iets hoogrond, vast en fijn van structuur. Bij de afgevoerde selecties liet zowel de rasechtheid als de raszuiverheid veel te w e n sen over.
In vroegheid volgt op Roem van Enkhuizen het veel geteelde ras Langendijker Vroege Herfst dat overwegend door de zuurkoolindustrie w o r d t verwerkt. H e t blad is niet komvormig, weinig gebobbeld met iets golvende rand.
D e bladkleur is iets donkergroen. De kool is rond, vrij vast en grof en gevoelig
voor r a n d (fig. 6 ) .
Als V r o e g e Herfst w e r d e n ook enkele selecties ingezonden, die belangrijk
later w a r e n dan voor dit ras gewenst is. Deze w e r d e n daarom o n d e r g e b r a c h t
in het ras Langendijker Late Herfst, onder welke naam 10 a n d e r e selecties w a ren ingezonden. Dit ras onderscheidt zich in feite slechts van het v o o r g a a n d e
doordat d e oogst 2 à 3 weken later valt, w a a r d o o r het koolgewicht hoger
is. Hiermede houdt de grotere hoeveelheid omblad verband (fig. 7 ) . D e
bladkleur is meestal iets donkerder groen. H e t ras w o r d t uitsluitend voor
d e verwerking tot zuurkool gebruikt. Beide rassen zijn typische producten van
het zeeklimaat; bij voldoende regenval en niet te hoge temperatuur leveren ze
in betrekkelijk korte tijd een bijzonder hoge opbrengst. Kolen van 5 à 8 kilogram zijn regel, zelfs w o r d e n exemplaren gevonden die tot 15 kg wegen.
E e n min of meer afzonderlijke plaats w o r d t ingenomen door het ras Succes

/'i>/ li

Fig. 7.

Langenclijker Yroetjo H e r f s t .

Langendijkcr Late Herfst.

(syn. Herfstdeen, B a s t a a r d d e e n of B a s t a a r d w i t t e ) . In uiterlijk doet dit ras
namelijk enigszins denken aan de nog te bespreken Bewaarwitte.
E v e n a l s bij dit ras is de bladkleur ten gevolge van de sterke wasbedekking
meer grijsgroen. H e t blad is bovendien komvormig en heeft een iets t e r u g gebogen en geplooide r a n d . D e stronk en bladstelen zijn belangrijk langer dan
van de tot nu toe besproken rassen (fig. b).

D e kool is vrij groot, rond tot kort-tolvormig met afgeplatte top. D e kool is
fijner en compacter van structuur dan van de v o o r g a a n d e rassen.
De compacte structuur maakt het voor de verwerking tot zuurkool zeer geschikt. Hiervoor w o r d t het vrijwel uitsluitend gebruikt.
H e t ras kan enige tijd worden b e w a a r d , söms tot half December. Dit verhoogt uiteraard de gebruikswaarde.
3.2.

Analyse

van de

gebruikswaarde.

Z o a l s gezegd, w o r d t het merendeel van witte kool tot zuurkool verwerkt.
D e g e b r u i k s w a a r d e van een ras w o r d t dus in belangrijke mate bepaald door de
geschiktheid voor het verwerkingsproces.
In samenwerking met Ir W . P. Fornerod, door de V e r e n i g d e Z u u r k o o l fabrikanten in N e d e r l a n d gedetacheerd bij het Instituut voor de Bewaring en
V e r w e r k i n g van T u i n b o u w p r o d u c t e n werd daarom n a g e g a a n aan welke eisen
witte kool moet voldoen.
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